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1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

Este documento apresenta o Relatório Final do Estudo de Impacto Ambi-
ental da PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA – PCH CLAIRTO ZONTA, localiza-
da no rio Branco (SB-64), afluente pela margem direita do rio Ivaí, bacia hidrográfica 
do rio Paraná, sub-bacia 64, município de Rio Branco do Ivaí, estado do Paraná. O 
Estudo de Impacto Ambiental é apresentado pelo interesse da empresa ARGEN-
TUM Energia Ltda. 

A ARGENTUM Energia foi constituída especialmente para investir no po-
tencial hidrelétrico do rio Branco, inclusive desde o desenvolvimento do Estudo de 
Inventário Hidrelétrico do rio Branco. 

O Referido inventário hidrelétrico foi aprovado pela SGH-ANEEL através 
do despacho n.º 1.884, tendo sido identificado e aprovado um único aproveitamento 
hidrelétrico no rio, que é justamente a PCH Clairto Zonta. 

A tabela seguinte apresenta os dados cadastrais e os meios para contato 
com o empreendedor. 

NOME/ RAZÃO SOCIAL ARGENTUM ENERGIA LTDA. 

ENDEREÇO 
Rua Fernando Simas, 705 - 3º Andar - Conj. 33 

Bigorrilho - Curitiba / PR 
CEP: 80.430-190 

NÚMERO DE REGISTRO LEGAL CNPJ / MF n.º 17.578.280/0001-12 

REPRESENTANTE LEGAL Luciano Daleffe 

1.2 DADOS DA ÁREA E LOCALIZAÇÃO 

O rio Branco está inserido na Bacia Hidrográfica do rio Paraná (n.º 6), na 
sub-bacia dos rios Paranapanema, Amambaí e outros (n.º 64). O curso está inte-
gralmente inserido no estado do Paraná, na região central do Estado do Paraná. 
Sua bacia hidrográfica ocupa uma área aproximada de 403,20 km², delimitada pelos 
paralelos E = 448.800 m e 485.219 m e pelos meridianos S = 7.328.032 m e 
7.288.132 metros  

Sua nascente se dá no município de Cândido de Abreu, com altitudes da 
ordem de 1.100 m, declinando cerca de 790 metros até sua foz no rio Ivaí na altitude 
da ordem de 310 m. A extensão do rio é de aproximadamente 98,6 km, com área de 
drenagem total de 403,2 km². 
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O local previsto para implantação da PCH Clairto Zonta, no rio Branco, si-
tua-se na zona rural do município de Rio Branco do Ivai/PR. cerca de 5 km do centro 
da cidade. A área do reservatório será de 0,10 km. 

A Tabela a seguir apresenta de forma resumida os dados locacionais da 
UHE Santa Branca. A caracterização detalhada da área e as condições de acesso 
são apresentadas no Capítulo 2. 

NOME DO EMPREENDIMENTO PCH CLAIRTO ZONTA 

TIPO DO EMPREENDIMENTO PCH – Pequena Central Hidrelétrica 

LOCALIZAÇÃO E ÁREA DO 
EMPREENDIMENTO 

Estruturas e reservatório localizadas na zona rural do municí-
pio de Rio Branco do Ivaí/PR 

CORPO DE ÁGUA / BACIA 
HIDROGRÁFICA 

Rio Branco 
Sub-Bacia 64 - Paraná, Paranapanema, Amambai e outros 

Bacia 6 - Bacia Hidrográfica do rio Paraná 

COORDENADAS UTM 
Barragem: E 464.745 m / N 7.312.130 m 

(Datum horizontal: SIRGAS 2000) 

1.3 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELOS ESTUDOS AMBI-
ENTAIS 

O Estudo de Impacto Ambiental da PCH Clairto Zonta foi desenvolvido no 
período entre setembro/2013 e maio/2015 pela equipe técnica da empresa TITANI-
UM ENGENHARIA LTDA, cujos dados cadastrais são apresentados na Tabela a 
seguir: 

NOME/ RAZÃO SOCIAL TITANIUM ENGENHARIA LTDA. 

ENDEREÇO 
Rua Fernando Simas, 705 – 3º Andar – Conj. 33 

Bigorrilho – Curitiba/PR – CEP: 80.430-190 

TELEFONE / FAX (41) 3339-5550 

NÚMERO DE REGISTRO LEGAL CNPJ / MF n.º 10.392.007/0001-50 

REPRESENTANTE LEGAL Leonardo Rodrigues Minucci 

Nº DO CREA DA EMPRESA 48.246 

 

A TITANIUM ENGENHARIA LTDA contou com serviços especializados de 
diversos agentes, como HYDROFALL Consultoria, Topomax - Topografia, LE Con-
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sultoria - Cartografia, GH - Sondagens Geológico-Geotécnicas, InGeo - Estudos Ge-
ológico-Geotécnicos, Estudos de Projetos em Patrimônio Cultural (EPPC), além de 
consultorias especializadas em temas específicos por parte de consultores autôno-
mos com devida e comprovada especialização em suas respectivas áreas de atua-
ção.  

A equipe técnica desenvolvedora do estudo é apresentada a seguir, sen-
do que as Anotações de Responsabilidade Técnica são apresentadas no Anexo II. 

NOME / ART FORMAÇÃO ATRIBUIÇÃO 
REGISTRO 
DE CLASSE 

Antônio Carlos W. Iurk Eng. Ambiental, 
Esp., STC. 

Coordenador Geral 
Estudos de Viabilidade 

EIA/RIMA 

CREA-PR 
102.864/D 

Leonardo R. Minucci 
Eng. Ambiental 

MSc. em Recursos 
Hídricos 

Coordenador Executivo 
EIA/RIMA 

CREA-PR 
116.570/D 

Gabriel Balduino do 
Nascimento Eng. Ambiental 

Coordenador Técnico 
EIA/RIMA 

CREA-PR 
135.189/D 

Marco Antônio W. Iurk Esp.Ing. Eng. Civil Responsável Técnico pelos Estu-
dos de Viabilidade  

CREA-PR 
117.912/D 

Daniel Faller Eng. Mecânico 
Estudos de Motorização e Dimen-

sionamento dos Equipamentos 
Eletromecânicos 

CREA-PR 
96.294/D 

Eduardo G. de Pauli 

Baptista 
Geólogo 

� Estudos Geológicos 
� Estudos Geotécnicos 

� Sondagens Geológicas 

� Definição dos tratamentos de 
Fundação e de Talude 

CREA SC 

094145-0 

Celso Darci Seger Biólogo,Dr. 
Estudos de meio-ambiente 

Componente faunístico 

CRBio 
09.806/07 D  

 
IBAMA 
196.008 

Brasil Ávila Holsbach Eng. Florestal 
Estudos de meio-ambiente 

Componente florístico 

CREA-PR 
71.535/D  

 
IBAMA 
217.638 

Igor Kintopp Ribeiro Biólogo 
Estudos de meio-ambiente 

Biota aquática 

CRBio 
66400/07-D 

 
IBAMA 

5030450  

Priscila Izabel Tremarin Bióloga 
Estudos de meio-ambiente 

Fitoplânction e perifiton 
CRBio 

45593/07-D 
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Neli Gomes da Rocha MSc. Sócióloga 
Estudos de meio-ambiente 

Socioeconomia 
--- 

Sandra Ramalho Msc. Socióloga 
Estudos de meio-ambiente 

Socioeconomia 
--- 

Antônio C. M.  
Cavalheiro 

Arqueólogo M.Sc. Estudos arqueológicos --- 

Jade Corte 

Graduanda em 
Tecnologia em 

Processos Ambien-
tais 

Apoio aos serviços de de meio 
ambiente --- 

Willian Leandro Broday Técnico Florestal Estudos Topográficos CREA PR 
102.533/TD 

Jade Corte 
Graduanda em 

Tecnologia de Pro-
cessos Ambientais 

� Apoio aos estudos socioam-
bientais --- 

Maurício Boza de  

Carvalho  
Auxiliar de traba-
lhos de campo 

� Apoio aos serviços de topo-
grafia --- 

Marcelo Rocha Moreira  Auxiliar de traba-
lhos de campo 

� Apoio aos serviços de topo-
grafia --- 

Igor Garbin Projetista � Desenhos --- 

Ronaldo dos Santos Projetista � Desenhos --- 

Ian Suguimati Graduando em 
Eng. Florestal 

Apoio aos serviços de meio ambi-
ente --- 
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2 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

No mundo contemporâneo a eletricidade constitui um bem de valor ines-
timável, cuja demanda cresce constantemente. A busca pelo pleno atendimento das 
necessidades energéticas da sociedade brasileira implica na criação de novas solu-
ções no que diz respeito à geração de energia, aliando viabilidade econômica e sus-
tentabilidade socioambiental. 

A preocupação com as questões ambientais, hoje consagradas em toda a 
sociedade, vem fortalecendo uma nova perspectiva frente ao crescimento econômi-
co que se consolida no conceito de desenvolvimento sustentável. Se por um lado os 
empreendimentos geradores de energia são de fundamental importância para o de-
senvolvimento do país, por outro devem estar associados à conservação do meio 
ambiente e à melhoria da qualidade de vida de seus habitantes. 

2.1 CONTEXTO ATUAL DO SISTEMA ENERGÉTICO BRASILEIRO 

Dentre as alternativas hoje incentivadas para que se garanta o crescimen-
to constante do parque gerador de energia, sob uma perspectiva de proteção ao 
meio ambiente, encontram-se as Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGHs), que de-
mandam prazos de construção mais curtos, ocupando menor espaço territorial e, 
apresentando menores impactos socioambientais, quando comparadas com as tra-
dicionais Usinas Hidrelétricas (UHEs) e as Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs). 

A capacidade instalada do Brasil em 12/04/2013 é da ordem de 131.389 
MW, considerando todo o parque gerador existente, as interligações internacionais já 
em operação e também a parcela de Itaipu importada do Paraguai, conforme deta-
lhado na Tabela 2-1. 

Tabela 2-1: Parque gerador existente em abril/2013 no Brasil (MW). 

FONTE / TIPO Nº DE USINAS CAPACIDADE INSTALADA (kW) % 
Hidrelétrica 1.053 84.762.255 64,51 

Gás 
Natural 110 12.002.885 9,14 

Processo 39 1.683.663 1,28 

Petróleo 
Óleo Diesel 1.001 3.469.906 2,64 

Óleo Residual 34 4.250.647 3,24 

Biomassa 

Bagaço de Cana 368 8.585.612 6,53 
Licor Negro 14 1.246.222 0,95 

Madeira 45 379.235 0,29 
Biogás 19 74.388 0,06 

Casca de Arroz 9 36.433 0,03 
Nuclear 2 2.007.000 1,53 

Carvão Mineral 12 2.664.328 2,03 
Eólica 92 2.044.538 1,56 

Importação - 8.170.000 7,89 
TOTAL 2.812 131.389.042 100 

Fonte: ANEEL / BIG (2013). 
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Dos 131.389.042 MW instalados, cerca de 65% corresponde à energia 
produzida decorrente de hidrelétricas, seguida apenas de 10% do gás e 6% do pe-
tróleo. 

Este número de 65% de geração a partir de fontes hídricas tende a dimi-
nuir nos próximos anos devido às expansões de geração de energia já contratadas. 
A Figura 2-1 mostra a expansão energética contratada para o período de 2010 a 
2019. 

Figura 2-1: Expansão energética contratada. 

 
Fonte: EPE (2010). 

Os estudos de expansão da geração apontam a necessidade da entrada 
em operação de um conjunto gerador com potência instalada na ordem de 50.000 
MW nos próximos 10 anos, que deverá garantir o crescimento econômico do país e 
assegurar a melhoria na qualidade de vida das pessoas. 

O Governo Federal tem priorizado as fontes renováveis nessa expansão 
de geração necessária, porém existe também a priorização de fontes não renováveis 
com expressiva participação na oferta de energia da próxima década. A Figura 2-2 e 
a Figura 2-3 mostram a expansão contratada para a próxima década de cada fonte 
energética. 

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

 
Fonte: EPE (2010). 
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Figura 2-3: Potência instalada contratada de hidrelétricas. 

 
Fonte: EPE (2010). 

Observa-se que uma expressiva parcela das energias contratadas para a 
próxima década é de fontes não renováveis e/ou sujas. É possível que se trate do 
reflexo da necessidade de expandir a geração com agilidade, pois as termoelétricas 
têm construção mais rápida e simples do que hidrelétricas e parques eólicos. Este 
quadro pode ser reflexo, também, das dificuldades existentes nos licenciamentos 
ambientais de hidrelétricas, especialmente as de grande porte, que acarretam em 
impactos ambientais mais expressivos. 

É evidente a necessidade de planejar empreendimentos de geração efici-
entes, que causem os menores impactos socioambientais possíveis. A integração 
entre órgãos ambientais licenciadores, ANEEL, ANA e EPE é fundamental para que 
sejam estabelecidas certas premissas de ordem ambiental que, se implantadas, po-
dem acarretar melhoria da qualidade ambiental dos empreendimentos e dar agilida-
de aos processos de licenciamento ambiental. Entretanto esta articulação infelizmen-
te ainda não ocorre de maneira adequada. 

Neste sentido, o processo de planejamento de modo estruturado e coor-
denado, desde os estudos da matriz energética, passando pelo planejamento de 
longo prazo, que orienta os Planos Decenais do setor elétrico, deve induzir a inte-
gração dos aspectos socioambientais ao processo de planejamento e de tomada de 
decisão, simultaneamente aos aspectos econômicos e energéticos. 

2.2 APRESENTAÇÃO DO PROPONENTE 

A ARGENTUM Energia foi constituída especialmente para investir no po-
tencial hidrelétrico do rio Branco, inclusive desde o desenvolvimento do Estudo de 
Inventário Hidrelétrico do rio Branco. 
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O Referido inventário hidrelétrico foi aprovado pela SGH-ANEEL através 
do despacho n.º 1.884, de 14/06/2013. No inventário aprovado foi identificado um 
único aproveitamento no rio Branco, que é a PCH Clairto Zonta.  

2.3 APRESENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

O rio Branco, sub-bacia 64, tem sua área de drenagem localizada nos 
municípios de Rio Branco do Ivaí, Grandes Rios, Rosário do Ivaí e Cândido de Abreu 
– PR, na região central do estado do Paraná. Este rio desenvolve-se no sentido su-
deste – noroeste e é afluente da margem direita do rio Ivaí, um dos principais cursos 
d’água do Estado do Paraná. A área total de sua bacia hidrográfica é de 403,2 km². 

Este rio tem suas nascentes localizadas no município de Cândido de A-
breu, com altitudes da ordem de 1.100 m, declinando cerca de 790 metros até sua 
foz no rio Ivaí na altitude da ordem de 310 m. A extensão do rio é de aproximada-
mente 98,6 km. 

 A Figura 2-4 apresenta a localização do curso da água em estudo, bem 
como dos municípios inseridos na bacia hidrográfica. 

Figura 2-4: Macrolocalização da bacia hidrográfica do rio Branco no Estado do Paraná. 

 
 

Avaliando a hidrografia na Figura 2-5, é possível perceber a densa rede 
de drenagem da bacia do rio Branco. Como principais afluentes pela margem direita 
de seu curso d’água principal, podem ser notados os córregos Borboleta e Vale A-
zul. Já pela margem esquerda os córregos Aguadinho e Baixa Fria. 
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Figura 2-5: Mapa de hidrografia da bacia do rio Branco. 

 
 

O acesso à região de interesse, considerando como ponto de partida a ci-
dade de Curitiba, se dá via BR-277 até Ponta Grossa. Nesta, deve-se seguir sentido 
noroeste via BR-376 por cerca de 144 km até chegar em Caetano Mendes, distrito 
de Tibagi, onde deverá ser tomado o trevo para acesso à PR-441, sentido Reserva.  

A partir de Reserva, segue-se pela PR-239 por 45 km, sentido BR-487. Ao 
acessar esta rodovia, segue-se por 25 km até o trevo que dá acesso à Rodovia Ary 
Borba Carneiro, que leva até o município de Cândido de Abreu.  

Finalmente, segue-se nesta rodovia até Rio Branco do Ivaí, totalizando 
340 km de distância rodoviária da capital (ver Figura 2-6). 
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Figura 2-6: Trajeto rodoviário da capital Curitiba até o município de Rio Branco do Ivaí. 

 
Fonte: Adaptado de Google Maps (2014). 

O acesso ao sítio de implantação da PCH, a partir da área urbana de Rio 
Branco do Ivaí é realizado da seguinte maneira: parte-se da ponte da PR-535 sobre 
o rio Branco, ainda na área urbana da cidade. Toma-se a rodovia no sentido norte, 
devendo-se percorrer aproximadamente 4 km até encontrar a entrada para estrada 
de chão na margem esquerda da rodovia. Tomando-se esta estrada, deve-se seguir 
por 3 km, chegando assim ao ponto mais próximo do barramento (ver Figura 2-7) 

Figura 2-7: Trajeto entre a cidade de Rio Branco do Ivaí e o barramento da PCH Clairto Zonta. 

 
Fonte: Adaptado de Google Maps (2014). 
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A estrada rural de acesso ao local do empreendimento se encontra em 
boas condições de trafego, devido ao fato de ser uma via constantemente utilizada 
pelos moradores da região e também para o escoamento da produção agrícola da 
região.  

O mapa temático de acessos à PCH Clairto Zonta pode ser visualizado no  
Caderno de Mapas PCH-CZ-EIA-002. 

2.3.1 OBJETIVO E JUSTIFICATIVA 

O crescimento do PIB ocorrido nos últimos 10 anos foi sustentado por 
uma acertada política econômica do Governo Federal, que possibilitou a ascensão 
de aproximadamente 50 milhões de pessoas para a classe média. Além disso, o de-
senvolvimento econômico de um país normalmente ocorre quando existe oferta de 
energia elétrica, um dos principais insumos do setor produtivo, conforme se constata 
na análise do gráfico, apresentado na Figura 2-8. 

Figura 2-8: PIB x Consumo de energia elétrica (1970-2009). 

 
Fonte: EPE (2010) *Projeções. 

Ao longo das últimas décadas, o consumo de energia elétrica apresentou 
índices de expansão superiores ao Produto Interno Bruto (PIB), fruto do crescimento 
populacional concentrado nas zonas urbanas e da modernização da economia, além 
de outros fatores com a progressiva mudança estrutural na dinâmica de evolução 
destes dois indicadores. 

Considerando o aspecto energético, espera-se um incremento anual da 
carga da ordem de 3.300 MW médios nos próximos anos (período 2010-2019), sen-
do importante destacar que essa projeção já contempla cenários de ganhos de efici-
ência energética e de participação da autoprodução. 

Essa trajetória do mercado mostrou-se compatível com a correspondente 
trajetória de crescimento da renda nacional (4,2% ao ano - em média), resultando 
em uma elasticidade-renda (relação entre o consumo e o PIB) do consumo total de 
energia elétrica de 1,23 no período 2005-2015. Além disso, a elasticidade, na proje-
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ção, é declinante ao longo do tempo, como resultado de um processo continuado de 
evolução tecnológica, de mudanças estruturais no perfil do consumo e aumento da 
produtividade, racionalização do uso da energia e tendência de saturação do con-
sumo em alguns usos, sendo a elasticidade média no primeiro e no segundo qüin-
qüênios de 1,32 e 1,14, respectivamente. De um lado a elasticidade-renda tem de-
crescido nos últimos anos, indicando alterações estruturais na economia, e de outro, 
uma componente inercial da dinâmica do mercado de eletricidade que explica seu 
maior crescimento relativo. 

Sendo assim, é possível concluir que o sucesso das políticas econômicas 
em vigência depende da manutenção da oferta de energia. Este cenário também é 
corroborado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que noticiou em 
fevereiro de 2010 a quebra consecutiva do recorde do pico de consumo energético 
Brasileiro, alcançando índices de consumo superiores a 70.400 MW, época em que 
as termelétricas necessitaram operar a plena carga. 

A necessidade da difusão da geração de energia constitui outro grande 
desafio devido ao fato do sistema elétrico brasileiro possuir características estrutu-
rais centralizadas, decorrentes da priorização da geração pontual de energia através 
de grandes UHE, demandando grandes sistemas de transmissão. A geração centra-
lizada oferece certos riscos à sociedade, pois a queda de uma linha de transmissão 
pode deixar Estados inteiros sem energia elétrica. Pode-se citar, por exemplo, a fa-
lha em uma das linhas de transmissão da Usina Hidrelétrica de Itaipu (responsável 
pela geração de 19% da energia consumida no Brasil), ocorrida em dezembro de 
2009, que deixou grande parte do país sem energia por várias horas. Estados com 
grande demanda energética, como São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mi-
nas Gerais, ficaram totalmente sem energia. Outros seis estados também tiveram 
seu fornecimento prejudicado pelo ocorrido, além de 100% do território Paraguaio 
que ficou às escuras. 

No que diz respeito à qualidade da matriz energética do Brasil, o Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) apontou em 2010 que 46% da geração de 
energia do país são renováveis, enquanto que a média mundial é de apenas 13%. 
Os dados foram apresentados recentemente no “Boletim de Economia e Política In-

ternacional 2010”, documento periódico elaborado por este Instituto. Os outros 54% 
da energia brasileira gerada se concentram no uso do petróleo, gás natural, carvão 
mineral e urânio. 

Para conseguir atingir seus objetivos, no que diz respeito às políticas e-
nergética e econômica, o Governo Federal vem estimulando o desenvolvimento de 
empreendimentos de geração de energia limpa descentralizados, o que pode ser 
constatado pelo crescente número de leilões de compra de energia eólico-elétrica 
(leilões de reserva A-3) e pelo estímulo à construção de empreendimentos hidrelétri-
cos, notadamente as PCH e UHE com até 500 MW de potência instalada. 
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O projeto da PCH Clairto Zonta insere-se neste contexto nacional de ne-
cessidade de gerar energia elétrica proveniente de fontes limpas e de maneira di-
fundida, sendo esse o objetivo da ARGENTUM Energia. 

A PCH Clairto Zonta terá potência instalada de 15,00 MW, sendo que 
a energia média aportada no SIN será de 7,67 MWmédios . 

2.3.2 HISTÓRICO DO EMPREENDIMENTO 

A bacia hidrográfica do rio Branco foi estudada pela primeira vez em nível 
de Inventário Hidrelétrico nos anos de 2011 e 2012, pela própria ARGENTUM Ener-
gia. 

Apresenta-se a seguir os principais atos legislados pela Superintendência 
de Gestão de Estudos Hidroenergéticos (SGH) da ANEEL, no que concerne à PCH 
Clairto Zonta:  

• Despacho n.º 2.243 de 30/05/2011 (SGH): efetivou como ativo o 
registro para realização dos estudos de inventário hidrelétrico do rio 
Branco, no Estado do Paraná; 

• Despacho n.º 4.133 de 27/12/2012 (SGH): concedeu aceite aos Es-
tudos de Inventário Hidrelétrico do rio Branco, 

• Despacho n.º 1.884 de 14/06/2013 (SGH): aprovou os Estudos de 
Inventário Hidrelétrico do rio Branco apresentados pela ARGENTUM 
Energia Ltda. Estes estudos identificaram um único aproveitamento: 
a PCH Clairto Zonta. 

• Despacho n.º 2.276 de 16/07/2013 (SGH): efetivou como ativo o 
registro para realização dos Estudos de Projeto Básico da PCH Cla-
irto Zonta, situada no rio Branco, sub-bacia 64, bacia hidrográfica do 
rio Paraná. 

• Despacho n.º 3.232 de 24/09/2013 (DIRETOR-GERAL): assegurou 
o direito de preferência sobre a Pequena Central Hidrelétrica à em-
presa Argentum Energia Ltda. 

É importante frisar que, em pesquisa realizada no BIG (Banco de Informa-
ções de Geração da ANEEL), não foi encontrado nenhum aproveitamento hidrelétri-
co próximo à PCH Clairto Zonta, seja existente, registrado (CGH), outorgado, ou em 
fases de estudo, aceite e análise. 
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2.3.2.1 RELAÇÃO ENTRE OS ESTUDOS ANTERIORES COM AS ALTERNATIVAS 
TÉCNICAS E LOCACIONAIS PROPOSTAS NO EIA 

Durante a elaboração do estudo de inventário, são adotadas algumas 
simplificações na metodologia dos estudos multidisciplinares. Isto acontece pelo fato 
de, normalmente, um inventário se tratar de diversos aproveitamentos, sendo bas-
tante dispendioso detalhar vários aproveitamentos nesta fase, onde o objetivo prin-
cipal é aprovar a partição de quedas ótima do rio. 

Na fase de projeto básico dos aproveitamentos são estudadas alternati-
vas técnicas e locacionais para a usina, possibilitando assim otimizar ou corrigir as 
decisões simplistas propostas no inventário hidrelétrico. 

2.3.3 DESCRIÇÃO GERAL DA METODOLOGIA APLICADA NOS ESTUDOS 

O presente Relatório foi realizado seguindo criteriosos padrões técnicos 
atinentes à realização de estudos ambientais e, também, os Diplomas legais perti-
nentes, especialmente as Resoluções CONAMA n.º 001/1986, n.º 006/1987, n.º 
237/1997, n.º 279/2001, n.º 302/2002 e n.º 303/2002 e as Resoluções Estaduais 
SEMA/IAP n.º 031/1998, SEMA/IAP n.º 009/2010 e CEMA n.º 065/2008. 

Com relação ao termo de referência para elaboração do presente Relató-
rio, adotou-se o “TERMO DE REFERÊNCIA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
– PCH E UHE – ACIMA DE 10 MW” emitido em novembro de 2010 pela SEMA/IAP, 
onde estabeleceu-se os procedimentos básicos para obtenção do Licenciamento 
Ambiental referente à implantação de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) e Usi-
nas Hidrelétricas (UHE) em âmbito do Território Paranaense, com potência instalada 
superior à 10 MW. 

O procedimento metodológico empregado no presente Relatório consistiu 
no seguinte: 

• Análise prévia referente à possibilidade de instalação de aproveita-
mento energético no sítio de estudo, levando em conta os preceitos 
legais das esferas municipal, estadual e federal; 

• Estudos referentes às legislações incidentes no empreendimento e 
sua compatibilidade legal; 

• Obtenção junto aos municípios de Reserva do Iguaçu e Pinhão da 
“CERTIDÃO DO MUNICÍPIO QUANTO AO USO E OCUPAÇÃO DO 
SOLO E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE” relativa ao empreendi-
mento; 

• Incursões iniciais de campo para análise ambiental e fundiária da re-
gião de implantação; 
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• Apresentação do empreendimento aos moradores vizinhos, bem 
como esclarecimento de dúvidas; 

• Levantamento de dados secundários da região do empreendimento, 
relacionados aos meios físico, biótico e socioeconômico; 

• Incursões de campo com o objetivo de proceder à aquisição de da-
dos primários para subsidiar a elaboração dos diagnósticos dos mei-
os físico, biótico e socioeconômico; 

• Avaliação prévia dos impactos ambientais identificados e proposição 
de medidas de controle; 

• Reuniões da equipe técnica multidisciplinar com a finalidade de 
comparar resultados, analisar possíveis sinergias entre os impactos 
e orientar os ajustes no arranjo do empreendimento com o objetivo 
de aperfeiçoá-lo sob a perspectiva socioambiental; 

• Definição do arranjo final da usina, a partir das recomendações da 
equipe técnica multidisciplinar, com o objetivo de minorar e suprimir 
quando possível os impactos negativos e potencializar os impactos 
positivos; 

• Validação do arranjo final com a equipe técnica multidisciplinar; 

• Realização do prognóstico ambiental em conjunto com a avaliação 
de impactos ambientais; 

• Proposição de medidas de controle e compensações ambientais; 

• Elaboração dos programas ambientais; 

• Consolidação do Relatório e revisão final. 

2.3.4 ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS, LOCACIONAIS E DE NÃO IMPLANTA-
ÇÃO 

A geração de energia através de aproveitamentos hidrelétricos consiste 
em aproveitar quedas ou desníveis naturais dos cursos d’água, de forma a usar a 
energia cinética das águas e transformá-la em energia elétrica através de dispositi-
vos específicos. 

A fonte hidrelétrica se constitui numa das maiores vantagens competitivas 
do país, por se tratar de um recurso renovável e com possibilidade de ser implemen-
tado pelo parque industrial brasileiro com mais de 90% de bens e serviços nacionais. 
Ao mesmo tempo, ao possuir uma das mais exigentes legislações ambientais do 
mundo, é possível ao Brasil garantir que as hidrelétricas sejam construídas atenden-
do aos ditames do desenvolvimento sustentável. 
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De acordo com a Resolução nº394/1998 da ANEEL, caracteriza-se como 
PCH toda usina hidrelétrica de pequeno porte cuja capacidade instalada seja superi-
or a 1 MW e inferior a 30 MW, além disso, a área do reservatório formado deve ser 
inferior a 3 km². 

PCHs normalmente operam a fio d’água, ao contrário da maioria das U-
HEs do Brasil (Aproveitamentos hidrelétricos com potencial instalado superior a 30 
MW). Essa característica não permite a regularização do fluxo d’água do rio, colo-
cando em risco a geração de energia em épocas de estiagem. 

2.3.4.1 ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS 

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

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

A. Geração Termoelétrica a Carvão 

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

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

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

Atualmente, fatos como o atraso nas datas previstas para o comissiona-
mento de Angra II e III, a oposição pública à disseminação de reatores nucleares no 
país, desenvolvimento de tecnologias nacionais relativas ao ciclo do combustível e a 
construção de reatores de menor porte contribuíram para modificar a estratégia ante-
rior de implantação de novas usinas nucleares e de reavaliação do programa nucle-
ar. No entanto, a supracitada terceira parte do 4º Relatório do IPCC também reco-
mendou as usinas nucleares como tecnologia alternativa para mitigação ao aqueci-
mento global. 

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

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

C. Geração Térmica a Gás Natural 

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

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



 

 
Argentum Energia Ltda. 

PCH Clairto Zonta 
EIA – Estudo de Impacto Ambiental 

   

 

Argentum Energia Ltda. 
Rua Fernando Simas, 705, 3º Andar – Bigorrilho 
Curitiba / PR - CEP: 80.430-190 

2-14 

 

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

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

D. Outras Fontes Alternativas 

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

No que diz respeito à geração de energia em escala, visando o abasteci-
mento de cidades e indústrias de modo seguro, as pesquisas tecnológicas ainda 
precisam de maior desenvolvimento e aprofundamento, entretanto, a instalação de 
PCHs e CGHs têm se mostrado, naturalmente, uma alternativa viável economica-
mente e ambientalmente, por acarretar em impactos reduzidos ao meio ambiente e 
demandar custos relativamente reduzidos para instalação quando comparada a ou-
tras alternativas de geração de energia elétrica. 

2.3.4.2 ALTERNATIVAS LOCACIONAIS 

Os estudos locacionais, onde as variáveis básicas consideradas são que-
da natural e vazão, apontaram o trecho do rio Branco acima da El. 610,00 metros 
como sendo favorável na busca de locais passíveis de se implantar um empreendi-
mento hidrelétrico de pequeno e médio porte, isto porque a região possui boa vazão 
específica e relevo acidentado. 

A concepção do projeto para a definição do aproveitamento ótimo da PCH 
Clairto Zonta foi estabelecido a partir dos seguintes critérios: 

• Estudos Anteriores: Levou-se em consideração a partição de quedas 
definida nos Estudos de Inventário Hidrelétrico rio Branco, o qual es-
tabelece como NAm 620,0 m. O canal de fuga definido no inventário 
fica próximo ao rio Ivaí, com NAj 420,0 metros; 

• Ambiental: A partir da análise ambiental das várias configurações de 
arranjo, foi possível definir a alternativa com menor impacto socio-
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ambiental. Com relação à vazão remanescente, foi levado em consi-
deração a normativa de outorga de uso d’água (NO_003_RAH) do 
Instituto das Águas do Paraná, o qual define como vazão remanes-
cente de aproveitamentos hidrelétricos com arranjos derivativos co-
mo 50% do valor da Q7,10, vazão com duração de 7 dias e tempo de 
recorrência de 10 anos; 

• Geologia Local: Alocação das estruturas baseada nas condições ge-
ológicas favoráveis à construção e segurança da obra; 

• Otimização do Projeto: Com o objetivo de reduzir, tanto as obras, 
como os custos provenientes da mesma, o circuito hidráulico de a-
dução e o tipo de barramento foram otimizados em relação ao pro-
posto no Inventário. 

Para obter a configuração do arranjo com melhor custo benéfico e-
conômico-ambiental, organizaram-se os estudos de alternativas da seguinte 
forma: 

• Análise do arranjo aprovado no estudo de inventário; 

• Estudos de eixos alternativos para a casa de força; 

• Estudos de eixos alternativos para a barragem; 

• Definição das alternativas locacionais; 

• Comparação e seleção da alternativa locacional; 

• Estudos de motorização. 

Os estudos de alternativas estão baseados na determinação dos parâme-
tros econômicos e dos benefícios energéticos associados a cada configuração estu-
dada. 

Em todas as alternativas estudadas foram consideradas questões técni-
cas, econômicas, energéticas, ambientais e de segurança operacional. 

A seguir são apresentados detalhadamente cada item listado acima. 

2.3.4.2.1 ANÁLISE DO ARRANJO APROVADO NO ESTUDO DE INVENTÁRIO 

O arranjo aprovado para a PCH Clairto Zonta no estudo de inventário do 
rio Branco foi projetado com os seguintes níveis de montante e jusante: 

• Nível de Água de Montante (NAm) = 620,00 metros; 

• Nível de Água de Jusante (NAj) = 420,00 metros. 

Trata-se de um arranjo típico derivativo, composto pelas seguintes estru-
turas principais: barramento de concreto, vertedouro de soleira livre no corpo do bar-
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ramento, tomada da água, canal adutor, câmara de carga, túnel adutor, chaminé de 
equilíbrio, conduto forçado, casa de força e canal de fuga. 

O arranjo proposto para a PCH Clairto Zonta no estudo de inventário pode 
ser visualizado de forma esquemática na Figura 2-9. 

Figura 2-9: Arranjo geral da PCH Clairto Zonta proposto no inventário. 

 

O eixo do barramento seria locado a 34,41 quilômetros da foz do rio Bran-
co, nas coordenadas UTM E= 463.712,49 e N= 7.314.726,10 (Fuso 22) e o eixo da 
casa de força seria locado nas coordenadas UTM E= 457.275,00 e N= 7.310.593,00 
(Fuso 22).  

A barragem formaria um reservatório com área alagada de 0,36 km² e 1,3 
hm³ de volume total, atingindo apenas o município de rio Branco do Ivaí.  

O empreendimento atingiria algumas regiões de agricultura e pecuária e o 
restante das terras ficariam compreendidas em locais de mata ciliar. 

Através do barramento ter-se-ia a formação do reservatório e o inicio do 
circuito hidráulico com a captação realizada pelo canal de aproximação (extensão de 
10 metros) e tomada da água. 

O circuito adutor seria formado por um canal adutor (extensão de 1.235 
metros), seguido de câmara de carga, túnel adutor (extensão de 3.625 metros), 
chaminé de equilíbrio e conduto forçado (extensão de 3.157 metros), até chegar na 
casa de força. 
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O canal de fuga de 43 metros de extensão direcionaria a água para um 
córrego que segue diretamente até rio Ivaí (ver Figura 2-10). 

Figura 2-10: Configuração do arranjo da PCH Clairto Zonta. 

 

Torna-se importante destacar que não haveria trecho ensecado no rio 
principal (rio Ivaí), pois o fluxo atingirá o mesmo em trecho a montante da foz com o 
rio Branco. Em igual importância, enfatiza-se que o trecho ensecado no rio Branco 
seria preservado através da vazão sanitária, além da vazão dos afluentes que desá-
guam a jusante do barramento da PCH. 

 

2.3.4.2.1.1  CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES 

O inventário hidrelétrico do rio Branco foi aprovado pela ANEEL através 
do Despacho n.º 1.884, de 14/06/2013. 

Em 16/07/2013, através do Despacho n.º 2.276, a ARGENTUM Energia 
obteve o registro da ANEEL para o desenvolvimento do Projeto Básico da PCH Cla-
irto Zonta, sendo que de imediato a empresa iniciou os trabalhos para desenvolvi-
mento do empreendimento. 

Dentre as tarefas realizadas pela ARGENTUM Energia no desenvolvimen-
to do projeto básico, foi realizada a o informe à todos órgãos socioambientais, orga-
nizacionais e de infraestrutura acerca do desenvolvimento do projeto, lembrando-se 
que os órgãos ambientais e de recursos hídricos também foram consultados na fase 
de desenvolvimento do inventário hidrelétrico, conforme resoluções da ANEEL. 
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Com exceção do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - 
INCRA, nenhum dos órgãos consultados na fase de elaboração do projeto básico 
emitiu qualquer ressalva ou óbice a implantação da PCH Clairto Zonta.  

Ocorre que em 06/12/2013, data posterior ao registro do projeto básico da 
PCH Clairto Zonta, foi criado pelo INCRA o Assentamento Egídio Bruneto, cuja área 
atinge parte do circuito adutor e a totalidade da casa de força do arranjo previsto no 
inventário (Figura 2-11 e Figura 2-12).  

Figura 2-11: Ofício do INCRA em resposta à ARGENTUM Energia. 

 



 

 
Argentum Energia Ltda. 

PCH Clairto Zonta 
EIA – Estudo de Impacto Ambiental 

   

 

Argentum Energia Ltda. 
Rua Fernando Simas, 705, 3º Andar – Bigorrilho 
Curitiba / PR - CEP: 80.430-190 

2-19 

 

Figura 2-12: Detalhe do mapa ilustrativo encaminhado pelo INCRA à ARGENTUM.

 
Fonte: INCRA (2014) – Adaptado por ARGENTUM Energia. 

Em resposta ao INCRA, a Argentum enviou ofício solicitando o mapa digi-
tal dos limites do Assentamento Egídio Brunetto, o qual foi encaminhado pelo Institu-
to via email, na extensão shapefile. 

Figura 2-13: Planta do arranjo de inventário da PCH Clairto Zonta e dos limites do Assentamento 
sobrepostas às ortofotocartas. 

 
Fonte: ARGENTUM Energia – com informações do INCRA. 
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Construir uma PCH em uma área de assentamento rural não é impossí-
vel, entretanto é uma ação que pode ser demorada e dispendiosa, tendo em vista 
que via de regra as disputas entre empreendedores de infraestrutura e população 
assentada geram conflitos delicados. 

2.3.4.2.2 ESTUDOS DE EIXOS ALTERNATIVOS PARA A CASA DE FORÇA 

A pesquisa de locais alternativos para locação da casa de força da PCH 
Clairto Zonta foi realizada a partir do mapa planialtimétrico da região, fotos aéreas e 
visitas in loco.  

Partindo-se das coordenadas da casa de força da PCH Clairto Zonta pro-
posta no inventário aprovado (457.288,93/ 7.310.609,83), foram procurados rios e 
córregos afluentes do rio Ivaí em regiões próximas à El. 420,00 (correspondente ao 
NAj aprovado no inventário hidrelétrico) que estejam fora dos limites do Assenta-
mento Egídio Brunetto, mas que não configurem arranjos com circuito hidráulico mui-
to mais extenso do que o do inventário aprovado, que é da ordem de oito quilôme-
tros, conforme Tabela 2-2. 

Tabela 2-2: Extensão das estruturas civis principais da PCH Clairto Zonta – Arranjo de Inventário. 

ESTRUTURA EXTENSÃO 

Canal de Aproximação 10,00 m 

Canal de Adução 1.235,00 m 

Túnel de Adução 3.625,00 m 

Conduto Forçado 3.157,00 m 

Canal de Fuga 43,00 m 

TOTAL 8.070 m 

A região julgada como mais conveniente para implantação de uma casa 
de força alternativa com NAj na El. 420,00 m tem como ponto de referência as coor-
denadas UTM 459.110 e 7.308.130. A extensão do circuito adutor com esse eixo de 
casa de força seria bastante próxima ao arranjo do inventário aprovado. 

Foram identificados alguns pontos na El. 425,00 e 430,00 que se mostra-
ram bem mais próximos ao rio Branco caso o eixo do barramento fosse deslocado 
para montante. A princípio, a implantação da casa de força com estes níveis de ju-
sante acarretariam em perda de 5,0 e 10,0 metros de queda bruta em relação aos 
estudos de Inventário, respectivamente. Entretanto, com possíveis reduções signifi-
cativas nas extensões das estruturas, a redução de queda bruta poderia ser recom-
pensada pela redução nas perdas de carga. Em paralelo, o deslocamento do eixo 
para montante reduziria a área de contribuição hidrológica do aproveitamento, por-
tanto faz-se necessária a verificação das áreas de drenagem nos novos arranjos de 
barramento. 
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As regiões atrativas para locação da casa de força da PCH Clairto Zonta 
tem os pontos de referência indicados na Tabela 2-3 e estão representadas em plan-
ta na Figura 2-14. 

Figura 2-14: Estudo de eixos alternativos para a casa de força 

 

Tabela 2-3: Regiões interessantes para implantação da casa de força da PCH Clairto Zonta. 

REGIÃO ELEVAÇÃO DE REFERÊNCIA COORDENADAS DO PONTO DE RE-
FERÊNCIA 

1 420,00 459.110 e 7.308.130 

2 425,00 458.890 e 7.308.720 

3 425,00 460.090 e 7.308.390 

4 430,00 459.185 e 7.309.195 

5 430,00 460.710 e 7.308.460 

2.3.4.2.3 ESTUDOS DE EIXOS ALTERNATIVOS PARA A BARRAGEM 

O eixo de barramento definido no inventário aprovado (km 34,5 do rio 
Branco, coordenadas UTM E= 463.712,49 m e N= 7.314.726,10 m) é bastante coe-
rente para o arranjo proposto à época, pois aproveita uma região com boa confor-
mação topográfica logo a montante de uma grande queda natural concentrada (ver 
Figura 2-15, Tabela 2-4 e Figura 2-16). 
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Figura 2-15: Trecho do perfil do rio Branco. 

 
Fonte: Adaptado de Estudo de Inventário do rio Branco (ARGENTUM ENERGIA, 2012). 

Tabela 2-4: Pontos de NA rastreados próximo ao eixo de barramento proposto no inventário aprova-
do. 

KM COORDENADAS UTM ALTITUDE ORTO-
MÉTRICA OBSERVAÇÃO 

34,5 463.586,72  7.314.557,49 577,19 Concentração de 
quedas naturais 34,7 463.722,49  7.314.739,07 610,93 

Fonte: Adaptado de Estudo de Inventário do rio Branco (ARGENTUM ENERGIA, 2012). 

A fotografia apresentada na Figura 2-16 foi registrada logo a justante des-
se conjunto de quedas concentradas. 

Figura 2-16: Foto da cachoeira no término do trecho de possível implantação do eixo do barramento. 

 

A busca por eixos alternativos para o barramento da PCH Clairto Zonta 
teve como objetivo encontrar regiões interessantes para captar a água do rio Branco 
e aduzi-la para os eixos alternativos de casa de força, identificados no item anterior. 

Ressalta-se que o estudo de eixos de barramento leva em conta o que é 
preconizado nos manuais e diretrizes da ELETROBRAS, especialmente as condi-
ções topográficas e geológicas. O estudo foi realizado a partir do mapa de perfila-
mento do rio Branco, mapa planialtimétrico da região, fotos aéreas e visitas in loco.  
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O primeiro passo foi o estabelecimento de limitadores de jusante e de 
montante para o trecho passível de implantação do barramento. 

Como limitador de jusante, estabeleceu-se o eixo do barramento do arran-
jo proposto no inventário, pois uma barragem a jusante da queda concentrada ne-
cessitaria um incremento de altura da ordem de 30 metros para atingir o nível de 
montante na El. 620,00 m. Ademais, qualquer ponto a jusante do eixo de barramento 
original acarretaria em circuitos adutores ainda mais extensos para atingir os eixos 
de casa de força identificados fora do assentamento. 

Como limitador de montante, foi definido o eixo correspondente ao nível 
da água 620,07 levantado no estudo de inventário (NA03 = 620.07 m medido nas 
coordenadas 465210.01 e 7311513.93).  

A Figura 2-17 ilustra os limitadores de jusante e montante. 

Figura 2-17: Limitadores de jusante e de montante para o trecho barrável. 

 

Analisando o mapa, percebe-se que o rio Branco tem uma convergência 
bastante interessante sentido região dos eixos de casa de força da PCH Clairto Zon-
ta, conforme imagem abaixo. Esta região seria bastante interessante para implanta-
ção da tomada da água da PCH, tendo em vista a redução que ocorreria no circuito 
adutor. 
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Figura 2-18: Eixo Interessante para a tomada da água. 

 

Para locação da tomada da água nesta região, buscou-se um eixo viável 
para implantação do barramento nas imediações a jusante. A princípio, um bom eixo 
– denominado Eixo Montante - seria nas coordenadas de referência 464.735 e 
7.312.140 (ver Figura 2-19), porém é necessária a verificação da área de drenagem 
deste eixo e também da vazão média obtida para a região. 
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Figura 2-19: Eixo barrável a ser estudado. 

 

Foi realizado um estudo comparativo entre o eixo de barramento do inven-
tário e o Eixo Montante. Os resultados são apresentados na Tabela 2-5. 

Tabela 2-5: Comparação hidrológica e locacional entre o eixo de barramento do inventário aprovado 
com o novo eixo proposto. 

PARÂMETRO EIXO INVENTÁRIO EIXO MONTANTE 

Localização 

E= 463.712m 
N= 7.314.726m 

E = 464.746 m 
 N = 7.312.130 m 

Km 34,1 do rio Branco Km 40 do rio Branco 

Área de Drenagem 279,0 km² 263,1 km² 

Qmlt (Inventário)¹ 7,2 m³/s 7,1 m³/s 

Qmlt (Projeto Básico)¹ 7,3 m³/s 7,2 m³/s 

¹A série histórica de vazão para o empreendimento foi estendida até o ano de 2013, enquanto que no inventário havia sido 
calculada até 2010 apenas. 

Como a diferença foi de apenas 2%, foram prosseguidos os estudos do 
Eixo Montante como alternativa para a PCH Clairto Zonta, sendo que em seguida foi 
levantada uma seção topobatimétrica para verificação das condições técnicas do 
eixo montante (conforme Figura 2-20). 
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Figura 2-20: Seção topobatimétrica do eixo montante. 

 

Nota-se que o curso natural do rio Branco apresenta uma coluna de água 
de apenas 1,27 metros na seção do Eixo Montante. Com a adoção do NAm de in-
ventário, na cota 620,0, a coluna da água passaria para 2,62 metros, valor conside-
rado baixo para garantir boas condições hidráulicas no sistema de adução e a perfei-
ta operação da PCH. 

Desta forma, é proposto que o NAm do eixo de montante seja alteado pa-
ra a El. 621,5 metros (apenas 1,50 m. de diferença para com o NAm definido em 
inventário), passando para uma coluna de água de 4,12 metros.  

Ressalta-se que esse alteamento não causa nenhuma interferência no 
potencial hidroenergético do rio Branco aprovado pela ANEEL via estudo de inventá-
rio, visto que a PCH Clairto Zonta é o único aproveitamento do rio e que não existe 
potencial hidroenergético na montante da PCH Clairto Zonta. 

Do ponto de vista socioambiental, o alteamento do NAm para El. 621,5 m 
não causa maiores problemas, tendo em vista que o trecho do rio à montante deste 
eixo é bastante encaixado até a El. 630,00 e o retorno da curva 621,50 m é relativa-
mente próximo ao da curva 620,00 m.  

Para o nível maximórum de montante também não existe nenhuma res-
salva, tendo em vista que o barramento da PCH, devido à sua pequena altura, não 
exercerá qualquer influência no escoamento normal do rio Branco em eventos de 
cheias extremas. 

2.3.4.2.4 DEFINIÇÃO DAS ALTERNATIVAS LOCACIONAIS 

Conforme citado ao longo desse capítulo, a primeira opção locacional se-
lecionada para o estudo final de alternativas é a proposta no inventário aprovado. 

Para fins de comprovação de que esta representa o aproveitamento ótimo 
da PCH Clairto Zonta, faz-se necessária a composição de no mínimo mais uma al-
ternativa para fins de comparação e homologação do arranjo final.  

Selecionado o eixo barrável alternativo – Eixo Montante, e identificadas as 
regiões promissoras para implantação da casa de força (todas fora do Assentamento 
Egídio Bruneto), foi realizado um estudo simplificado para definição do traçado do 
circuito hidráulico e do níveis operacionais da nova opção (ver Figura 2-21). 
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Figura 2-21: Regiões interessantes para implantação da casa de força da PCH Clairto Zonta. 

 

A Tabela 2-6 apresenta o resumo dos resultados obtidos para as possí-
veis configurações do arranjo alternativo da PCH Clairto Zonta. 

Tabela 2-6: Estudo de arranjo alternativo para a PCH Clairto Zonta. 

BARRAMENTO 

CASA DE FORÇA 
CIRCUITO DERIVATIVO 

(EXTENSÃO EM PLANTA) 

Nº. 
ELEVAÇÃO DE 
REFERÊNCIA 

(m) 

COORDENADAS 
DO 

PONTO DE  
REFERÊNCIA 

CANAL 
ADUTOR 

(m) 

TÚNEL 
ADUTOR 

(m) 

CONDUTO 
FORÇADO 

(m) 
TOTAL (m) 

EIXO 
MONTANTE 

AD 
263,1 km² 

NAm  
621,5 m 

1 420,00 459.110 e 
7.308.130 

- 3.550 3.200 6.780 

2 425,00 458.890 e 
7.308.720 

- 3.550 3.000 6.580 

3 425,00 460.090 e 
7.308.390 

- 3.550 2.250 5.805 

4 430,00 459.185 e 
7.309.195 

- 3.550 2.550 6.130 

5 430,00 460.710 e 
7.308.460 

- 3.500 1.800 5.345 

INVENTÁRIO 

AD 
279,0 km² 

NAm 
620,0 m 

INV. 420,00 457.275 e 
7.310.593 

1.235 3.625 3.157 8.017 
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Nota-se que, apesar leve diminuição na queda bruta de projeto em rela-
ção à queda aprovada inventário, o arranjo com a casa de força número 5 aparenta 
ser muito interessante, pois há uma redução bastante significativa na extensão do 
conduto forçado. 

A perda de queda bruta – ressalta-se que esse é um valor de referência e 
pode ser reduzido com a verificação da curva-chave do canal de fuga – é inferior a 
5% da queda bruta total de 200 m aprovada no inventário, sendo que em termos de 
queda líquida esse valor pode ser substancialmente recompensado com a redução 
que haverá nas perdas de carga no conduto forçado. 

Desse modo, credencia-se para detalhamento e comparação em porme-
nores com o arranjo de inventário a opção “Eixo Montante – Casa de força nº 5”, que 
será denominada a partir de agora como “Arranjo de Montante”. 

2.3.4.2.4.1 APRESENTAÇÃO DO ARRANJO DE MONTANTE 

O arranjo de montante foi projetado com os seguintes níveis de montante 
e jusante: 

• Nível de Água de Montante (NAm) = 621,50 metros; 

• Nível de Água de Jusante (NAj) = 427,69 metros. 

Trata-se de um arranjo típico derivativo, composto pelas seguintes estru-
turas principais: barramento de concreto; vertedouro de soleira livre no corpo do bar-
ramento, canal de aproximação, tomada da água acoplada no emboque do túnel 
adutor, túnel adutor, chaminé de equilíbrio, conduto forçado, casa de força e canal 
de fuga.  

O arranjo de montante pode ser visualizado de forma esquemática na Fi-
gura 2-22.  
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Figura 2-22: Arranjo da alternativa de montante sobre fotos aéreas. 

 

O eixo do barramento seria locado a 40,00 quilômetros da foz do rio Bran-
co, nas coordenadas UTM E= 464.745 e N= 7.312.130 (Fuso 22) e o eixo da casa 
de força seria locado nas coordenadas UTM E= 460.775e N= 7.308.470 (Fuso 22).  

A barragem formaria um reservatório com área alagada de 9,6 ha e 0,10 
hm³ de volume, atingindo o município de rio Branco do Ivaí.  

O empreendimento atingiria algumas regiões de agricultura e pecuária e o 
restante das terras ficariam compreendidas em locais de mata ciliar. 

A captação da água do reservatório seria realizada pelo canal de aproxi-
mação, locado a cerca de 400 metros do barramento pela margem esquerda do rio 
Branco.  

O canal de aproximação tem 115 metros de extensão e termina na toma-
da da água, que por sua vez está acoplada ao emboque do túnel adutor. 

O túnel adutor tem extensão de 3.454 metros e segue até o chaminé de 
equilíbrio locado próximo ao seu desemboque,onde se inicia o conduto força-
do(extensão de 1.790 metros), até chegar na casa de força. 

O canal de fuga de 56 metros de extensão direcionaria a água para um 
córrego que segue diretamente até rio Ivaí. 

Torna-se importante destacar que não haveria trecho ensecado no rio 
principal (rio Ivaí), pois o fluxo atingirá o mesmo em trecho a montante da foz com o 
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rio Branco. Em igual importância, enfatiza-se que o trecho ensecado no rio Branco 
seria preservado através da vazão sanitária, além da vazão dos afluentes que desá-
guam a jusante do barramento da PCH. 

Os itens a seguir apresentam os principais detalhes da alternativa de 

montante da PCH Clairto Zonta. 

2.3.4.2.5 COMPARAÇÃO E SELEÇÃO DA MELHOR ALTERNATIVA LOCACIONAL 

Até a presente fase destes estudos de alternativas para a PCH Clairto 
Zonta foram realizados os detalhamentos, dimensionamentos e orçamentos das du-
as alternativas estudadas.  

Neste momento inicia-se a fase de comparação entre elas, visando eleger 
o arranjo que configure o aproveitamento ótimo da PCH Clairto Zonta. 

No processo de comparação entre as alternativas propostas foram abor-
dadas todas as características passíveis de influência na escolha da melhor alterna-
tiva. Foram avaliados e comparados quesitos relacionados aos aspectos energéti-
cos, econômicos, construtivos e socioambientais. 

2.3.4.2.5.1  ASPECTOS ENERGÉTICOS 

Um parâmetro importante para embasar a tomada de decisão de alterna-
tiva é o desempenho energético dos arranjos propostos. De acordo com as caracte-
rísticas das alternativas foi efetuado um estudo para a energia gerada, utilizando-se 
a série de vazões afluentes, bem como os parâmetros energéticos estabelecidos na 
Portaria nº463/2009 – MME. Os resultados são apresentados na Tabela 2-7. 

Sob o aspecto energético a principal diferença entre as duas alternativas 
está na queda bruta e nas perdas hidráulicas que foram calculadas, de modo que a 
redução do comprimento do conduto forçado na alternativa de montante resultou em 
um arranjo com perdas hidráulicas reduzidas quando comparado a alternativa de 
eixo do inventário. 

Essa condição compensou em parte a redução da queda bruta que ocor-
reu com o deslocamento do eixo para montante, sendo que em termos de queda 
líquida as duas soluções aqui avaliadas apresentaram resultados próximos, com a-
penas 0,85% de diferença. 

Logicamente a redução da queda líquida para o arranjo de montante im-
plica em perdas energéticas, de modo que a energia média, ou energia assegurada, 
para essa configuração é 1,06% menor do que a calculada para o eixo do inventário. 
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Tabela 2-7: Comparativo de parâmetros e benefícios energéticos. 

PARÂMETRO UNIDADE 
ALTERNATIVA 1 
(EIXO INVENTÁ-

RIO) 

ALTERNATIVA 2 
(EIXO MONTANTE) DIFERENÇA 

Área de Drenagem km² 279,0 263,1 5,70% 

Vazão Média de Longo Termo m³/s 7,30 7,23 0,96% 

Vazão sanitária m³/s 0,10 0,10 0,00% 

Vazão de usos consultivos m³/s 0,15 0,15 0,00% 

Nível normal de montante m 620,00 621,50 0,24% 

Nível normal de jusante m 420,00 427,69 1,83% 

Quebra Bruta m 200,00 193,81 3,10% 

Perdas Hidráulicas m 9,80 5,23 46,63% 

Queda Líquida m 190,20 188,58 0,85% 

Vazão Turbinada m³/s 8,70 8,78 0,92% 

Consumo Interno MWmed 0,044 0,044 0,00% 

Perdas no sistema de conexão % 2,00 2,00 0,00% 

TEIF % 1,26 1,26 0,00% 

IP % 3,73 3,73 0,00% 

Rendimento Turbina % 92,50 92,50 0,00% 

Rendimento Gerador % 97,00 97,00 0,00% 

Potência Instalada MW 14,57 14,57 0,00% 

Energia Média MWmed 7,58 7,50 1,06% 

Fator de Capacidade km² 0,52 0,51 1,06% 

2.3.4.2.5.2  ASPECTOS ECONÔMICOS 

Uma vez definidos os parâmetros energéticos, que irão refletir a capaci-
dade de receita operacional do empreendimento, e também os custos associados a 
implantação da usina nas configurações avaliadas neste estudo, pode-se analisar 
parâmetros econômicos característicos para subsidiar a escolha do arranjo que re-
presente o aproveitamento ótimo da PCH Clairto Zonta. 

Os custos relativos a implantação das duas alternativas propostas foram 
levantados de acordo com a metodologia apresenta anteriormente e estão resumi-
dos na Tabela 2-8. 

Tabela 2-8: Comparação dos orçamentos das duas alternativas avaliadas. 

ITEM 
ALTERNATIVA 1 

(EIXO INVENTÁRIO) 
CUSTO (R$ 10³) 

ALTERNATIVA 2 
(EIXO DE  

MONTANTE) 
CUSTO (R$ 10³) 

TERRENOS, RELOCAÇÕES E OUTRAS AÇÕES SOCIOAM-
BIENTAIS 5.165,35 2.097,91 

ESTRUTURAS E OUTRAS BENFEITORIAS 1.112,98 1.154,03 

BARRAGENS E ADUTORAS 73.843,10 52.740,33 

TURBINAS E GERADORES 7.669,99 7.711,60 

EQUIPAMENTO ELÉTRICO ACESSÓRIO 2.448,66 2.448,66 

DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA USINA 415,83 415,83 
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ESTRADAS DE RODAGEM, DE FERRO E PONTES 1.141,88 945,00 

CUSTOS INDIRETOS 6.492,55 5.217,61 

JUROS DURANTE A CONSTRUÇÃO 4.914,52 3.636,55 

SUBESTAÇÃO E LINHA DE TRANSMISSÃO 2.422,91 2.647,14 

CUSTO TOTAL (INCLUINDO SUBESTAÇÃO, LT E INTERLI-
GAÇÃO) 105.627,77 79.014,65 

Grande parcela do diferencial de custo entre os dois arranjos comparados 
está relacionada as contas .10 e .12, sendo estas relativas a “terrenos, relocações e 
outras ações socioambientais” e “barragens e adutoras” respectivamente, dado que 
o arranjo proposto no inventário (Alternativa 1) possui área alagada maior, barragem 
mais alta e conduto forçado mais extenso. 

Em primeira análise procurou-se comparar os custos unitários, em R$/kW, 
advindos da implantação das duas alternativas conforme representado na Tabela 
2-9. 

Tabela 2-9: Comparativo de custo unitário. 

PARÂMETRO UNIDADE 
ALTERNATIVA 1 
(EIXO INVENTÁ-

RIO) 

ALTERNATIVA 2 
(EIXO MONTANTE) DIFERENÇA 

Custo de Implantação R$.1000 105.627,77 79.014,65 25,20% 

Potência Instalada kW 14.570 14.570 0,00% 

Custo Unitário R$/kW 7.249,68 5.423,11 25,20% 

Sob o aspecto do custo unitário a alternativa 2 se mostrou muito mais in-
teressante, no entanto deve-se proceder com a análise de parâmetros que reflitam 
também a diferença de produção energética e sua implicação no longo prazo. 

Como as duas alternativas avaliadas são energeticamente semelhantes 
(apresentam apenas 1,06% de diferença na produção de energia), porém em termos 
de custo apresentam números expressivamente distintos, optou-se por compará-las 
através de um parâmetro comumente utilizado nos estudos de inventário: o Índice de 
Custo Benefício – ICB, que reflete o custo da energia gerada ao longo da vida útil do 
empreendimento. 

O benefício energético de cada um dos quatro aproveitamentos propostos 
é medido pelo acréscimo na energia firme do sistema de referência, proporcionada 
pela adição do aproveitamento, supondo todos os outros aproveitamentos de cada 
alternativa já construído. O Índice Custo-Benefício (ICB) aponta a atratividade de 
cada empreendimento e é definido como a razão entre o seu custo total anual e o 
seu benefício energético, sendo calculado pela Equação (1): 

Eq.: ICB� =
�� ∙ 	
� + �� ∙ �� ∙ 10�

8760	 × Ef�
 (1) 

Onde: 

ICBi= Índice custo-benefício energético da usina “i”, em R$/MWh; 
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Ci = Custo total da usina, em R$; 

COM = Custo anual de operação e manutenção em R$/kW/ano; 

Efi = Acréscimo de energia firme propiciado pela adição da usina i em MW 
médios, neste caso a própria energia média, ou energia assegurada. 

FRC = Fator de recuperação de capital, dado pela Equação (2) 

Eq.: FRC =
j × �1 + j��

�1 + j�� − 1
	 (2) 

sendo que: 

j = Taxa anual de desconto 

z = Vida útil econômica 

A análise econômico-energética foi realizada a partir da determinação do 
índice custo-benefício de cada alternativa. Nesta análise foram considerados os pa-
râmetros relacionados na Tabela 2-10. 

Tabela 2-10: Parâmetros adotados para cálculo do índice-custo benefício. 

PARÂMETROS 

TAXA ANUAL DE DESCONTO (metodologia da ELETROBRAS) 10% 

VIDA ECONÔMICA ÚTIL DA USINA, em anos (metodologia da ELETROBRAS) 50 

FATOR DE RECUPERAÇÃO DE CAPITAL - FRC (metodologia da ELETROBRAS) 10,09% 

CUSTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO (R$/MWh) 7,00 

Os índices custo-benefício foram calculados para cada um dos arranjos 
propostos. Os resultados obtidos destes cálculos podem ser visualizados na Tabela 
2-11. 

Tabela 2-11: Comparativo do Índice Custo Benefício 

PARÂMETRO UNIDADE 
ALTERNATIVA 1 
(EIXO INVENTÁ-

RIO) 

ALTERNATIVA 2 
(EIXO MONTANTE) DIFERENÇA 

Custo de Implantação R$.1000 105.627,77 79.014,65 25,20% 

Potência Instalada MW 14,57 14,57 0,00% 

Energia Média MWmed 7,58 7,50 1,06% 

Indice de Custo Benefício R$/MWh 156,30 118,65 24,09% 

Observa-se que o custo de implantação foi determinante na definição do 
Índice de Custo Benefício menor para a Alternativa 2. Sendo que sob o aspecto e-
conômico é justificada a adoção deste arranjo em detrimento do proposto nos estu-
dos de inventário, mesmo com um produção energética ligeiramente inferior. 

2.3.4.2.5.3  ASPECTOS CONSTRUTIVOS 
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Sob o aspecto construtivo as duas alternativas apresentadas e avaliadas 
são bastante semelhantes, em função principalmente que os dois arranjos são deri-
vativos e seguem basicamente o mesmo conceito de projeto. 

O risco associado a construção das diversas estruturas da obra podem 
ser considerados equivalentes, com a ressalva de que para Alternativa 2 o tamanho 
das estruturas de uma maneira geral foi bastante reduzido, o que pode ser conside-
rado uma ligeira vantagem sob a ótica de risco de engenharia. 

As condições geológicas são bastante semelhantes entre os eixos, sendo 
que os orçamentos elaborados consideram as parcelas relativas ao tratamento e 
estabilização de escavações a céu aberto e subterrâneas. 

Do ponto de vista de planejamento e cronograma de obra a Alternativa 2 
apresenta significativa vantagem em razão do seguinte: 

• Redução dos volumes de escavação a céu aberto; 

• Possibilidade de implantação de janela de acesso no túnel, possibili-
tando a escavação em quatro frentes simultâneas; 

• Redução do comprimento do conduto forçado, tento como reflexo di-
reto a redução de blindagem e obras necessárias para infra estrutu-
ra; 

• Redução do volume de concreto para construção da barragem; 

• Melhor condição de acesso entre casa de força e barragem; 

2.3.4.2.5.4  ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS 

Para o trecho da bacia do rio Branco em estudo, está prevista a execução 
do aproveitamento PCH Clairto Zonta, havendo duas alternativas de divisão de que-
da, sendo a Alternativa 1 (Eixo Inventário) e a Alternativa 2 (Eixo Montante), que por 
estarem projetadas na mesma porção do rio apresentam-se como excludentes. 

A análise dos impactos ambientais foi realizada com base nos dados do 
diagnóstico socioambiental, por meio de levantamentos de campo, pesquisas biblio-
gráficas e entrevistas com a população local. 

Essa análise compreendeu o conjunto de estudos necessários a uma ca-
racterização das transformações pelas quais poderá passar a região como um todo, 
associada aos seus diferentes fatores ambientais individualmente, em decorrência 
da implantação de empreendimentos do tipo de PCH no aproveitamento potencial 
identificado. 

A avaliação dos impactos ambientais inicia-se pela identificação e análise 
dos impactos relevantes na área de influência direta dos possíveis aproveitamentos. 
Foram listados os prováveis impactos ambientais e analisados os principais aspec-
tos que poderão ser afetados pelo empreendimento em estudo. 
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Conforme definido no Manual de Inventário da ELETROBRÁS (2007), o 
sistema ambiental representa o conjunto dos elementos existentes na área de estu-
do, incluindo seus atributos ou qualidades, as funções que exercem nos processos e 
suas interações. 

A análise do sistema ambiental deve considerar os processos físicos, bió-
ticos, sociais, culturais, econômicos e políticos, bem como as suas inter-relações e 
seus rebatimentos espaciais, consistindo na identificação dos processos impactantes 
e na avaliação dos prováveis impactos. 

Esta análise é realizada na ótica de cada um dos componentes-síntese: 
Ecossistemas Aquáticos, Ecossistemas Terrestres, Modos de Vida, Organização 
Territorial e Base Econômica. 

a) Metodologia para Identificação dos Impactos Ambientais 

O sistema ambiental das alternativas de projeto para a PCH Clairto Zonta, 
no rio Branco foi analisado considerando os componentes-síntese: Ecossistemas 
Terrestres, Ecossistemas Aquáticos, Modos de Vida, Organização Territorial e Base 
Econômica. Uma vez que não há população indígena próxima à região de implanta-
ção da PCH, não existe necessidade de inclusão deste componente no estudo. 

A importância relativa entre os processos impactantes de cada compo-
nente-síntese sobre o sistema ambiental é caracterizada por meio dos pesos atribuí-
dos a cada um dos respectivos componentes. 

Tendo em vista a importância dos recursos hídricos e dos ecossistemas 
aquáticos diretamente relacionados com flora e a fauna, o componente-síntese E-
cossistemas Aquático foi considerado o mais relevante na escala hierárquica ambi-
ental, considerando-se especialmente seus efeitos sinérgicos sobre a região em es-
tudo e sendo basicamente este o componente que apresenta a maior distinção entre 
as alternativas de arranjo, dadas suas semelhanças e localização muito próximas. 

Para a área em estudo, considerou-se a cobertura vegetal às margens do 
rio Branco como um importante tensor ecológico que rege e direciona diversos as-
pectos da dinâmica ambiental da região. Este aspecto justificou a indicação do com-
ponente-síntese Ecossistemas Terrestre, como segundo de maior relevância. 

Em relação aos componentes-síntese Organização Territorial, Base Eco-
nômica e Modos de Vida, estes foram considerados como determinantes em relação 
às influências socioeconômicas na área de influência do empreendimento. Em fun-
ção de seus atributos semelhantes, situam-se hierarquicamente com o mesmo grau 
de relevância. 

Portanto, a hierarquização dos componentes-síntese apresenta-se na se-
guinte ordem: 

• Ecossistemas Aquáticos; 

• Ecossistemas Terrestres; 
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• Base Econômica, Modos de Vida e Organização Territorial. 

Para determinação dos valores dos pesos de cada componente-síntese, 
em função da importância relativa dos seus processos impactantes sobre o sistema 
ambiental, buscou-se a avaliação das inter-relações entre os mesmos por meio de 
uma matriz, que admite leituras a partir dos componentes-síntese que influenciam os 
demais, bem como são por eles influenciados. 

A matriz apresentada a seguir, foi elaborada considerando-se quatro ní-
veis de inter-relações, ou graus de interdependência para a PCH Clairto Zonta: 

• Baixo: valor 1; 

• Tolerável: valor 2; 

• Alto: valor 3; 

• Crítico: valor 4. 

 Tabela 2-12: Matriz de inter-relação entre os componentes síntese. 

COMPONENTES 
SÍNTESE 

ECOS. 
TERRESTRE 

ECOS. 
AQUÁTICO 

MODOS 
DE VIDA 

ORG. 
TERRITORIAL 

BASE 
ECONÔMICA 

SOMATÓRIO 
∑ 

ECOS. 
AQUÁTICO 

4 - 2 1 1 8 

ECOS. 
TERRESTRE 

- 3 2 1 2 8 

MODOS DE 
VIDA 

2 2 - 1 2 7 

ORG. 
TERRITORIAL 

1 1 2 - 1 5 

BASE 
ECONÔMICA 

2 1 1 2 - 6 

SOMATÓRIO 
∑ 

9 7 7 5 6 - 

As somas dos valores entre linhas e colunas da matriz foram ponderadas 
de acordo com a hierarquização estabelecida para os componentes-sínteses, assu-
mindo graus variando de 4, para o primeiro componente-síntese na escala de hierar-
quização, até 1, para o último nível da referida escala. Os resultados estão apresen-
tados na Tabela 2-13. 

Tabela 2-13: Cálculo das inter-relações entre os componentes-síntese. 

COMPONENTES 
SÍNTESE 

SOMA GRAU PONDERAÇÃO NORMATIZAÇÃO GRAU DE INTER-
RELAÇÃO (PESO) 

Ecos. Aquático 17 4 17x4=68 1,00 0,3696 

Ecos. Terrestre 15 3 15x3=45 0,7941 0,2935 

Modos de Vida 14 2 14x2=28 0,4117 0,1522 

Org. Territorial 10 1 10x1=10 0,1470 0,0543 

Base Econômica 12 2 12x2=24 0,3529 0,1304 

Somatório ∑ 68   175 2,7057 1 
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b) Avaliação de Impactos Socioambientais 

Para a análise ambiental, foram definidos critérios de avaliação que de-
terminam o enfoque da análise. Aos indicadores de impacto encontram-se associa-
dos um conjunto de elementos de avaliação que, de acordo com o diagnóstico so-
cioambiental, caracterizam os prováveis processos impactantes, tendo em vista es-
timar o grau de comprometimento dos componentes-síntese produzido por cada a-
proveitamento na área de estudo. 

Após o exame de cada configuração, a avaliação dos impactos gerados 
foi analisada para cada uma das alternativas, considerando os conjuntos que impac-
tam uma determinada área dos componentes-síntese: Ecossistemas Aquáticos, E-
cossistemas Terrestres, Modos de Vida, Organização Territorial e Base Econômica. 

A seguir serão descritos os indicadores de impacto de cada componente-
síntese, assim como os elementos de avaliação que compõem cada indicador, con-
ferindo-lhe um índice. 

Os índices de impacto foram atribuídos utilizando-se uma escala contínua 
variando de zero a um, onde zero indica a ausência de impacto, enquanto o valor 
um representa o impacto máximo do indicador avaliado. 

Na seqüência serão apresentados os indicadores de impactos e os ele-
mentos de avaliação de todos os componentes-síntese, bem como a atribuição dos 
valores de impacto para as alternativas do aproveitamento em estudo. 

Ecossistemas Aquáticos 

Tabela 2-14: Indicadores de impacto e elementos de avaliação para o componente-síntese Ecossis-
temas Terrestres 

INDICADOR DO IMPACTO ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO 

- Interferência nos ambientes mantenedores da biodiversidade, de es-
pécies migratórias, endêmicas ou exclusivas; 
- Disponibilidade hídrica para usos consuntivos na bacia 
- Interferência no regime de vazões. 

Alteração de fluxo e corrente 

Área alagada pelos reservatórios 

Existência de trechos com vazão 
reduzida no rio Branco 

Alteração de fluxo e corrente 

A implantação de empreendimentos hidrelétricos pode impactar negati-
vamente a qualidade das águas, devido à alteração do regime natural de fluxos e da 
velocidade da corrente, perturbando a dinâmica dos processos naturais dos cursos 
da água existentes em sua área de influência direta, modificando as características 
físicas e químicas da água em determinados trechos dos cursos de água. 

A mudança da característica de um rio, com ambientes tipicamente lóticos 
transformado em um sistema lêntico, após a formação de um reservatório, pode 
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causar também mudança nos padrões de habitats disponíveis para ictiofauna, alte-
rando a dinâmica entre composição e abundancia das espécies. 

Para estabelecer o valor de impacto foi considerada a extensão do reser-
vatório de cada alternativa, avaliando a magnitude de sua influência no trânsito natu-
ral do rio e sua relação com o comprimento de rio livre a jusante, até o próximo re-
servatório da alternativa, haja vista que nesse trecho deve haver influência na quali-
dade da água e simplificação dos habitats. 

Tabela 2-15: Atribuição de valores de impacto para alterações de fluxo de corrente. 

TEMPO DE RESIDÊNCIA (MIN) NÍVEL DE INTERDEPENDÊNCIA VALORES DE IMPACTO 

0,1 a 5 Baixo 0,1 

5,1 a 20 Tolerável 0,5 

20,1 a 50 Alto 0,7 

Acima de 50 Crítico 1 

Considerou-se a extensão de 5,5 km de reservatório para a alternativa 
proposta nos Estudos de Inventário e 3,3 km a extensão do reservatório para a al-
ternativa do Projeto Básico. Os tempos de residência obtidos para as alternativas 
foram 49,5 minutos para a Alternativa 1 – Inventário e 3,9 min para a Alternativa 2 – 
Montante. 

Área alagada pelos reservatórios 

O impacto da mudança de regime natural do rio pela implantação de um 
reservatório é sentido principalmente no trecho de rio a jusante. Assim, a alteração 
do regime do rio foi avaliada de acordo com o volume de cada reservatório. 

A ictiofauna da região a montante da barragem também sofrerá modifica-
ções na estrutura da suas comunidades, onde muitas espécies adaptadas a um sis-
tema de forte energia e bem oxigenado sofrerão diminuição nas suas populações ou 
mesmo desaparecerão da área do reservatório pela transformação do ambiente lóti-
co em lêntico. 

A diminuição da vazão causa modificações no fluxo, temperatura e com-
posição química da água, retenção de sólidos e nutrientes pela barragem, acarre-
tando diversas alterações limnológicas nesse trecho do rio. 

O controle de vazão causará ainda a oscilação de fluxo, produzindo in-
termitência da liberação de água pela usina, com efeitos negativos para a fauna a-
quática, principalmente para a ictiofauna na época da reprodução, devido ao sincro-
nismo que os cardumes apresentam com as cheias em períodos reprodutivos. Nes-
sa situação, poderá ocorrer redução das atividades de desova, com efeitos pouco 
previsíveis sobre a permanência da fauna na área diretamente afetada pelo reserva-
tório. 
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Quanto maior for a capacidade de a alternativa modificar as condições do 
rio a jusante do conjunto de aproveitamentos, maiores serão os impactos sobre as 
comunidades aquáticas aqui mensurados sobre o tamanha da área alagada. 

Tabela 2-16: Atribuição de valores de impacto para alteração do regime natural do rio com reflexos na 
ictiofauna. 

ÁREA DO RESERVATÓRIO (HA) NÍVEL DE INTERDEPENDÊNCIA VALORES DE IMPACTO 

0,1 a 10 Baixo 0,1 

10,1 a 40 Tolerável 0,5 

40,1 a 70 Alto 0,7 

Acima de 70 Crítico 1 

Considerou-se uma área alagada de 33,4 ha para o reservatório para a al-
ternativa 1 e 9,52 ha a área do reservatório para a alternativa 2. 

Trechos com vazão reduzida 

Para se avaliar o impacto sobre a qualidade da água e a ictiofauna devido 
à formação de reservatórios é necessário considerar a implantação de trechos com 
vazão reduzida, também chamados de alças de vazão reduzida (AVR), compreendi-
da entre o barramento e a foz da bacia hidrográfica, no caso de usinas com transpo-
sição de bacias. 

A baixa vazão nesses trechos, em boa parte do ano, reduz a velocidade 
da corrente e conseqüentemente as taxas de reaeração e sua capacidade de auto-
depuração. A redução de qualidade nas AVRs está condicionada a diversos fatores, 
tais como a declividade do trecho, a existência e a qualidade de afluentes e a quali-
dade da água para as comunidades aquáticas. 

A contribuição de afluentes de baixa qualidade nas AVRs intensifica o im-
pacto gerado sobre a qualidade da água pela entrada de cargas de nutrientes e de 
outros compostos. 

Para definição do impacto máximo gerado pelas AVRs sobre a qualidade 
da água em cada alternativa, considerou-se a extensão da AVR. A atribuição de va-
lores foi estabelecida de acordo com a Tabela 2-17: 

Tabela 2-17: Atribuição de valores de impacto para o trecho de vazão reduzida. 

EXTENSÃO DA AVR (KM) NÍVEL DE INTERDEPENDÊNCIA VALORES DE IMPACTO 

0 Km - 0,0 

0,1 a 1 km Baixo 0,1 

1,1 a 5 km Tolerável 0,5 

5,1 a 10,0 km Alto 0,7 

Acima de 10 km Crítico 1 

Considerou-se uma alça de vazão reduzida de 34,4 km para a alternativa 
1 e 40,0 km a alça de vazão reduzida da alternativa 2. 
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c) Ecossistemas Terrestres 

Tabela 2-18: Indicadores de impacto e elementos de avaliação para o componente-síntese Ecossistemas Terres-
tres 

INDICADOR DO IMPACTO 
ELEMENTOS DE AVALIA-

ÇÃO 

Interferência nas características determinantes da manutenção da diversidade 
biológica, comprometendo ecossistemas e espécies relevantes - Interferência 

direta na vegetação existente 

Supressão florestal e simplifi-
cação de habitats terrestres 

Potencial paisagístico 

Interrupção da conectividade 
entre ambientes 

As áreas mais preservadas, compostas por vegetação em bom estado de 
conservação são ambientes capazes de abrigar um grande número de espécies da 
flora e da fauna. A interferência antrópica sobre esses ambientes, afeta de forma 
significativa os processos sistêmicos mantenedores da biodiversidade. 

Supressão florestal e simplificação de habitat terrestre 

A presença de diferentes habitats nas áreas a serem alagadas por cada 
alternativa e nas áreas a serem suprimidas para a instalação das estruturas hidráuli-
cas da usina, bem como a probabilidade de ocorrência de espécies ameaçadas ou 
raras, indica como impacto decorrente a simplificação dos habitats e a diminuição da 
biodiversidade. 

A vegetação marginal possui uma importância para a biodiversidade dos 
ecossistemas aquáticos e terrestres, como fornecimento de habitats e recursos para 
a anurofauna e ictiofauna alóctone. 

A existência de áreas sem cobertura florestal nas proximidades da mar-
gem do rio Branco e também nas regiões próximas à instalação do conduto forçado 
sugere que, após a formação do reservatório selecionado, as áreas de floresta, hoje 
interconectadas pela vegetação ciliar poderão sofrer maior fragmentação, dificultan-
do o trânsito da fauna local. 

Além de compensar as áreas suprimidas pela formação do reservatório, a 
recuperação da mata ciliar da área de entorno do reservatório irá minimizar ou evitar 
os impactos sobre os ecossistemas aquáticos devido à instabilidade de encostas 
evitando aumento de sólidos em suspensão. 

Para valoração destes elementos foram consideradas as porcentagens de 
áreas de supressão em relação a área alagada total de cada alternativa. 

Tabela 2-19: Atribuição de valores de impacto para supressão florestal e simplificação de ambientes. 

ÁREA DE SUPRESSÃO VEGETAL NÍVEL DE INTERDEPENDÊNCIA VALORES DE IMPACTO 

Até 5 ha Baixo 0,1 

Entre 5,1 e 10 ha Tolerável 0,5 

Entre 10,1 e 20 ha Alto 0,7 

> 20 ha Crítico 1 
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Para a alternativa 1 existe a necessidade de supressão vegetal de 11,6 
ha, correspondente a 30,4% da Área Diretamente Afetada pelo empreendimento. Já 
para a alternativa 2 a necessidade de supressão é relativamente menor, haja vista a 
redução significativa do lago, totalizando 6,9 ha, correspondente à 49% da ADA do 
empreendimento. 

Potencial paisagístico 

Dependendo da região onde um aproveitamento hidrelétrico é construído, 
o potencial paisagístico pode ser tanto potencializado positivo quanto negativamen-
te. 

No caso da PCH Clairto Zonta, para a alternativa proposta no Inventário o 
barramento estaria localizado no topo de uma cachoeira, que atualmente é utilizada 
para lazer e turismo de moradores do entorno. Reduzir a disponibilidade hídrica da 
região por conta do desvio da água para outra bacia significa deixar os afloramentos 
de rocha mais visíveis e trazer menos atratividade para o local. 

Por outro lado, no caso do barramento de montante, proposto na Alterna-
tiva 2 deste estudo, a interferência na cachoeira é um pouco menor, haja vista, 
mesmo que em pequena quantidade, a existência de afluentes de pequeno porte à 
jusante do barramento e que podem contribuir para o incremento da vazão disponí-
vel na cachoeira para fins turísticos. Nesse caso, analisando o trecho onde o barra-
mento deverá ser instalado, o impacto seria positivo pois a região passaria a atrair 
pessoas para o conhecimento das estruturas e do funcionamento de uma PCH. 

De qualquer forma, para este índice optou-se por avaliar a potencial perda 
das paisagens naturais da área afetada pelo empreendimento hidrelétrico. Apesar 
da subjetividade do tema, paisagens mais vistosas são mais afetadas e têm índices 
negativos maiores associados. 

Tabela 2-20: Atribuição de valores de impacto para potencial paisagístico na cachoeira à jusante do 
empreendimento. 

APARÊNCIA DA CACHOEIRA NÍVEL DE INTERDEPENDÊNCIA VALORES DE IMPACTO 

Maravilhoso Baixo 0,1 

Bonito Tolerável 0,5 

Natural Alto 0,7 

Horrível Crítico 1 

Como em ambas as alternativas existirá uma redução da afluente à ca-
choeira à jusante do barramento, suas características se manterão semelhantes à de 
eventos de estiagem no rio Branco. Por conta disso, para as duas alternativas o va-
lor do impacto foi definido em 0,7. 

Interrupção da conectividade entre ambientes 
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Sabe-se que qualquer alteração na cobertura vegetal – especificamente 
no estrato heterotrófico – de uma região, afeta a fauna local, seja por destruir ou 
modificar seus habitats, seja por interferir ou interromper os corredores pelos quais 
os animais costumam circular a procura de água, alimentos, locais para reprodução, 
bem como abrigo para espécies terrestres e aquáticas. 

Este fato poderá resultar em um ambiente desequilibrado, onde muitas 
espécies podem ser afetadas diretamente, proporcionando um ambiente favorável à 
proliferação de espécies oportunistas. Este fato se deve as chamadas condições 
limitantes do ambiente sobre determinada espécie (flora e fauna). Nesta visão, aque-
les organismos que possuem grandes amplitudes de tolerância a fatores limitantes 
provavelmente terão distribuição mais ampla, ao contrário dos que possuem baixas 
tolerâncias. 

Para valoração destes elementos foram consideradas as características 
florestais afetadas pela instalação do empreendimento. 

Tabela 2-21: Atribuição de valores de impacto para Interrupção da conectividade entre ambientes 

FRAGMENTAÇÃO DE AMBIENTE NATURAL NÍVEL DE INTERDEPEN-
DÊNCIA 

VALORES DE IM-
PACTO 

Intervenção em área intensamente antropizada Baixo 0,1 

Intervenção em ambiente com baixo grau de preserva-
ção ambiental Tolerável 0,5 

Fragmentação de remanescentes florestal de grande 
porte Alto 0,7 

Fragmentação de corredor ecológico Crítico 1 

Para este componente as duas alternativas foram valoradas com o mes-
mo peso de interferência já que por serem muito semelhantes, também afetam dire-
tamente o mesma fisionomia de ambiente natural, havendo para ambas predomínio 
de vegetação nativa em estádio médio de regeneração natural em locais de maior 
declividade, seguido de áreas antropizadas, ou seja, impactos valorados em 0,5. 

d) Modos de Vida 

A forma de organização das famílias e das comunidades, o cenário e as 
condições do local onde vivem, bem como os vínculos afetivos estabelecidos são 
alguns dos aspectos que contribuem na caracterização dos modos de vida de de-
termina da população. Assim, dependendo do grau de interferência no dia-a-dia das 
pessoas, seus modos de vida podem sofrer maior ou menor alteração e refletir nas 
relações interpessoais construídas, no vínculo com a terra onde residem e no cená-
rio cotidiano particular e comunitário onde estão inseridas e com o qual estão acos-
tumadas. 

Tabela 2-22: Indicadores de impacto e elementos de avaliação para o componente-síntese Modos de 
Vida 

INDICADOR DO IMPACTO ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO 
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- Comprometimento das estratégias de sobrevivência; 
- Comprometimento da sociabilidade historicamente construída. 

Interferências assentamentos rurais 

Propriedades atingidas 

Interferências em assentamentos rurais 

Assentamentos rurais são definidos como novas áreas e/ou unidades de 
produção agrícola. Sua definição se dá por meio de políticas governamentais, visan-
do o reordenamento do uso da terra e a busca de novos padrões sociais na organi-
zação do processo de produção agrícola. 

Próximo à ambas as alternativas existe atualmente o Assentamento Rural 
Egídio Brunetto. Dessa forma, as interferências em áreas de acesso e até mesmo na 
propriedade delimitada podem afetar a identidade sócio espacial de uma população.  

Para a avaliação deste indicador foi considerada a área do assentamento 
ocupada pela correspondente Área Diretamente Afetada do empreendimento em 
cada uma de suas alternativas. 

Tabela 2-23: Atribuição de valores de impacto para interferência em assentamentos rurais 

ÁREA DO ASSENTAMENTO ATINGIDA 
PELA ADA DO EMPREENDIMENTO NÍVEL DE INTERDEPENDÊNCIA VALORES DE IMPACTO 

0 - 0,0 

1 Baixo 0,3 

2 a 05 Tolerável 0,6 

5 a 10 Alto 0,9 

Acima de 10 Crítico 1 

Para a alternativa proposta nos Estudos de Inventário existe uma inter-
venção de aproximadamente 4,3 ha no Assentamento Rural Egídio Bruneto. Já para 
a alternativa 2 – Montante essa intervenção não ocorre. 

Propriedades atingidas 

O enchimento do reservatório pode acarretar na necessidade de remane-
jamento e reorganização de propriedades rurais atingidas o que, provavelmente, re-
presenta situações incômodas para as pessoas. Além disso, quanto mais proprieda-
des diretamente atingidas houver, maior o número de negociações e maior a proba-
bilidade de ocorrência de conflitos com os proprietários. 

Para avaliação deste elemento, tendo em vista o estágio da análise, 
quando já se tem o levantamento do número de propriedades e benfeitorias direta-
mente atingidas, foram consideradas as quantidades de propriedades afetadas pelas 
áreas de alague e de APP que compõem área atingida. 

A avaliação deste impacto foi quantitativa, conforme escala de valores a-
presentados na Tabela 2-24. 
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Tabela 2-24: Atribuição de valores de impacto para número de propriedades atingidas 

QUANTIDADE DE PROPRIEDADES AFETA-
DAS 

NÍVEL DE INTERDEPENDÊN-
CIA 

VALORES DE IMPAC-
TO 

1 a 10 Baixo 0,1 

11 a 20 Tolerável 0,3 

21 a 30 Alto 0,6 

Acima de 30 Crítico 1 

Após levantamento de campo na região, verificou-se que a alternativa 1 
teria sua ADA passando através de 9 propriedades rurais, enquanto que a alternati-
va 2 atinge apenas 5. Sendo assim, os valores de impacto para ambas as alternati-
vas é de 0,1. 

e) Organização Territorial 

Este elemento remete a avaliação de possíveis modificações nos padrões 
de assentamento populacional, historicamente determinados no território, e no papel 
destas modificações sobre a organização espacial da área em estudo. 

No âmbito municipal, além das maiores demandas por serviços públicos e 
necessidade de readequação da infra-estrutura, podem também ocorrer interferên-
cias na dinâmica político-administrativa, caso se altere a base econômica municipal. 

Tabela 2-25: Indicadores de impacto e elementos de avaliação para o componente-síntese Organiza-
ção Territorial 

INDICADOR DO IMPACTO ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO 

- Interferências nos padrões de assentamento e mobilidade da popu-
lação; 

- Interferência nos fluxos de circulação e comunicação; 
- Interferência na base territorial relativa à organização político-

administrativa. 

Perda de território e alteração do uso do 
solo 

Interferência na infraestrutura regional 

Perda e alteração do uso de território 

O município abrangido pelo aproveitamento em questão, desde a sua 
fundação, tem seu território definido e apresenta uma organização particular. Uma 
vez conhecido o grau de perda do território, ou seja, o tamanho da área municipal 
que terá seu uso e ocupação modificados pelo empreendimento pode-se avaliar in-
terferências na organização político administrativa do município, considerando que 
nessa fase de análise apenas os impactos negativos estão sendo considerados. 

A perda de território, além da parcela física a ser alagada, refere-se tam-
bém à porção das áreas municipais que terão seu uso e/ou ocupação do solo altera-
dos pelo empreendimento. As áreas atualmente utilizadas para atividades agrícolas 
ou pecuárias serão transformadas em APP, e os municípios deixam de receber os 
impostos e incrementos relativos a tais atividades. 
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Para a estimativa da área territorial perdida foram consideradas as áreas 
do alagamento e de APP e sobre esta área foi calculado o percentual afetado, con-
siderando-se a área total do município atingido. 

Tabela 2-26: Atribuição de valores de impacto para perda e alteração de uso do território 

ÁREA DO MUNICÍPIO ATINGIDAS (%) NÍVEL DE INTERDEPENDÊNCIA VALORES DE IMPACTO 

0 a 0,99% - 0 

0,1 a 0,49% Baixo 0,1 

0,5 a 0,79% Tolerável 0,3 

0,80 a 1% Alto 0,5 

Acima de 1% Crítico 1 

A ADA total da alternativa 1 é de 38,1 hectares, enquanto que da alterna-
tiva 2 é de 14,0 hectares, ou seja, menos da metade. A alternativa 1 abrange 0,10% 
do município de Rio Branco do Ivaí e a alternativa 2 0,04%. Dessa forma, os valores 
de impacto para as alternativas 1 e 2 foram 0,1 e 0, respectivamente. 

Interferência na infraestrutura regional 

Considerando-se que neste momento apenas os impactos negativos es-
tão sendo avaliados, presume-se que por conta da necessidade de acessos durante 
as obras e também devido aos impactos inerentes à construção das estruturas do 
empreendimento, algumas obras de arte locais precisarão ou ser realocadas ou sim-
plesmente demolidas, no caso de pontes alagadas pelo reservatório. 

Para a quantificação deste impacto baseou-se na quantificação pondera-
da do número de pontes afetadas e do comprimento das estradas a sofrerem interfe-
rência, na proporção 5 x 1. Isso ocorreu devido aos custos aproximados associados 
a cada tipo viário. 

Tabela 2-27: Atribuição de valores de impacto para interferência na infraestrutura viária da região. 

PONDERAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS NÍVEL DE INTERDEPENDÊNCIA VALORES DE IMPACTO 

Até 5 Baixo 0,3 

Entre 5 e 20 Tolerável 0,6 

Entre 20 e 50 Médio 0,8 

Acima de 50 Alto 0,1 

O reservatório da alternativa 1 alaga uma ponte e tem seu circuito hidráu-
lico passando por 3 estradas rurais. Já a alternativa 2, como teve seu barramento 
alocado mais à montante, não terá interferência na ponte sobre o rio Branco, porém 
o número de estradas rurais é o mesmo da alternativa 1. Dessa forma, fazendo as 
ponderações, chegou-se nos valores de impacto de 0,6 para a alternativa 1 e 0,3 
para a alternativa 2. 

f) Base Econômica 
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O indicador de interferência na economia expressa o potencial impactante 
sobre a perda de produção, perda de clientela, alterações no mercado de trabalho e 
interferência nas finanças municipais e atividades diretamente ligadas ao rio prejudi-
cadas. 

Tabela 2-28: Indicadores de impacto e elementos de avaliação para o componente-síntese Base E-
conômica 

INDICADOR DO IMPACTO ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO 

- Interferência sobre as atividades econômicas 
- Interferência sobre as bases de recursos e as potencialidades com 

destaque para o uso da água; 
- Interferência nas finanças municipais 

Atividades econômicas vinculadas ao 
rio e afetadas 

Perda de área de agricultura/pastagem utilizada para geração de renda 

Como na área de estudo não há atividades econômicas significativas dire-
tamente vinculadas ao rio, nem exploração mineraria, os prováveis impactos em re-
lação à base econômica estão relacionados à perda de áreas produtivas que serão 
suprimidas com o alagamento e ou alteradas pela implantação da APP, ficando in-
disponível para exploração econômica. 

Para quantificar o impacto, foi considerado o total de área diretamente a-
tingida, com inundação e formação de APP, conforme Tabela 2-29. 

Tabela 2-29: Atribuição de valores de impacto para perda de áreas para geração de renda 

DIMENSÕES DA ÁREA DIRETAMENTE ATINGI-
DA (HA) 

NÍVEL DE INTERDEPENDÊN-
CIA 

VALORES DE IM-
PACTO 

0,1 a 20 Baixo 0,1 

20,1 a 70 Tolerável 0,5 

70,1 a 100 Alto 0,8 

Acima de 100 Crítico 1 

Verificou-se que a implantação da alternativa 1 implicaria na perda de 
35,7 ha de agricultura e pastagem na região, já a implantação da alternativa 2 na 
perda de 13,4 ha. Sendo assim, os valores atribuídos às alternativas 1 e 2 foram 0,5 
e 0,1, respectivamente. 

2.3.4.2.5.5  ÍNDICE AMBIENTAL 

A partir dos critérios estabelecidos, foi procedida a estimativa de intensi-
dade de impacto dos aproveitamentos sobre os componentes-síntese nas duas al-
ternativas em análise. 

Como se trata de duas alternativas excludentes, não houve necessidade 
de calcular o impacto do conjunto dos aproveitamentos em relação à área de estudo 
relacionando-os aos efeitos sinergéticos entre os aproveitamentos quando mais de 
um empreendimento é implantado no mesmo recurso hídrico. 
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Um resumo dos valores de impacto atribuídos à cada um dos elementos 
de avaliação está mostrado na Tabela 2-30. 

Tabela 2-30: Valores de impacto atribuídos às alternativas 1 e 2 da PCH Clairto Zonta. 

COMPONENTE 
SÍNTESE PESO ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO ALTERNATIVA 1 

INVENTÁRIO 
ALTERNATIVA 2  

MONTANTE 

Ecossistema 
Aquático 

0,3696 

Tempo de Residência 0,70 0,10 

Área alagada pelo reservatório 0,50 0,10 

Trecho de vazão reduzida 1,00 1,00 

Média 0,73 0,40 

Ecossistema 
Terrestre 

0,2935 

Área de supressão vegetal 0,70 0,50 

Potencial paisagístico 0,70 0,70 

Fragmentação de ambiente natural 0,50 0,50 

Média 0,63 0,57 

Modos de Vida 0,1522 

Assentamentos atingidos 0,30 0,00 

Propriedades atingidas 0,10 0,10 

Média 0,20 0,05 

Organização 
Territorial 

0,0543 

Área do município atingida 0,10 0,00 

Interferência na infraestrutura regi-
onal 0,60 0,30 

Média 0,35 0,15 

Base Econômica 0,1304 
Perda de área agrícola/pastagem 0,50 0,10 

Média 0,50 0,10 

 

Consideradas as ponderações por componentes síntese, os Índices Am-
bientais obtidos para as alternativas 1 e 2 estão mostrados na Tabela 2-31. 

Tabela 2-31: Cálculo do índice de impacto ambiental para as alternativas sobre o sistema ambiental. 

COMPONENTE SÍNTESE ALTERNATIVA 1 - INVENTÁRIO ALTERNATIVA 2 - MONTANTE 

Ecossistema Aquático 0,271 0,148 

Ecossistema Terrestre 0,186 0,166 

Modos de Vida 0,030 0,008 

Organização Territorial 0,019 0,008 

Base Econômica 0,065 0,013 

Índice Ambiental (IA) 0,572 0,343 

 

Verifica-se, a partir dos resultados obtidos, que a Alternativa 2 – Montante 
apresenta-se mais atrativa ambientalmente do que a Alternativa 1 – Inventário. Em 
todos os componentes síntese os valores obtidos para esta alternativa foram inferio-
res à proposta nos Estudos de Inventário. 

Apesar da concepção dos dois aproveitamentos ser praticamente a mes-
ma, a Alternativa 2 – Montante apresenta-se mais robusta do ponto de vista socio-
ambiental, uma vez que contempla uma menor área alagada, menor circuito adutor, 
menor barramento e o principal, encontra-se fora dos limites do assentamento rural 
Egídio Bruneto. 
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De modo geral, considera-se que os impactos ambientais diretos e indire-
tos desencadeados pela instalação e operação do empreendimento estudado são de 
pequena a média magnitude, devido ao porte da PCH, sendo alguns desses impac-
tos temporários e reversíveis, desde que sejam tomadas as devidas medidas pre-
ventivas e mitigadoras. 

Por outro lado, a instalação dos empreendimentos acarretará em aumento 
na arrecadação tributária, o que será representativo como fonte de receita aos muni-
cípios atingidos. 

O empreendimento deverá representar também oportunidades de gera-
ção de emprego e renda, seja de forma direta, por meio da criação de novos postos 
de trabalhos diretos, e também de forma indireta, com o aumento da demanda de 
produtos e serviços na região. 

Para a definição da alternativa que representa o aproveitamento ótimo da 
PCH Clairto Zonta devem ser considerados os índices ambientais calculados acima 
conjuntamente com o índice de custo-benefício associado a cada arranjo proposto. 

2.3.4.2.5.6  CONCLUSÃO 

Após efetuar diversos estudos, cálculos, orçamentos e visitas a campo, 
incluindo ainda a articulação com diversos órgãos do poder publico, em especial 
com o INCRA conclui-se que a alternativa de arranjo mais atrativa e factível para a 
PCH Clairto Zonta é a adoção da alternativa de montante (alternativa 2). 

Os estudos detalhados neste capítulo embasam a seleção deste arranjo, 
que sob os aspectos técnicos, construtivos, econômicos, energéticos, hidráulicos, 
ambientais, de segurança e de performance operacional. 

Amparado na legislação vigente, notadamente na Lei Federal n.° 9.074 de 
7 de julho de 1995, define-se que o arranjo selecionado neste estudo configura o 
arranjo ótimo para a PCH Clairto Zonta. 

2.3.4.2.6 ESTUDO DE ALTERNATIVAS DE MOTORIZAÇÃO 

Uma vez definido o arranjo ótimo, bem como a locação dos eixos princi-
pais da usina, devem ser avaliados os níveis de motorização que garantam a otimi-
zação energética e econômica do aproveitamento. 

A adoção pura e simples da potência instalada e do número de unidades 
geradoras estabelecidas nos estudos de inventário pode não refletir, exatamente, o 
aproveitamento ótimo para a PCH Clairto Zonta, dado que nesta etapa dos estudos 
existem dados mais precisos para subsidiar a análise de otimização do empreendi-
mento. 
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Para garantir uma correta avaliação econômico-energética para a PCH 
Clairto Zonta, devem ser realizados estudos com o intuito de definir a potência a ins-
talar, número de unidades geradoras e demais parâmetros, que garantam o aprovei-
tamento ótimo do trecho do curso da água em consonância com o preceito da modi-
cidade tarifária. 

A motorização adotada para o aproveitamento (potência instalada, núme-
ro de unidades geradoras e capacidade de produção de energia) deve ser determi-
nada com base na minimização do custo de geração de energia. 

Para tanto, devem ser avaliados não somente os custos envolvidos na 
implantação do aproveitamento, mas também, seus custos operacionais e benefícios 
energéticos. 

A forma de se determinar a produção energética das usinas hidrelétricas 
não despachadas centralizadamente foi definida pelo Ministério de Minas e Energia, 
através de sua portaria n.º 463, de 03 de dezembro de 2009. 

A referida portaria estabelece que a garantia física de uma PCH é a ener-
gia média que o aproveitamento é capaz de gerar, levando-se em consideração a 
série de vazões, a queda líquida nominal, a indisponibilidade forçada, indisponibili-
dade programada, perdas elétricas até o ponto de conexão, o consumo interno e a 
potência instalada. Por isso, tomou-se como indicador da produção da PCH, a ener-
gia média gerada ao longo de todo o período histórico, a partir das vazões médias 
mensais, ou seja, de 1975 a 2013.  

Nesta fase do estudo foram realizadas simulações da operação mensal 
da usina para determinação dos benefícios energéticos associados a diferentes va-
lores de potência instalada, de modo a subsidiar a definição da potência mínima dis-
ponível no local. Esta potência mínima foi estabelecida com base numa análise be-
nefício-custo incremental, a partir de custos levantados para cada alternativa de mo-
torização. 

Como resultado, chegou-se aos seguintes números: 
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Tabela 2-32: Características finais de potência e energia para a PCH Clairto Zonta. 

POTÊNCIA 

Potência Instalada Nominal 15,01 MW 

Potência Líquida (Ponto de Conexão) 14,66 MW 

Número de Unidades Geradoras 3 - 

Potência Mínima (1 unidade com vazão mínima) 1,20 MW 

Potência Unitária (3 unidades) 2 x 6,00 + 3,00 MW 

Potência Média 8,21 MW 

Engolimento Nominal Unitário 2 x 3,62 + 1,82 m³/s 

Engolimento Mínimo Unitário 0,72 m³/s 

ENERGIA MÉDIA 

Produção Energética Mínima Mensal 0,55 MWh 

Produção Energética Média Mensal 5.691 MWh 

Produção Energética Máxima Mensal 10.416 MWh 

Energia Média (Garantia Física) 7,60 MWm 

Fator de Capacidade – Garantia Física 50,65 % 

Queda Líquida Mínima 188,27 m 

Queda Líquida Máxima 194,90 m 

2.3.4.3 ALTERNATIVA DE NÃO IMPLANTAÇÃO 

A hipótese de não implantação do empreendimento implica na manuten-
ção das mesmas condições atuais apresentadas nos diagnósticos dos meios físico, 
biótico e socioeconômico. 

A não realização da PCH Clairto Zonta é um cenário que não causa im-
pactos negativos à fauna e à flora, mas que interfere na possibilidade de desenvol-
vimento e geração de empregos à população instalada na região do empreendimen-
to  

Considerando também que o aporte de energia elétrica no SIN representa 
uma importante demanda do Brasil, cuja população clama por energia limpa – caso 
da PCH – a não implantação da Pequena Central Hidrelétrica Clairto Zonta abriria 
um precedente para a exploração de energia elétrica não sustentável. 

Os impactos negativos identificados no decorrer dos estudos podem ser 
prevenidos ou mitigados em níveis compatíveis com as exigências legais, desde que 
atendidas às condições estabelecidas pelo Instituto Ambiental na emissão da licença 
prévia e que deverão ser incorporadas pelo RDPA – Relatório de Detalhamento dos 
Programas Ambientais, que será apresentado pela ARGENTUM Energia na fase de 
licenciamento de instalação.  
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2.4 DESCRIÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO 

2.4.1 Arranjo geral do projeto 

O arranjo geral selecionado para o aproveitamento hidrelétrico PCH Clair-
to Zonta tem como estruturas principais: 

• Barragem em concreto gravidade com vertedouro incorporado; 

• Vertedouro do tipo soleira livre (na calha do rio); 

• Canal de Aproximação (margem esquerda do rio); 

• Tomada da água; 

• Túnel adutor; 

• Chaminé de equilíbrio; 

• Conduto forçado; 

• Casa de força; 

• Canal de fuga. 

Para o arranjo final selecionado, a potência instalada é de 15,00 MW com 
queda bruta nominal de 193,80 m. Conforme definido no Capítulo 5, a PCH Clairto 
Zonta será dotada de três conjuntos geradores com engolimento total de 9,06 m³/s. 

A energia média gerada será de 7,60 MWmédios, perfazendo um montan-
te de geração anual de 66.602 MWh. O critério de motorização adotado resultou em 
um fator de capacidade de 50,67%. 

O arranjo proposto para a PCH Clairto Zonta pode ser visualizado, es-
quematicamente, na Figura 2-23. 
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Figura 2-23: Imagem do Arranjo Geral da PCH Clairto Zonta. 

 
O arranjo proposto para a PCH Clairto Zonta pode ser visualizado, es-

quematicamente, na Figura 2-24. 

Figura 2-24: Fluxograma de Operação da PCH Clairto Zonta. 

 
 



 

 
Argentum Energia Ltda. 

PCH Clairto Zonta 
EIA – Estudo de Impacto Ambiental 

   

 

Argentum Energia Ltda. 
Rua Fernando Simas, 705, 3º Andar – Bigorrilho 
Curitiba / PR - CEP: 80.430-190 

2-53 

 

2.4.2 ESTUDOS ENERGÉTICOS 

A primeira avaliação energética realizada teve por objetivo a definição da 
curva de motorização, baseada na operação da usina a fio da água, ou seja, sem 
qualquer influência da modulação do reservatório. Foram estudadas alternativas de 
potência instalada desde 10,0 MW até 20,0 MW, variando-se as potências a interva-
los de 1,0 MW. 

Para todas essas alternativas de potência, admitiu-se, para efeito de or-
çamento, a hipótese de motorização da usina com duas, três e quatro unidades ge-
radoras. 

Nesta avaliação inicial as quedas líquidas foram consideradas como sen-
do iguais a 97,1% das quedas brutas obtidas entre o NA Máximo Normal de Montan-
te e o NA Normal do canal de fuga, ou seja, a perda de carga admitida é de 2,9%. 

Os resultados obtidos nas simulações energéticas, considerando a opera-
ção individualizada da usina em regime de fio da água, encontram-se a seguir. 

Tabela 2-33: Parâmetros Energéticos finais para estudos de motorização. 

POTÊNCIA 
INSTALADA 

(MW) 

VAZÃO 
TURBINADA 

(m³/s) 

NÍVEL 
NORMAL 
DE MON-
TANTE 

NÍVEL 
NORMAL 
DE JU-
SANTE 

QUEDA 
BRUTA 

QUEDA 
LÍQUIDA 

INDISPONIBILIDADE 
FORÇADA (%) 

INDISPONIBILIDADE 
PROGRAMADA (%) 

10,00 6,04 621,50 427,49 194,01 188,42 1,26% 3,73% 

11,00 6,65 621,50 427,54 193,96 188,38 1,26% 3,73% 

12,00 7,25 621,50 427,58 193,92 188,34 1,26% 3,73% 

13,00 7,85 621,50 427,62 193,88 188,30 1,26% 3,73% 

14,00 8,46 621,50 427,66 193,84 188,26 1,26% 3,73% 

15,00 9,06 621,50 427,70 193,80 188,22 1,26% 3,73% 

16,00 9,67 621,50 427,73 193,77 188,19 1,26% 3,73% 

17,00 10,27 621,50 427,77 193,73 188,15 1,26% 3,73% 

18,00 10,87 621,50 427,80 193,70 188,12 1,26% 3,73% 

19,00 11,48 621,50 427,83 193,67 188,09 1,26% 3,73% 

20,00 12,08 621,50 427,87 193,63 188,06 1,26% 3,73% 

 

A partir das características físicas e dos parâmetros energéticos básicos, 
definidos na normatização que rege o cálculo da garantia física para empreendimen-
tos de geração hídrica não despachados centralizadamente, foram determinados os 
benefícios energéticos de cada alternativa de motorização. 

Tabela 2-34: Parâmetros básicos para definição da garantia física. 

PARÂMETRO VALOR UNIDADE 

Rendimento de turbina 92,50 % 

Rendimento de gerador 97,00 % 

Perdas na transmissão 2,00 % 

Consumo interno 0,3 % 

Vazão sanitária 0,10 m³/s 

Vazão de usos consuntivos 0,15 m³/s 
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A Tabela 2-35 apresenta o resultado das simulações energéticas para o 
intervalo de potência de 10 a 20 MW. 

Tabela 2-35: Resultado da simulação energética – Base Portaria n.° 463/2009-MME. 

POTÊNCIA INSTALADA 
(MW) 

VAZÃO TURBINADA 
(m³/s) 

GARANTIA FÍSICA 
(MWM) 

FATOR DE CAPACIDA-
DE 

10,00 6,04 6,12 0,61 

11,00 6,65 6,48 0,59 

12,00 7,25 6,79 0,57 

13,00 7,85 7,08 0,54 

14,00 8,46 7,35 0,53 

15,00 9,06 7,60 0,51 

16,00 9,67 7,83 0,49 

17,00 10,27 8,05 0,47 

18,00 10,87 8,26 0,46 

19,00 11,48 8,44 0,44 

20,00 12,08 8,62 0,43 

 

Após a definição do nível de motorização que garante a PCH Clairto Zon-
ta o enquadramento no preceito da modicidade tarifária, bem como, dos parâmetros 
físicos que refletem o aproveitamento ótimo do curso da água foram definidos os 
parâmetros energéticos finais para esta usina conforme segue abaixo. 

A vazão turbinada foi definida em 9,06 m³/s, que sob queda líquida nomi-
nal de 188,22 metros e rendimento nominal para conjunto turbina e gerador de 
89,73% geram a potência instalada de 15.000 kW nos barramentos do gerador. 

Foi determinado como padrão ao dimensional final do sistema de adução 
que a perda de carga seja estabelecida em 2,90% da queda bruta, garantindo a 
queda líquida de 188,22 metros. 

A modulação diária do reservatório permite a definição do limite de 106 
horas anuais de paralisações forçadas e 327 horas anuais de paralisações progra-
madas de modo que se tem como resultado a Taxa Equivalente de Indisponibilidade 
Forçada (TEIF) de 1,26% e Indisponibilidade Programada (IP) de 3,73%. 

A vazão sanitária acrescida da vazão de usos consultivos foi definida com 
sendo 0,25 m³/s conforme os estudos hidrológicos apresentados no Capítulo 4. 

As perdas médias do sistema de transmissão e o consumo interno foram 
definidos para o limite de 2,00% e 0,3% da potência nominal, respectivamente. Com 
isso o consumo interno é de 0,045MWmédios. 

Através desses parâmetros e do que é preconizado na Portaria n.° 463 de 
9 de dezembro de 2009 do Ministério de Minas e Energia calculou-se como energia 
média gerada pela PCH Clairto Zonta o montante de 66.602MWh/ano, equivalente a 
7,60MWmédios. 
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sicos ao dimensionamento final das estruturas hidráulicas, equipamentos eletrom
cânicos e sistema de transmissão associado.

A Figura 2-25
mento. 

Figura 

 

A Tabela 2-36
para a configuração da PCH 

Tabela 2-36: Características finais de potência e energia para a PCH 

Potência Instalada Nominal

Potência Líquida (Ponto de Conexão)

Número de Unidades Geradoras

Potência Mínima (1 unidade com vazão mínima)

Potência Unitária (3 unidades)

Potência Média

Engolimento

Engolimento Mínimo Unitário

Produção Energética Mínima Mensal

Produção Energética Média Mensal

Produção Energética Máxima Mensal

Energia Média (Garantia 

Fator de Capacidade 

Queda Líquida Mínima

Queda Líquida Máxima
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Na consolidação dos estudos energéticos definiram-se os parâmetros b
sicos ao dimensionamento final das estruturas hidráulicas, equipamentos eletrom
cânicos e sistema de transmissão associado. 

25 mostra a curva de permanência de potência do aproveit

Figura 2-25: Curva de permanência de potência. 

36 apresenta as características finais de potência e energia 
para a configuração da PCH Clairto Zonta com 15,00 MW. 

: Características finais de potência e energia para a PCH 

POTÊNCIA 

otência Instalada Nominal 

Potência Líquida (Ponto de Conexão) 

Número de Unidades Geradoras 

Potência Mínima (1 unidade com vazão mínima) 

Potência Unitária (3 unidades) 2 x 6,00 + 3,00

Potência Média 

Engolimento Nominal Unitário 2 x 3,62 + 1,82

Engolimento Mínimo Unitário 

ENERGIA MÉDIA 

Produção Energética Mínima Mensal 

Produção Energética Média Mensal 

Produção Energética Máxima Mensal 

Energia Média (Garantia Física) 

Fator de Capacidade – Garantia Física 

Queda Líquida Mínima 

Queda Líquida Máxima 
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se os parâmetros bá-
sicos ao dimensionamento final das estruturas hidráulicas, equipamentos eletrome-

potência do aproveita-

 

apresenta as características finais de potência e energia 

: Características finais de potência e energia para a PCH Clairto Zonta. 

15,01 MW 

14,66 MW 

3 - 

1,20 MW 

2 x 6,00 + 3,00 MW 

8,21 MW 

2 x 3,62 + 1,82 m³/s 

0,72 m³/s 

0,55 MWh 

5.691 MWh 

10.416 MWh 

7,60 MWm 

50,65 % 

188,27 m 

194,90 m 
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2.4.3 BARRAGEM E VERTEDOURO

A estrutura conjunta da barragem e vertedouro da
rá localizado na porção central do rio Branco. A estrutura será do tipo soleira livre 
com crista do vertedouro na cota 621,50 metros e crista da barragem na cota 
624,00m, comprimento total de 85,00 m, dos quais 75,00m são relativos a
douro. 

O vertedouro foi dimensionado para cheia de projeto equivalente à TR 
1.000 anos, porém com capacidade de suportar vazões acima de TR 10.000 anos 
com total segurança. 

A soleira livre será construída com a ogiva vertente no formato de perfil 
Creager. Para realizar a transição entre o vertedouro e as ombreiras da barragem 
foram previstos muros de encosto.

Para o cálculo da vazão característica do vertedouro foi utilizada a Equ
ção (3) (KOHN, 2006): 

Eq.: 

Onde: 

Q = Vazão (m³/s);

Cd= Coeficiente de Vazão;
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 ilustra o histograma de geração de energia ao longo do ano 
e para o período simulado. 

Figura 2-26: Histograma de geração média mensal. 

E VERTEDOURO 

A estrutura conjunta da barragem e vertedouro da PCH Clairto Zonta est
rá localizado na porção central do rio Branco. A estrutura será do tipo soleira livre 
com crista do vertedouro na cota 621,50 metros e crista da barragem na cota 
624,00m, comprimento total de 85,00 m, dos quais 75,00m são relativos a

O vertedouro foi dimensionado para cheia de projeto equivalente à TR 
1.000 anos, porém com capacidade de suportar vazões acima de TR 10.000 anos 

A soleira livre será construída com a ogiva vertente no formato de perfil 
Creager. Para realizar a transição entre o vertedouro e as ombreiras da barragem 
foram previstos muros de encosto. 

Para o cálculo da vazão característica do vertedouro foi utilizada a Equ

 = �! ×	"#$ 	×	%#
�/' 

Q = Vazão (m³/s); 

= Coeficiente de Vazão; 
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PCH Clairto Zonta esta-
rá localizado na porção central do rio Branco. A estrutura será do tipo soleira livre 
com crista do vertedouro na cota 621,50 metros e crista da barragem na cota 
624,00m, comprimento total de 85,00 m, dos quais 75,00m são relativos ao verte-

O vertedouro foi dimensionado para cheia de projeto equivalente à TR 
1.000 anos, porém com capacidade de suportar vazões acima de TR 10.000 anos 

A soleira livre será construída com a ogiva vertente no formato de perfil 
Creager. Para realizar a transição entre o vertedouro e as ombreiras da barragem 

Para o cálculo da vazão característica do vertedouro foi utilizada a Equa-

(3) 
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Lef = Comprimento efetivo da crista (m) – descontando contrações late-
rais; 

He = carga de funcionamento, definida pela diferença entre os níveis da 
água a montante e da crista (m). 

No vertedouro da PCH Clairto Zonta não existem pilares centrais, desta 
forma, foram consideradas apenas as contrações laterais do vertedouro. A Tabela 
2-37 mostra os dados correspondentes à curva de descarga do vertedouro, que 
também é mostrada na Figura 2-27. 

Tabela 2-37: Dimensionamento do vertedouro. 

  VAZÃO (m³/s) COTA (m) BORDA LIVRE (m) 

TR 10 296,8 623,1 1,7 

TR 25 358,6 623,3 1,5 

TR 50 404,5 623,4 1,4 

TR 100 450,1 623,6 1,2 

TR 1.000 600,6 624,0 1,0 

TR 10.000 750,9 624,4 0,4 

 

Figura 2-27: Curva de descarga da PCH Clairto Zonta. 

 

2.4.4 CIRCUITO HIDRÁULICO DE ADUÇÃO 

2.4.4.1 CANAL DE APROXIMAÇÃO 

A PCH Clairto Zonta terá um breve canal de aproximação de 115,00 m de 
comprimento, com função de direcionar o escoamento até a tomada da água, locali-
zada no emboque do túnel, na margem esquerda do rio. 

O dimensionamento foi feito seguindo os seguintes passos: 

• Fixou-se altura da lâmina de água; 
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• Fixou-se largura da base; 

• Fixou-se declividade dos taludes (para solo em 1,00V:1,00H e para 
rocha em 1,00V:0,15H); 

• Calculou-se a velocidade da seção adotada, conforme Equação (4) 

Eq.:  (á* = +(á* × , (4) 

Onde: 

Qmax= vazão de engolimento (m³/s); 

Vmáx= velocidade máxima (m/s); 

A = área da seção. 

A máxima declividade admitida para o canal é de 0,0004 m/m. 

A construção do canal será através de escavação parte em solo e parte 
em rocha, até atingir a cota de fundo da tomada da água no emboque do túnel. 

O canal possuirá base de no mínimo 6,30 m, e profundidade mínima de 
2,30 m no nível normal. A inclinação adotada para os taludes é de 1,00V:0,15H. 

Foi prevista carga de tratamentos de cerca de 200 m² de parede escava-
da, composta por concreto projetado e chumbadores, a qual será realizada conforme 
necessidade verificada na fase executiva. Nas demais porções está prevista a exe-
cução de tratamento pontual. Abaixo da lâmina de água o canal deverá ser protegido 
com concreto projetado, se necessário. 

O dimensionamento do canal de aproximação foi feito considerando valo-
res de vazão turbinada, inclinação dos taludes, velocidade, comprimento, altura da 
lâmina de água, largura da base e coeficiente de rugosidade. A Tabela 2-38 contém 
todas as características do canal de aproximação. 

Tabela 2-38: Dados do Canal de Aproximação. 

DADOS DO CANAL DE APROXIMAÇÃO 

Comprimento 115,00 metros 

Largura da base 6,30 metros 

Altura da lâmina da água 2,30 metros 

Inclinação dos taludes (em rocha) 0,15 m/m 

Inclinação dos taludes (em solo) 1,00 m/m 

Velocidade máxima 0,70 m/s 

 

A seção adotada para o canal foi escolhida de modo a resultar em um re-
gime de escoamento de baixa declividade e baixa velocidade para um coeficiente de 
rugosidade das paredes de 0,030, minimizando, assim, as perdas de carga. 
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2.4.4.2 TOMADA D’ÁGUA 

A tomada da água foi projetada na margem esquerda do rio, ao final do 
canal de aproximação. Essa estrutura visa controlar a entrada do fluxo de água no 
túnel adutor, além de impedir a entrada de corpos flutuantes. 

A estrutura de tomada da água foi dimensionada considerando os seguin-
tes parâmetros: 

• Vazão máxima de projeto; 

• Velocidade máxima na grade da ordem de 1,0 m/s. 

• Desta forma, dimensionam-se as comportas para obter-se as dimen-
sões finais da tomada da água. 

• O dimensionamento foi feito seguindo os seguintes passos: 

• Foi estabelecida a largura da comporta (em função do tipo de adu-
ção); 

• Foi estabelecia a altura da comporta (em função do tipo de adução); 

• Foi calculada a velocidade na comporta, conforme a Equação (5). 

Eq.: + =
 (á*
�" × %�

 (5) 

Onde: 

Qmax= vazão de engolimento (m³/s); 

V= velocidade na comporta (m/s); 

L = largura da comporta (m); 

H = Altura da comporta (m). 

Para o dimensionamento da tomada da água, deve-se admitir certa sub-
mergência mínima, de forma a garantir um bom funcionamento do sistema de adu-
ção. O cálculo da submergência mínima é realizado conforme a Equação (6). 

Eq.: ℎ./ = 0 × 1 × ℎ1
0,5 (6) 

Onde: 

k (s/m) = 0,545 para condições simétricas do fluxo e 0,725 para assimétri-
ca; 

v (m/s) = velocidade média nesta seção; 

hv (m) = mínima dimensão vertical na seção longitudinal da tomada da 
água. 

Para a tomada da água da PCH Clairto Zonta, foi adotada submergência 
de 4,00 metros, a qual é superior ao mínimo necessário para essa estrutura. 
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Para garantir a estabilidade, a tomada da água foi projetada em uma úni-
ca estrutura de concreto armado, com suas paredes laterais totalmente engastadas 
em rocha sã. A parede de montante ficará engastada no emboque do túnel e a pa-
rede de jusante terá inclinação de 10,0º com a vertical. A tomada da água terá o 
comprimento de 6,50 m, largura na base de 6,30 m e altura de 10,90 metros. As ca-
racterísticas básicas dessa estrutura são apresentadas na Tabela 2-39. 

Tabela 2-39: Características básicas da Tomada da água. 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS – TOMADA DA ÁGUA 

Vazão nominal turbinada máxima 9,06 m3/s 

Nível de água normal a montante 621,50 m 

Submergência (adotada) 4,00 m 

Nível do fundo da tomada da água 613,00 m 

 

A tomada d’água da PCH Clairto Zonta foi projetada com os seguintes 
equipamentos: 

• Um pórtico fixo em estrutura de concreto para talha manual, auxili-
ando na montagem e operação da comporta vagão. 

• Uma grade fina deslizante, para proteção do túnel adutor, chaminé 
de equilíbrio, conduto forçado e das turbinas, com dimensões de 
5,10 m x 6,50 m, constituídas de barras retangulares verticais e hori-
zontais espaçadas de 40,0 mm. Haverá guias em perfil U chumba-
das na estrutura, que permitirão a movimentação da grade. 

• Uma comporta vagão de acionamento por pistão hidráulico com a fi-
nalidade de regularizar o nível d’água após a tomada d’Água e pos-
sibilitar possíveis manutenções no túnel adutor ou demais estruturas. 
Considera-se esta uma comporta plana com roletes (tipo vagão) 
construídas em chapa de aço, com dimensões de 4,20 m x 4,50 m. 

As dimensões das comportas foram definidas em função de facilidades 
construtivas e a partir da velocidade máxima, admitida neste caso como 1,0 m/s. 

Na estrutura será realizado um rebaixo da rocha a montante da grade, a 
fim de formar um rock-trap natural, retendo o material inerte na água e servindo co-
mo deposito dos entulhos retidos na grade. 

Foram previstos ainda guarda-corpos nas extremidades da estrutura, ga-
rantindo a segurança dos funcionários que realizarão as manutenções dos equipa-
mentos. Por fim, foi prevista também uma escada do tipo marinheiro em frente a 
comporta vagão a fim de proporcionar o acesso até a mesma. 
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2.4.4.3 TÚNEL ADUTOR 

O túnel de adução tem seu emboque na tomada da água e seguirá por 
aproximadamente 3.454 metros até a chaminé de equilíbrio. 

O dimensionamento do túnel adutor, com formato em arco-retângulo, foi 
realizado a partir da fixação de um diâmetro inicial. Em seguida, foi determinado o 
coeficiente de perda pela Equação (7). 

Eq.: / = 124,58 ×
6²

89,���
 (7) 

Onde: 

f = coeficiente de Darcy-Wrisbach; 

n = coeficiente de Manning (sem revestimento: 0,025; concreto: 0,013; e 
Aço: 0,10); 

D = diâmetro do túnel (m). 

Com o valor do coeficiente de perda é feita a verificação da perda de car-
ga no túnel através da Equação (8): 

Eq.: ℎ/ = / ×
"	+²
8	2:

 (8) 

Onde: 

Hf = Perda de carga no túnel (m); 

F = Coeficiente de Darcy-Wrisbach; 

L = Comprimento do túnel (m); 

D = Diâmetro de referência (base ou altura da seção arco-retângulo) (m); 

V = Velocidade média do escoamento no túnel (m/s) – Q/A; 

g = Aceleração da gravidade (m/s²). 

O túnel deverá dar escoamento à vazão de 9,06 m³/s. A seção do túnel de 
adução é constante do tipo arco-retângulo (base interna do retângulo = 4,50 m, altu-
ra do retângulo = 2,25 m, altura interna do arco circular = 2,25 m, diâmetro do arco 
circular = 4,50 m) e terá declividade mínima de 0,30%.  

Os tratamentos foram previstos seguindo as recomendações da classifi-
cação de cada maciço. De modo geral, pelos critérios estabelecidos foi contingenci-
ada uma verba equivalente a 25% do valor do túnel para custear eventuais trata-
mentos. 

Previu-se a execução do túnel em quatro frentes de escavação e trata-
mento, sendo que para tal deverá ser executada uma janela de acesso na porção 
central, essa janela terá 395m de extensão e será executada com a mesma seção 
do túnel. 
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Em condições normais de operação, para a vazão máxima turbinada de 
9,06 m³/s, a velocidade máxima do escoamento será de 0,50 m/s no trecho de túnel 
com seção arco-retângulo. 

2.4.4.4 CHAMINÉ DE EQUILÍBRIO 

A chaminé de equilíbrio foi projetada de modo a amortecer o golpe de arí-
ete decorrente do fechamento rápido das turbinas, bem como, armazenar a água 
necessária para o fluxo inicial no caso de abertura da turbina. 

Para verificar a necessidade de instalação de chaminé de equilíbrio no 
sistema adutor, deve-se aplicar a Equação (9). 

Eq.: 
"#$
%;

≤ 5	=	>? =
1#$	 × "#$
: × %;

 (9) 

Onde: 

Lef = comprimento do conduto forçado (m); 

Hb = queda bruta (m); 

th = tempo de aceleração do escoamento no conduto forçado (s); 

vef = velocidade do escoamento no conduto forçado (m/s); 

g = aceleração da gravidade = 9,81 m/s². 

Para th < 3,0 s, não há necessidade de instalação da chaminé. Entre 3 e 6 
é desejável, mas não obrigatória. Para th > 6,0 s, é obrigatória a instalação da cha-
miné. 

Depois de verificada a necessidade de instalação da chaminé de equilí-
brio, foi calculada sua área interna mínima, através da Equação (10): 

Eq.: ,@ =
12

2:
×

L@. ,>
C%:D − ℎ>Eℎ>

 (10) 

Onde: 

Ac = área interna mínima da seção transversal da chaminé de equilíbrio 
(m²); 

v = velocidade do escoamento na tubulação adutora (m/s); 

g = aceleração da gravidade = 9,81 m/s2; 

Lc = comprimento da tubulação adutora (m); 

At = área interna da seção transversal da tubulação adutora (m²); 

Hgm = queda mínima (m); 
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ht = perda de carga no sistema adutor, entre a tomada da água e a cha-
miné (m). 

A altura da chaminé de equilíbrio pode ser calculada pela Equação (11): 

Eq.: %@ = FG + F8 + F= + FH + F
 (11) 

Onde: 

YE = elevação do nível de água considerando perdas de carga (m); 

YD = depleção do nível de água (m); 

Ye = acréscimo de segurança na altura de elevação, igual a 1 m; 

Yd = acréscimo de segurança na depleção, igual a 1 m. 

Na PCH Clairto Zonta foram obtidos os dados apresentados na Tabela 
2-40 a seguir : 

Tabela 2-40: Características da Chaminé de Equilíbrio da PCH Clairto Zonta. 

CARACTERÍSTICA DIMENSÃO 

Diâmetro adotado (m) 4,00 

Área da seção transversal (m²) 12,56 

YE (m) 10,59 

YR (adotado) (m) 1,00 

Ye (adotado) (m) 1,00 

Yd (adotado) (m) 1,00 

YD (m) 5,94 

 

O desenho esquemático apresentado na Figura 2-28 foi utilizado como 
base para o estudo. 
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Figura 2-28: Dimensionamento da chaminé de equilíbrio. 

 
 

A chaminé de equilíbrio da PCH Clairto Zonta será executada em concre-
to estrutural acima da superfície do terreno com diâmetro de 4,00m e altura aproxi-
mada de 35,0 metros.  

Os cálculos de transiente hidráulico indicam que o nível máximo na cha-
miné de equilíbrio, na condição de rejeição a plena carga, atinge a elevação 634,60 
m, dessa forma o coroamento da estrutura foi definido na elevação 636,40 m.  

2.4.4.5 CONDUTO FORÇADO 

O conduto forçado teve seu diâmetro calculado segundo critérios técnicos 
e econômicos da NBR 12296. Para isso, foram considerados: a perda de carga, a 
vazão de engolimento máxima e os custos associados a esta estrutura. 

O diâmetro econômico é geralmente aquele para o qual a relação custo-
benefício é máxima, quando considerados os aspectos econômicos e energéticos. 

O Diâmetro econômico é calculado pela Equação (12) de Bondshu: 

Eq.: 8# = 127 × I � ÷ %K
L  (12) 

Onde: 

De=diâmetro econômico (cm); 

Q = vazão máxima (m³/s); 
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Ht= altura de pressão máxima atuante sobre o conduto (m). 

Após o cálculo do diâmetro econômico é importante que se verifique a ve-
locidade através da Equação (13): 

Eq.: + =
 
,
	M6H=: , =

O8#'

4
 (13) 

Onde: 

V= velocidade (m/s); 

A = área da seção do conduto (m²). 

Os valores de velocidade devem estar de acordo com a Tabela 2-41: 

Tabela 2-41: Valores de velocidade máxima admissível. 

MATERIAL VMÁX ADMISSÍVEL (m/s) 

Aço 5,0 

Concreto 3,0 

 

No caso da PCH Clairto Zonta, o diâmetro econômico calculado a partir 
da equação anteriormente apresentada resultou em 1,46 metros, o que representa 
uma velocidade de 5,21 m/s. Como a velocidade estava acima da velocidade máxi-
ma admissível, optou-se por aumentar o diâmetro do conduto forçado para 2,22 me-
tros, o que resultou em uma velocidade de 2,34 m/s, dentro dos limites admitidos. 

O conduto forçado inicia-se em uma transição metálica, envelopada com 
concreto estrutural, ancorando a uma transição e blindando e ancorada no túnel, a 
transição é de seção cônica com diâmetro interno de 2,22 m, situadas no final do 
túnel adutor. 

O comprimento do trecho principal do conduto forçado é de 1764 metros, 
sendo que ao final deste trecho, próximo à casa de força, haverá trifurcação para 
trechos unitários com diâmetro de 1,28 metros. 

O dimensionamento considerou as pressões atuantes para os cálculos de 
material e espessura das chapas que irão compor este elemento. 

O conduto forçado será fabricado em aço tipo USI-SAC 350, soldado e 
com juntas construtivas nos blocos de ancoragem. A espessura e o escalonamento 
de chapas foram calculadas conforme a NB-1380 que trata do dimensionamento de 
condutos forçados para Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH).  

O dimensionamento de espessura de chapa dos trechos seguiu a meto-
dologia tradicional, sendo que os resultados encontrados para os diversos trechos 
que compõem o conduto são apresentados abaixo. 
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Tabela 2-42: Espessura de chapa dos diversos trechos do conduto forçado. 

TRECHO 
DIÂMETRO 
INTERNO 

(mm) 

EXTENSÃO 
INCLINADA 

(m) 

COTA DE NÍVEL 
DA LINHA DE 

CENTRO NO FIM 
DO TRECHO (m) 

PRESSÃO SO-
BRE A LINHA DE 
CENTRO, COM 
GOLPE (mca) 

ESPESSU-
RA DE 
CHAPA 
(mm) 

PESO DO 
CONDUTO 

(kgf) 

Trecho 1 2220 49,82 603,38 24,47 7,94 21.208 
Trecho 2 2220 52,58 602,84 25,19 7,94 22.380 
Trecho 3 2220 47,70 597,65 32,19 7,94 20.303 
Trecho 4 2220 47,85 592,44 39,23 7,94 20.367 
Trecho 5 2220 51,20 586,80 46,84 7,94 21.793 
Trecho 6 2220 42,90 572,40 66,28 7,94 18.259 
Trecho 7 2220 45,53 557,07 86,98 7,94 19.380 
Trecho 8 2220 44,07 548,93 97,97 7,94 18.759 
Trecho 9 2220 43,90 540,87 108,86 7,94 18.687 

Trecho 10 2220 43,91 532,90 119,61 9,53 22.431 
Trecho 11 2220 43,90 525,30 129,87 9,53 22.424 
Trecho 12 2220 43,90 517,69 140,14 12,68 29.898 
Trecho 13 2220 46,38 509,66 150,98 12,68 31.589 
Trecho 14 2220 42,71 504,25 158,29 12,68 29.086 
Trecho 15 2220 43,12 498,79 165,65 12,68 29.366 
Trecho 16 2220 43,12 493,34 173,02 12,68 29.366 
Trecho 17 2220 45,65 487,55 180,83 12,68 31.090 
Trecho 18 2220 50,08 478,02 193,70 15,86 42.631 
Trecho 19 2220 50,43 468,42 206,66 15,86 42.930 
Trecho 20 2220 53,63 458,25 220,39 15,86 45.652 
Trecho 21 2220 50,42 458,19 220,46 15,86 42.916 
Trecho 22 2220 50,11 458,18 220,48 15,86 42.656 
Trecho 23 2220 50,11 458,17 220,49 15,86 42.656 
Trecho 24 2220 50,11 458,17 220,50 15,86 42.656 
Trecho 25 2220 50,11 458,16 220,51 15,86 42.655 
Trecho 26 2220 50,11 458,15 220,53 15,86 42.656 
Trecho 27 2220 50,11 458,14 220,54 15,86 42.656 
Trecho 28 2220 50,11 458,13 220,55 15,86 42.655 
Trecho 29 2220 50,11 458,12 220,57 15,86 42.656 
Trecho 30 2220 50,11 458,11 220,58 15,86 42.658 
Trecho 31 2220 52,80 458,09 220,61 15,86 44.947 
Trecho 32 2220 45,95 453,97 226,16 15,86 39.115 
Trecho 33 2220 46,04 449,84 231,74 15,86 39.193 
Trecho 34 2220 48,68 445,47 237,64 19,04 49.718 
Trecho 35 2220 60,58 444,03 239,59 19,04 61.876 
Trecho 36 2220 65,62 442,46 241,70 19,04 67.024 
Trecho 37 2220 10,56 436,97 249,12 19,04 10.790 

Trecho 38A 1280 18,30 427,10 262,44 12,68 7.186 
Trecho 38B 1280 18,30 427,10 262,44 12,68 7.186 
Trecho 38C 1280 18,30 427,10 262,44 12,68 7.186 

TOTAL      1.298.639 

 

O conduto será fixado através de blocos de ancoragem, a fim de absorver 
os esforços provenientes das cargas geradas pelas mudanças de direção horizontal 
e/ou vertical, bem como os esforços de dilatação oriundos da variação térmica. No 
trecho entre blocos de ancoragem o conduto será apoiado por berços de apoio, en-
tre a interface de concreto e o conduto forçado, será disposto papelão grafitado, a 
fim de minimizar o atrito entre as faces.  
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Nos taludes de escavação de desemboque do túnel foi prevista uma car-
ga de tratamentos composta por concreto projetado, tela e chumbadores, a ser exe-
cutado conforme necessidade verificada na fase executiva. Nas demais porções está 
prevista a execução de tratamento pontual. 

Tabela 2-43: Parâmetros construtivos – Conduto Forçado. 

CARACTERÍSTICAS – CONDUTO FORÇADO 

Número de condutos – trecho principal 1 

Diâmetro interno trecho principal 2,22 m 

Comprimento do trecho principal 1764 m 

Vazão nominal por conduto 9,04 m³/s 

Transição próximo a casa de força Trifurcação 

Número de condutos - trecho secundário (após trifurcação) 3 

Diâmetro interno trecho secundário (após a trifurcação) 1,28 m 

Comprimento do trecho secundário 18,30 m 

Vazão nominal por conduto no trecho secundário 3,01 m³/s 

Peso estimado 1.298,64 t 

2.4.5 CASA DE FORÇA 

A casa de força da PCH Clairto Zonta será do tipo abrigada, em concreto 
estrutural e está distante cerca de 5.730,00 m do barramento, medidas no eixo do 
circuito hidráulico. 

Esta estrutura foi projetada com a finalidade de abrigar três unidades ge-
radoras, bem como, os equipamentos mecânicos, elétricos e eletromecânicos res-
ponsáveis pelo controle e operação de toda a usina hidrelétrica, a casa de força será 
provida ainda de área de montagem. 

O local para a construção foi escolhido baseando-se em fatores econômi-
cos, topográficos, geológicos e de segurança, permitindo ainda a necessária con-
cordância do eixo da tubulação.  

As dimensões principais da casa de força foram definidas com base nas 
dimensões principais das turbinas, dos geradores e seus respectivos espaços ne-
cessários para montagem e manutenção. A sala de comando foi dimensionada em 
função dos equipamentos elétricos de controle e automação. 

As cotas de fundação da casa de força foram definidas em relação aos 
níveis de água de jusante e de altura de sucção da turbina. A cota de proteção de 
cheia foi definida com base na vazão correspondente ao pico da cheia milenar. 

Foram projetados nesta estrutura os seguintes ambientes (ver Figura 
2-29). A sala de máquinas será equipada com ponte rolante com capacidade de 320 
kN, para as operações de montagem e manutenção dos equipamentos. 

A parte da casa de força situada abaixo da elevação 433,70 m, será to-
talmente construída em concreto armado, contendo os blocos para apoio das turbi-
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nas, dos geradores, os tubos de sucção, as galerias para a extração do ar de resfri-
amento dos geradores e o poço de drenagem para esgotamento e passagem das 
águas servidas e de infiltração através de bombeamento para fora da casa de força, 
passando pelos elementos filtrantes antes de retornarem ao leito do rio. 

Além dos blocos para apoio das turbinas, dos geradores, foram previstas 
as galerias para a extração do ar de resfriamento dos geradores e o poço de drena-
gem para esgotamento e passagem das águas servidas e de infiltração. 

A estrutura acima da elevação 433,70 m será mista, em alvenaria de tijo-
los para a vedação externa e entre salas e em concreto estrutural para apoio das 
vigas de rolamento da ponte rolante. 

No piso da sala de máquinas, haverá canaletas rebaixadas para o posi-
cionamento dos cabos elétricos e tubulações hidráulicas pertinentes ao funciona-
mento de todo o conjunto eletromecânico. 

O sistema de ventilação da casa de força foi projetado para trabalhar em 
convecção forçada, de maneira que o ar deverá circular através de quatro exausto-
res posicionados acima da elevação 433,70m e por aberturas localizadas na sala de 
máquinas. 

A cobertura foi projetada com telhas metálicas, autoportantes, galvaniza-
das e apoiadas sobre estruturas metálicas. 

Externamente à casa de força haverá área para o posicionamento do 
transformador de serviço e outros equipamentos que fazem parte da subestação.  

2.4.6 CANAL DE FUGA 

O canal de fuga terá o seu início sob a casa de máquinas e terá a função 
de escoar a água turbinada e restituí-la integralmente ao rio. O mesmo será escava-
do em solo e parte em rocha, com um comprimento total de aproximadamente 56,00 
metros, restituindo as águas ao Ribeirão das Antas. 

O canal terá seção transversal trapezoidal e seção livre de escoamento 
de com dimensão variável. O nível da água normal do canal de fuga é 427,70 me-
tros. 

O nível máximo do canal de fuga foi estabelecido a partir das característi-
cas hidráulicas do córrego existente, sendo que para definição deste nível partiu-se 
de premissa de ocorrência conjunta da máxima vazão turbinada associada a vazão 
resultante da máxima cheia provável no córrego. 

O dimensionamento do canal de fuga, uma vez definida sua diretriz, con-
siderou as seguintes premissas da Tabela 2-44. 
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Tabela 2-44: Características do Canal de Fuga. 

CARACTERÍSTICAS – CANAL DE FUGA 

Vazão no NA Normal 690,19 m 9,06 m³/s 

Coeficiente de Rugosidade n (médio) 0,035 

Extensão pelo eixo (L) 56,00 m 

Velocidade Máxima Admissível 0,27 m/s 

Seção Prismática, parcialmente escavada em solo e rocha 

Escoamento uniforme, perda de carga L
R

Vn
h ×







 ×
=∆

33,1

22

(m)

 

2.4.7 PERDAS DE CARGA 

As perdas de carga das alternativas estudadas para a PCH Clairto Zonta 
foram calculadas seguindo as “DIRETRIZES PARA ESTUDOS DE PEQUENAS 
CENTRAIS HIDRELÉTRICAS DA ELETROBRAS (2000)”. 

As perdas resultaram em 5,58 metros, o que corresponde a 2,88%, tendo 
para a queda bruta de 193,80 metros, 188,22 metros de queda líquida nominal. 

Na Tabela 2-45 estão descritas as perdas de carga para cada estrutura 
que compõe o circuito hidráulico e a porcentagem que representa em relação a per-
da de carga total. 

Tabela 2-45: Perdas de Carga da PCH Clairto Zonta. 

DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA VELOCIDADE 
(M/S) 

PERDA DE CARGA 
(M) 

PORCENTAGEM DE PER-
DA 

Canal de aproximação 0,69 0,032 0,58% 

Tomada D'Água 0,53 0,001 0,01% 

Grade Fina da Tomada D'Água 0,31 0,002 0,03% 

Comporta da Tomada D'água 0,53 0,003 0,05% 

Túnel adutor 0,50 0,465 8,33% 

Chaminé de Equilíbrio - 0,081 1,44% 

Conduto Forçado até a trifurca-
ção 2,57 4,608 82,57% 

Conduto Forçado após trifurca-
ção 2,58 0,384 6,88% 

Comporta da sucção 0,60 0,004 0,07% 

Canal de Fuga 0,27 0,002 0,04% 

Somatório das perdas de Carga (m) 5,58 100% 

QUEDA BRUTA 193,80 

QUEDA LIQUIDA 188,22 

PERDA DE CARGA EM % DA QUEDA BRUTA 2,88% 
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Figura 2-29: Gráfico detalhado das perdas de carga PCH Clairto Zonta.

2.4.8 SUBESTAÇÃO E LINHAS 

2.4.8.1 LINHAS DE TRANSMISSÃ

Para a interligação da PCH Clairto Zonta, foram pesquisadas nas proxim
dades do empreendimento quais subestações existentes ou previstas poderiam a
sorver a produção energética prevista para a usina. O objetivo seria obter
custo global de acesso ao Sistema Interligado Nacional 

Em consulta a COPEL, foi indicado para integração da PCH Clairto Zonta 
a conexão na barra de 34,5 kV da SE Ivaiporã através de uma linha de transmissão 
de interesse restrito. Essa alte
xão (Ver APÊNDICE 6 –

A referida LT terá aproximadamente 33 km desde a PCH Clairto Zonta até 
a SE Ivaiporã. Essa opção permite construção de linha em área rural, pouco impa
tando no uso de área urbana.
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Para a interligação da PCH Clairto Zonta, foram pesquisadas nas proximi-
dades do empreendimento quais subestações existentes ou previstas poderiam ab-
sorver a produção energética prevista para a usina. O objetivo seria obter o mínimo 

Em consulta a COPEL, foi indicado para integração da PCH Clairto Zonta 
a conexão na barra de 34,5 kV da SE Ivaiporã através de uma linha de transmissão 

rnativa apresenta o menor custo global para a cone-

A referida LT terá aproximadamente 33 km desde a PCH Clairto Zonta até 
a SE Ivaiporã. Essa opção permite construção de linha em área rural, pouco impac-
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Figura 2-30: Localização geográfica da usina e ponto de conexão. 

 

2.4.8.2 SUBESTAÇÃO 

A subestação elevadora da PCH será do tipo desabrigada, tanto a entra-
da, quanto a saída aérea de cabos serão protegidas por pára-raios. 

Os cabos em tensão de 6,9 kV derivados do gerador chegarão à subesta-
ção através de canaletas no piso, chegando a uma caixa de passagem na base do 
transformador elevador, onde serão conectados nas buchas flangeadas de baixa do 
transformador. Após o transformador previsto ao tempo será instalado o disjuntor de 
34,5 kV, podendo este ser isolado através de chaves seccionadoras para sua even-
tual manutenção.  

Após o conjunto de seccionadoras, serão instalados Transformadores de 
Corrente (TC’s) e Transformadores de Potencial (TP’s), além de pára-raios para pro-
teção da saída da linha de transmissão.  

Também serão instalados pára-raios tipo Franklin sobre a estrutura da SE 
e Casa de Máquinas, aumentando ainda mais a proteção quanto a descargas at-
mosféricas. 
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2.4.9 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO 

2.4.9.1 LOGÍSTICA 

No início das obras do túnel adutor da PCH Clairto Zonta, a rocha prove-
niente das escavações obrigatórias deverá ser submetida à análise laboratorial para 
ser verificada a possibilidade de emprego como agregado para a fabricação do con-
creto.  Caso o material não seja satisfatório, recomenda-se a importação de agrega-
dos das pedreiras da região. 

O cimento poderá ser comprado diretamente das cimenteiras presentes 
no estado do Paraná, tais como Cauê (fábrica em Cambé-PR),  Itambé (fábrica em 
Campo Largo-PR), Votorantim (fábrica em Rio Branco do Sul-PR), entre outras. 

Os vergalhões de aço poderão ser adquiridos de empresas como a Ger-
dau (possui filial em Guarapuava-PR) e a Belgo (possui distribuidor em Curitiba-PR).  

Os equipamentos necessários às obras civis deverão ser fornecidos pelas 
empresas empreiteiras responsáveis pela execução das obras. Em caso de necessi-
dade de locação, deverão ser priorizados fornecedores da região. 

Para a aquisição de equipamentos eletromecânicos e hidromecânicos, 
deverão ser priorizados fabricantes do Paraná, tendo em vista que o Estado conce-
de desconto no ICMS quando da contratação de fornecedores locais para este tipo 
de produto. 

A energia elétrica necessária para alimentar o canteiro de obras será for-
necida através de linha de distribuição da Companhia Paranaense de Energia Elétri-
ca (COPEL). De modo a evitar contratempos um gerador de emergência de 150 kVA 
deverá ser previsto no canteiro. 

Será implantado um sistema de telecomunicações com o objetivo de a-
tender as necessidades de comunicações internas e externas da PCH Clairto Zonta. 
Para tanto, será necessário à interligação do canteiro de obras com o serviço de te-
lefonia pública local. 

2.4.9.2 CANTEIRO DE OBRAS, ÁREAS DE EMPRÉSTIMO E DE BOTA FORA 

Considerando o grande raio de desenvolvimento das obras, recomenda-
se a instalação de um canteiro de obras principal, dois canteiros de obras auxiliares 
e diversos bota-foras para descarte do material proveniente das escavações obriga-
tórias. 

O canteiro de obras central será instalado na margem direita do rio Bran-
co, em local de fácil acesso rodoviário e com área totalmente antropizada. Neste 
canteiro serão instaladas as principais estruturas de apoio à obra: alojamentos, am-
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bulatório, escritórios centrais, refeitório principal, central de concreto, central de bri-
tagem (caso  seja possível aproveitar o material proveniente das escavações obriga-
tórias), central de armação, pátio de carpintaria, laboratório, galpão de montagem 
dos condutos forçados e galpão de montagem dos equipamentos eletromecânicos. 

Próximo ao eixo da barragem será implantado o primeiro canteiro auxiliar, 
que servirá para dar suporte às obras do barramento, canal de aproximação, tomada 
d’água, emboque do túnel e janela de acesso. Esse canteiro contará com escritórios 
de apoio, sanitários, refeitório auxiliar, almoxarifado e estacionamento de maquiná-
rio. Próximo ao primeiro canteiro auxiliar foi previsto um bota-fora para receber o ma-
terial proveniente das escavações obrigatórias das estruturas citadas, com exceção 
da janela de acesso que terá um bota-fora exclusivo em área adjacente. 

Próximo à casa-de-força será implantado o segundo canteiro auxiliar, que 
servirá para dar suporte às obras do chaminé de equilibro, desemboque do túnel, 
conduto forçado, casa-de-força, canal de fuga e subestação. Esse canteiro será si-
milar ao primeiro canteiro auxiliar. Próximo ao segundo canteiro auxiliar foi previsto 
um bota-fora para receber o material proveniente das escavações obrigatórias das 
estruturas citadas, com exceção do chaminé de equilíbrio e desemboque do túnel, 
que terão um bota-fora exclusivo em área adjacente. 

2.4.9.3 MÃO DE OBRA 

a PCH Clairto Zonta será construída próximo ao centro urbano de Rio 
Branco do Ivaí (ver Figura 2-31), que possui população de cerca de 4 mil habitantes, 
conforme apresenta a Tabela 2-46.  

Figura 2-31: Foto Panorâmica da cidade de Rio Branco do Ivaí. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Rio Branco do Ivaí. 
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Tabela 2-46: População Total, Urbana e Rural – município de Rio Branco do Ivaí. 

POPULAÇÃO 2010 

URBANA RURAL TOTAL POPULAÇÃO ECONO-
MICAMENTE ATIVA 

919 2.979 3.898 1.867 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico e Anuário Estatístico 2010; IPARDES - Tabulações Especiais. 

Já a Tabela 2-47 apresenta a população empregada em Rio Branco do 
Ivaí de acordo com o ramo de atividade econômica. 

O pico das obras da PCH Clairto Zonta demandará mão de obra com cer-
ca de 150 trabalhadores. Considerando as condições demográficas da região do 
aproveitamento, provavelmente haverá problema quanto ao aproveitamento de mão-
de-obra local nas obras, sendo necessária a importação de mão-de-obra de outros 
municípios. 

Para minimizar o número de pessoal alojado no canteiro de obras, suge-
re-se a busca de mão-de-obra nos municípios vizinhos, tais como Ivaiporã. Faxinal, 
Grandes Rios e Cândido de Abreu, além da capacitação de habitantes de Rio Bran-
co do Ivaí. 

Tabela 2-47: População Ocupada segundo as atividades econômicas – município de Rio Branco do 
Ivaí. 

ATIVIDADES ECONÔMICAS NÚMERO DE PESSOAS 

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 949 

Indústrias de transformação 75 

Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 7 

Construção 74 

Comércio; Reparação de veículos automotores e motocicletas 162 

Transporte, armazenagem e correio 41 

Alojamento e alimentação 37 

Atividades profissionais, científicas e técnicas 5 

Atividades administrativas e serviços complementares 14 

Administração pública, defesa e seguridade social 105 

Educação 68 

Saúde humana e serviços sociais 42 

Outras atividades de serviços 21 

Serviços domésticos 79 

Atividades mal especificadas 113 

TOTAL 1.792 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico e Anuário Estatístico 2010; IPARDES - Tabulações Especiais. 
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2.4.10 DESCRIÇÃO DAS FASES DE PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO, OPERA-
ÇÃO E DESATIVAÇÃO 

O prazo total para implantação das obras da PCH Clairto Zonta foi plane-
jado e definido em 28 meses a partir do início das obras. 

No período que antecede a emissão da LI, serão realizadas as contrata-
ções dos principais fornecedores do empreendimento, além da solicitação de Decla-
ração de Utilidade Pública (DUP) de áreas junto a ANEEL caso seja necessário. 

2.4.10.1 FRENTES PRINCIPAIS DE SERVIÇO 

Tendo em vista a grande extensão do arranjo da PCH Clairto Zonta, foi 
planejada a implantação de cinco frentes principais de serviço, distribuídas por con-
juntos de estruturas próximas (ver Tabela 2-48). 

Tabela 2-48: Frentes de Serviço da PCH Clairto Zonta. 

FRENTE ATIVIDADES PRINCIPAIS 

CANTEIRO INDUSTRIAL 

Fabricação dos condutos forçados, incluindo corte, chanfragem e  
calandragem das chapas 

Operação da central de concreto 
Fabricação das estruturas pré-moldadas de concreto 

Montagem das estruturas pré-armadas 
Fabricação das fôrmas de madeira 

MONTANTE 
Obras relacionadas ao desvio do rio e barramento e desvio do rio 

Obras relacionadas ao canal de aproximação 

Obras relacionadas à tomada d’água 

DERIVAÇÃO SUBTERRÂNEA 

Obras relacionadas ao emboque do túnel adutor 
Obras relacionadas ao desemboque do túnel adutor 

Obras relacionadas ao emboque da janela de acesso 
Obras relacionadas ao eixo do túnel adutor 

CONDUTOS FORÇADOS Obras relacionadas ao apoio e lançamento dos condutos forçados 

JUSANTE 

Obras relacionadas à casa-de-força 
Obras relacionadas ao canal de fuga, incluindo as obras de inter-

face com a montagem eletromecânica 
Obras relacionadas à subestação 

Os serviços de montagem eletromecânica serão executados por uma e-
quipe especializada, que será mobilizada pelo fornecedor dos equipamentos. 

A interação entre as obras civis e montagem eletromecânica será geren-
ciada a partir de uma matriz interfaces. Este documento constará nos contratos fir-
mados com as empresas contratadas e visa garantir o bom desempenho global da 
obra da PCH Clairto Zonta. 
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3 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

3.1 INTRODUÇÃO 

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

3.2 ENQUADRAMENTO DE PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS 

Em um primeiro momento é preciso apresentar a Lei Federal 
13.097/2015, que estabelece que: 

“Os casos que dependem de autorização são: projetos com potência instalada entre 

3.000 kW a 30.000 kW, para produção independente ou autoprodução, “mantidas as ca-

racterísticas de PCH”; e igual ou inferior a 30 MW, destinado a produção independente, 

autoprodução ou produção independente autônoma, com área de reservatório inferior a 

3,0 km
2
.” 

Segundo estes critérios, o aproveitamento Clairto Zonta enquadra-se co-
mo uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH). 

3.3 REGULAMENTAÇÃO DO PROCESSO DE CONCESSÃO PÚBLICA 

O processo de concessão, também denominada autorização, de uma 
PCH junto ao poder concedente, neste caso a Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL), segue uma sistemática regida pela Resolução ANEEL nº. 393, de 04 de 
dezembro de 1998, “que estabelece os procedimentos gerais para registro e aprova-
ção dos estudos de inventário hidrelétrico de bacias hidrográficas” e pela Resolução 
ANEEL nº. 395, de 04 de dezembro de 1998, “que aprova os Procedimentos de Dis-
tribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST e dá outras 
providências.” 

A primeira etapa do processo compreende a realização do estudo de in-
ventário hidrelétrico de uma bacia. Este estudo visa avaliar o potencial hidroenergé-
tico dos rios da bacia e identificar Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) e Usinas 
Hidrelétricas (UHE) passíveis de construção em um curso d’água. 

O estudo de inventário hidrelétrico é submetido à análise técnica pela 
ANEEL, a qual pode aprová-lo ou não. Em caso de aprovação, cada aproveitamento 
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identificado no estudo fica disponível para um ou mais empreendedores realizarem o 
projeto básico da PCH ou UHE. 

O projeto básico de uma PCH também é encaminhado para apreciação 
da ANEEL, que novamente pode aprová-lo ou não. Um dos requisitos da ANEEL 
para aprovação do projeto básico é a obtenção, por parte do empreendedor, da Li-
cença Ambiental Prévia. 

Caso o projeto básico seja aprovado, o empreendedor deve apresentar à 
ANEEL documentos que comprovem a regularidade jurídica e fiscal. Após a compro-
vação, a ANEEL outorga ao requerente a autorização para implantação da PCH. 

3.4 REGULAMENTAÇÃO AMBIENTAL 

Atualmente os problemas relacionados ao meio ambiente são bastante 
discutidos no mundo todo e há um grande interesse em se promover um equilíbrio 
entre o desenvolvimento econômico, necessário para atender as necessidades do 
homem, sem, no entanto, destruir o meio ambiente. 

Para tanto, se faz fundamental a existência de leis e normas equilibradas, 
que possam manter as atividades empresarias em conformidade com as questões 
ambientais e também possam promover a preservação ambiental daquilo que ne-
cessita ser conservado. 

3.4.1 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente, considerando as atribuições e 
competências conferidas a este pela lei 6938/81, em 23.01.86, baixou a Resolução 
nº 01/86, fixando os critérios básicos e as diretrizes gerais a serem observados nos 
Estudos e Relatórios. A resolução 01/86, veio a ser complementada pela Resolução 
CONAMA 237/97 de 19 de dezembro de 1997, a qual promoveu uma revisão dos 
procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental, bem como do papel 
do estudo de Impacto Ambiental como peça condicionante a concessão de licencia-
mento.  

Em seu art. 1º a Resolução CONAMA 237/87, define licenciamento ambi-
ental como o “procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente 
licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e 
atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencial-
mente poluidoras ou daquelas que sob qualquer forma, possam causar degradação 
ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técni-
cas aplicáveis ao caso”.  

Define a licença ambiental como o “ato administrativo pelo qual o órgão 
ambiental competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle 
ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, 
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para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras 
dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou a-
quelas que sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental.” (art. 1º, inc. 
II - Resolução CONAMA 237/97)  

Classifica como estudo ambiental “todo e qualquer estudo relativo aos as-
pectos ambientais relacionados a localização, instalação, operação e ampliação de 
uma atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para análise da li-
cença requerida, tais como: relatório ambiental, plano e projeto de controle ambien-
tal, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de 
recuperação de área degradada e análise preliminar de risco. (art. 1º, inc. III - Reso-
lução CONAMA 237/97)  

Em seu art. 3º, estabelece que “a licença ambiental para empreendimen-
tos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significativa 
degradação do meio dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e respectivo 
relatório de impacto sobre o meio ambiente (EIA/ RIMA), ao qual dar-se-á publicida-
de, garantida a realização de audiências públicas, quando couber, de acordo com a 
regulamentação.”  

Percebe-se que esta Resolução, ao conceituar os elementos do licencia-
mento, o fez de forma abrangente, abarcando todas as atividades ainda que poten-
cialmente capazes de produzir o dano ambiental. 

A competência para o licenciamento da PCH Clairto Zonta é o órgão am-
biental estadual, ou seja IAP – Instituto ambiental do Paraná, de acordo com o que 
dispõe o inc. III do art. 5 desta Resolução CONAMA que diz: 

Art. 5º: “Compete ao órgão ambiental estadual ou ao Distrito Federal 
o licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades:  

III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territori-
ais de um ou mais Municípios;  

No caso da Usina Hidrelétrica de Mauá, o processo de licenciamento 
depende da expedição de três tipos de licença:  

A Licença Prévia - LP é a licença concedida na fase preliminar do 
planejamento do empreendimento ou atividade, que aprova sua loca-
lização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabele-
cendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas 
próximas fases de sua implementação;  

Para o pedido de LP deverão ser apresentados os seguintes documentos 
conforme disposto nas no Termo de Referência para Licenciamento Ambiental de 
PCHs e UHEs (IAP, 2010): 

• Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

• Cadastro Simplificado para Obras Diversas - COD; 

• Memorial Descritivo do Empreendimento; 
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• Anuência Prévia do Município em relação ao empreendimento, de-
clarando expressamente a inexistência de óbices quanto a lei de uso 
e ocupação do solo urbano e a legislação de proteção do meio am-
biente municipal, conforme modelo disposto na Resolução CEMA nº 
065/2008; 

• Despacho da ANEEL aprovando os Estudos de Inventário Hidrelétri-
co; 

• Despacho da ANEEL contendo o aceite do Projeto Básico / Estudo 
de Viabilidade do Empreendimento para análise 

• Estudo de Impacto Ambiental – EIA e respectivo Relatório de Impac-
to Ambiental – RIMA 

• Apresentação do pedido (protocolo) de outorga prévia dos recursos 
hídricos ao órgão competente 

• Prova de Publicação de súmula do pedido de Licença Prévia em jor-
nal de circulação regional e no Diário Oficial do Estado, conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 006/86 

• 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 

Para os casos de PCHs acima de 10 MW e UHEs, a realização de audi-
ências públicas nos municípios impactados pela usina se faz necessária compulsori-
amente. Para sua realização as orientações contidas na Resolução CONAMA nº 
009/1987 para a sua realização. 

A Licença de Instalação - LI é a autorização de instalação do empreendi-
mento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, pro-
gramas e projetos aprovados na LP, incluindo as medidas de controle ambiental e 
demais condicionantes da qual constituem motivo determinante; facultando ao em-
preendedor o início da implantação do empreendimento.  

Nesta fase, de acordo com o já citado Termo de Referência deverão ser 
apresentados os seguintes documentos: 

• Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

• Cadastro Simplificado para Obras Diversas - COD; 

• Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social; 

• Cópia(s) da(s) matrícula(s) do(s) imóvel(is) afetado(s) pelo empre-
endimento, contendo a averbação da reserva legal ou Celebração de 
Termo de Compromisso para regularização da reserva legal; 

• Aprovação pela Assembléia Legislativa do Estado do Paraná, con-
forme Art. 209 da Constituição Estadual; 
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• Anuência(s) do(s) proprietário(s) envolvido(s) pela implantação do 
empreendimento, registradas em cartório, ou Decreto de Utilidade 
Pública – DUP, emitido pela autoridade competente; 

• Despacho da ANEEL aprovando o Projeto Básico / Estudo de Viabi-
lidade do Empreendimento; 

• Cópia da Licença Prévia e de sua respectiva publicação em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial do Estado, conforme modelo 
aprovado pela Resolução CONAMA nº 006/86; 

• Prova de Publicação de súmula do pedido de Licença de Instalação 
em jornal de circulação regional e no Diário Oficial do Estado, con-
forme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 006/86; 

• Projeto Básico Ambiental – PBA; 

• Apresentação da outorga prévia dos recursos hídricos; 

• Apresentação do pedido (protocolo) de autorização para supressão 
vegetal emitido pelo órgão competente, caso se aplique; 

• Apresentação do pedido (protocolo) de autorização para manejo (es-
tudos e resgate) da fauna, emitido pelo órgão competente; 

• Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental de acordo com a 
Tabela I (procedimentos administrativos) da Lei Estadual nº 
10.233/92; 

E por fim, uma vez verificado o atendimento das determinações emitidas 
nas demais licenças, tais como as medidas de controle ambiental e condicionantes 
determinados para a operação, será expedida a Licença de Operação (LO), que au-
toriza a operação da atividade ou empreendimento, possibilitando o início da ativida-
de licenciada e o funcionamento de seus equipamentos. 

• Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

• Cadastro de Obras Diversas – COD; 

• Cópia da Licença de Instalação e de sua respectiva publicação em 
jornal de circulação regional e no Diário Oficial do Estado, conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 006/86; 

• Cópia(s) da(s) matrícula(s) do(s) imóvel(is) afetado(s) pelo empre-
endimento, contendo a averbação da reserva legal; 

• Outorga de Autorização / Concessão da ANEEL para o empreendi-
mento; 

• Apresentação da outorga de direito dos recursos hídricos; IAP - Insti-
tuto Ambiental do Paraná – DIRAM/DLE PCH e UHE – acima de 
10MW NOVEMBRO DE 2010 9 
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• Prova de publicação de súmula do pedido de Licença de Operação 
ou de sua respectiva renovação em jornal de circulação regional e 
no Diário Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela Resolu-
ção CONAMA nº 006/86; 

• Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental de acordo com a 
Tabela I (procedimentos administrativos) da Lei Estadual nº 
10.233/92. 

3.4.2 OUTORGA DE USO DAS ÁGUAS 

A outorga visa assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da-
água e a garantia ao usuário para exercer efetivamente os direitos decorrentes. 

A Lei Federal n° 9.984/00 atribuiu à Agência Nacional de Águas - ANA a 
competência de outorgar o direito de uso de recursos hídricos em corpos de domínio 
da União e define alguns procedimentos básicos de articulação a serem adotados 
pela ANA e pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, para o caso de a-
proveitamentos hidrelétricos. Para rios estaduais a outorga depende dos órgãos es-
taduais. 

A Lei Federal n° 9.433/97, da Política e do Sistema Nacional de Recursos 
Hídricos, estabelece que a outorga e a utilização de recursos hídricos, para fins de-
geração de energia elétrica, estará subordinada ao Plano Nacional de Recursos Hí-
dricos. 

Estabelece, também, que todas as outorgas devem estar condicionadas 
às prioridades de uso estabelecidas nos Planos de Recursos Hídricos e respeitar 
aclasse de uso em que o corpo de água estiver enquadrado. 

Os planos aqui referenciados são os correspondentes às bacias, aprova-
dos pelos respectivos comitês e referendados pelo Conselho Estadual ou Nacional 
de Recursos Hídricos.As classes de usos da água são as definidas pela Resolução 
CONAMA n° 357/2005,do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA. 

No caso do Paraná, o órgão executivo gestor do Sistema Estadual de Ge-
renciamento de Recursos Hídricos – SEGRH/PR é Instituto das Águas do Paraná, 
que tem por finalidade oferecer suporte institucional e técnico à efetivação dos ins-
trumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos (PERH/PR) instituída pela Lei 
nº 12.726/99. Também é finalidade do Instituto das Águas do Paraná, entre outras 
atividades, a emissão da Outorga necessária para um aproveitamento hidrelétrico. 

Por isso, para iniciar o processo de licenciamento da PCH Clairto Zonta, o 
empreendedor deverá requerer a Outorga Prévia junto ao Instituto das Águas do Pa-
raná, e os documentos que são exigidos pelo órgão para protocolização do pedido 
estão contidos na Norma de Outorga NO-003_RAH de dezembro de 2010 e listadas 
abaixo: 
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• Requerimento preenchido para uso de recursos hídricos. Formulário: 
REQUERIMENTO PARA APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO – 
RAH; 

• Localização da barragem sobre uma base cartográfica, com coorde-
nadas, em escala igual ou maior que 1:50.000 ou melhor escala dis-
ponível; 

• Certidão da Prefeitura Municipal (original ou cópia autenticada) de-
clarando expressamente que o local e o tipo de empreendimento ou 
atividades estão em conformidade com a legislação municipal apli-
cável ao uso e ocupação do solo e à proteção do meio ambiente; 

• Cópia dos estudos de concepção e de viabilidade do aproveitamento 
hidrelétrico; 

• Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CNPJ (quan-
do o requerente de outorga for Pessoa Jurídica) ou do CPF (quando 
o requerente de outorga for Pessoa Física) extraído via internet no 
sítio da Receita Federal; 

• Comprovante do recolhimento do emolumento. 

3.4.3 PROTEÇÃO DA FAUNA E FLORA 

A Constituição Federal de 1988 estabelece que é competência da União, 
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, preservar as florestas, a fauna e a 
flora, sendo vedadas as práticas ou atividades que coloquem em risco a sobrevivên-
cia destes recursos, ou que provoquem sua extinção. 

Em fevereiro de 1998 foi promulgada a Lei Federal nº 9.605, denominada 
Lei dos Crimes Ambientais, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Em 22 de julho de 
2008 foi promulgado o Decreto Federal Nº 6.514/08, que dispõe sobre as infrações e 
sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo 
federal para apuração destas infrações, e dá outras providências. 

Esses dois instrumentos legais definem a aplicação de multas e demais 
instrumentos punitivos às pessoas e/ou instituições que pratiquem atos de degrada-
ção do meio ambiente, entre eles os crimes cometidos contra a fauna e a flora sil-
vestre. 

No Artigo 2º da Lei Federal nº 9.605/98 fica estabelecido que as sanções 
recaem sobre 

“Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previs-
tos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua 
culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro do 
conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou 
mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa 
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de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para e-
vitála.” 

Com respeito a proteção da fauna, o principal instrumento jurídico que re-
gulamenta sua proteção no Brasil é datado de 03 de Janeiro de 1967 e consiste na 
Lei Federal nº 5.197. Nela estão especificadas e estabelecidas as normas de prote-
ção e as premissas básicas de defesa da vida animal. 

Nesta tem-se que todos os animais que vivem naturalmente fora do cati-
veiro são propriedades do Estado, ocorrendo o mesmo com seus ninhos, abrigos e 
criadouros naturais, sendo proibida sua utilização, caça, perseguição, destruição ou 
apanha. 

A Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extin-
ção, instituída pelo Ministério do Meio Ambiente através da Instrução Normativa Nº 
003, de 26 de maio de 2003 é um dos mais importantes instrumentos utilizados pelo 
governo brasileiro para a conservação da biodiversidade, onde são apontadas as 
espécies que, de alguma forma, estão ameaçadas quanto à sua existência. A lista 
foi elaborada pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e o seu Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), em parceria com a 
Fundação Biodiversitas para a Conservação da Diversidade Biológica, com a Socie-
dade Brasileira de Zoologia e com a Conservação Internacional do Brasil. Essa lista 
considerou apenas os seguintes grupos de animais: anfíbios, aves, invertebrados 
terrestres, mamíferos e répteis. 

Posteriormente, a Instrução Normativa MMA nº 05, de 21 de maio de 
2004, acrescentou à lista as espécies de invertebrados aquáticos e peixes ameaça-
dos de extinção e sobreexplotados ou ameaçados de sobreexplotação. E ainda a 
Instrução Normativa MMA nº 52, de 08 de novembro de 2005 alterou os anexos I e II 
da Instrução Normativa MMA nº 05, de 21 de maio de 2004. 

Sobre a fauna silvestre é importante ressaltar o Livro Vermelho da Fauna 
Brasileira Ameaçada de Extinção, elaborado em 2008 pelo Ministério do Meio Ambi-
ente - MMA, em parceria com a Fundação Biodiversitas para a Conservação da Di-
versidade Biológica, Conservação Internacional Brasil / CI - Brasil e Universidade 
Federal de Minas Gerais / UFMG. O livro reúne informações científicas sobre todas 
as 627 espécies da fauna reconhecidas como ameaçadas de extinção por meio da 
Instrução Normativa nº 3 (2003) e nº 5 (2004). O conteúdo do livro está disponibili-
zado no sítio eletrônico do Ministério do Meio Ambiente – MMA. 

No âmbito estadual a Lei nº 8.946, de 1989, proíbe a caça e pesca preda-
tórias em território paranaense, e a Lei nº 11.067, de 1995, dispõe sobre a proibição 
de coleta, utilização, perseguição, apanha de exemplares da fauna ameaçados de 
extinção, como também a comercialização e atividades que impliquem nos termos 
de proibição. 

O primeiro estado brasileiro a publicar uma lista regional de espécies a-
meaçadas foi o Paraná, que o fez em 17 de fevereiro de 1995. A revisão da lista de 
1995 foi realizada pelo IAP/SEMA e Mater Natura – Instituto de Estudos Ambientais, 
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gerando o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná, publicado em 
2004. 

Com respeito à Flora, Os principais instrumentos de proteção e normati-
zação do uso dos recursos florísticos do país estavam concentrados na Lei Federal 
nº 4.771, de 1965, quando se instituiu o Código Florestal. A partir de 25 de maio de 
2012 o novo Código Florestal aprovado pela Lei Federal nº 12.651, passou a nortear 
os instrumentos e normas do uso dos recursos floristicos do país. 

O Código Florestal imputa ao Poder Público a prerrogativa de declarar á-
reas de preservação permanente segundo critérios definidos no artigo 3º desta Lei, e 
define que a supressão destas áreas para a execução de obras, planos, atividades, 
projetos de utilidade pública ou interesse social só é possível com autorização prévia 
do Poder Executivo Federal. 

Nos Artigos 4º e 5º da Lei 12.651/2010 define-se a Área de Preservação 
Permanente - APP para reservatórios artificiais com objetivos de geração de energia 
elétrica, conforme segue: 

“Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas ru-
rais ou urbanas, para os efeitos desta Lei: (...) 

III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorren-
tes de barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na 
faixa definida na licença ambiental do empreendimento; (Incluído pela 
Lei nº 12.727, de 2012) (...) 

Art. 5º Na implantação de reservatório d’água artificial destinado a ge-
ração de energia ou abastecimento público, é obrigatória a aquisição, 
desapropriação ou instituição de servidão administrativa pelo empre-
endedor das Áreas de Preservação Permanente criadas em seu en-
torno, conforme estabelecido no licenciamento ambiental, observan-
do-se a faixa mínima de 30 (trinta) metros e máxima de 100 (cem) 
metros em área rural, e a faixa mínima de 15 (quinze) metros e má-
xima de 30 (trinta) metros em área urbana. (Redação dada pela Lei nº 
12.727, de 2012).” 

No caso de Áreas de Preservação Permanente há duas Resoluções do 
CONAMA que tratam do tema. A Resolução CONAMA nº 303/02 apresenta, em seu 
art. 3º, a definição de Área de Preservação Permanente em suas diversas formas. 
Na Resolução CONAMA nº 302/02, é definido o conceito específico de Área de Pre-
servação Permanente para reservatórios artificiais de água e regime de uso do en-
torno. 

O Artigo 3º estabelece que: 

“Art 3º - Constitui Área de Preservação Permanente a área com largu-
ra mínima, em projeção horizontal, no entorno dos reservatórios artifi-
ciais, medida a partir do nível máximo normal de: 

I - trinta metros para os reservatórios artificiais situados em áreas ur-
banas consolidadas e cem metros para áreas rurais; (...) 

§ 1º Os limites da Área de Preservação Permanente, previstos no in-
ciso I, poderão ser ampliados ou reduzidos, observando-se o patamar 
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mínimo de trinta metros, conforme estabelecido no licenciamento am-
biental e no plano de recursos hídricos da bacia onde o reservatório 
se insere, se houver.”  

Para efeito de elaboração dos estudos ambientais desse EIA, tanto diag-
nóstico quanto avaliação dos impactos, foi considerado como APP do reservatório 
uma faixa de 100 metros, de modo a atender à Resolução CONAMA Nº 302/2002 e 
outros processos de licenciamento semelhantes no Estado do Paraná. 

A Resolução CONAMA nº 369, de 28 de março de 2006, dispõe sobre os 
casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambien-
tal, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação APP. Essa Resolução 
define os casos em que é vedada intervenção em APP e os casos excepcionais em 
que o órgão ambiental competente pode autorizar a intervenção ou supressão de 
vegetação em APP. 

A Resolução SEMA nº 31/1998, em seu artigo 76, estabelece a exigência 
de licenciamento ambiental para obras ou atividades utilizadoras de recursos ambi-
entais, e a prerrogativa do órgão estadual: 

“Art. 76 - A localização, construção, instalação, ampliação, modifica-
ção e operação de empreendimentos, atividades ou obras utilizadoras 
de recursos ambientais no Estado do Paraná consideradas efetiva 
e/ou potencialmente poluidoras e/ou degradadoras, bem como os 
empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degrada-
ção ambiental, dependerão de prévio licenciamento ou autorização 
ambiental do IAP e quando couber, do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, sem prejuí-
zo de outras licenças legalmente exigíveis.” 

É importante destacar que a União, através do IBAMA, organiza listas de 
espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção, sendo atualizada periodicamen-
te. A Instrução Normativa do Ministério do Meio Ambiente Nº 06, de 23 de setembro 
de 2008, estabeleceu as novas espécies da flora silvestre ameaçadas de extinção.  

Por fim, há outros dispositivos legais que interferem sobre a flora na regi-
ão de inserção da PCH Clairto Zonta, são elas: Lei da Mata Atlântica (Lei Nº 11.428, 
de 22 de dezembro de 2006), o Decreto Federal Nº 6.660, de 21 de novembro de 
2008. No nível estadual, cabe ainda citar o Decreto nº 387, de 2 de março de 1999, 
que institui o Sistema de Manutenção, Recuperação e Proteção da Reserva Florestal 
Legal e Áreas de Preservação Permanente, assim como o Decreto Estadual nº 
3.320, de 12 de julho de 2004 que aprova os critérios, normas, procedimentos e 
conceitos aplicáveis ao SISLEG – Sistema de manutenção e recuperação e proteção 
da Reserva Florestal Legal e áreas de preservação permanente e dá outras provi-
dências. 
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3.4.4 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

As Unidades de Conservação no Brasil são reguladas pela Lei Federal n° 
9.985, de 18 de julho de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação – SNUC, e pelo Decreto Nº 4.340, de 22 de agosto de 2002. A Resolu-
ção CONAMA N° 13/1990 estabelecia que, para unidades de conservação sem pla-
no de manejo, a zona de amortecimento seria sempre de dez mil metros. Essa reso-
lução foi revogada pela Resolução N° 428/2010 que passou a regulamentar os pro-
cedimentos de licenciamento ambiental de empreendimentos que afetem unidades 
de conservação (UC) ou suas zonas de amortecimento. 

De acordo com a nova regra, a zona de amortecimento de UC sem plano 
de manejo passou para três mil metros, nos casos de empreendimentos de significa-
tivo impacto ambiental, assim considerados pelo órgão ambiental licenciador, com 
fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambi-
ental (EIA/RIMA). Já nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos 
não sujeitos a EIA/RIMA, a zona de amortecimento a ser considerada, para as UC 
que ainda não têm plano de manejo, é de dois mil metros. 

Os órgãos responsáveis pela administração das unidades de conservação 
- tanto federal quanto estaduais e municipais - têm, de acordo com a resolução 
428/2010, prazo de cinco anos contados da publicação da mesma para definir os 
planos de manejo das UCs que ainda não os possuem. Após esse prazo, para as 
UCs sem plano de manejo, a zona de amortecimento passa a não existir. Além dos 
diferentes tipos de Unidades de Conservação, elas também podem ser constituídas 
por diferentes entes da Federação, ou seja, podem existir Unidades de Conservação 
Federais, Estaduais e Municipais. 

No estado do Paraná existem 68 unidades de conservação estaduais, que 
somam 1.205.632,0862 hectares de áreas conservadas, das quais 45 são unidades 
de conservação de Proteção Integral e 23 unidades de conservação de Uso Susten-
tável. 

Já as unidades de conservação municipais somam 110 no estado (IAP, 
2013). Quanto às Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) que são 
áreas de conservação ambiental em terras privadas, reconhecidas pelo SNUC como 
uma categoria de Unidade de Conservação, existem hoje no Brasil 746 RPPN fede-
rais e estaduais, abrangendo um total aproximado de 583.000 hectares protegidos, 
distribuídos em todos os biomas brasileiros. O Estado do Paraná conta hoje com 217 
RPPN cadastradas e averbadas em caráter perpétuo conforme determina o Decreto 
Federal 5.746 de 05 de abril de 2006 e Decreto Estadual 1.529 de 02 de outubro de 
2007. Deste total, 208 são estaduais (85,06%) e 9 são federais (14,94 %) (SEMA, 
2011). 

A localização das UCs está apresentada no desenho PCH-CZ-EIA-014 – 
Áreas e Comunidades Especiais. Em razão de algumas unidades de conservação, 
principalmente as RPPNs mais antigas não possuírem registro de localização no 
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órgão ambiental, não foi possível o seu mapeamento. Entretanto as principais e mai-
ores Unidades de Conservação estão mapeadas. 

3.4.5 POPULAÇÕES INDÍGENAS 

Na Bacia Hidrográfica do rio Branco não existem reservas indígenas, as 
mais próximas foram encontradas no município de Cândido de Abreu e denominam-
se comunidades Lote do Vitorino e Faxinal, distantes 30 e 35 km do empreendimen-
to, respectivamente. 

É importante destacar que o empreendimento ora em estudo não irá cau-
sar qualquer dano em Terras Indígenas ou a povos indígenas, sendo inclusive objeto 
de consulta junto à FUNAI. 

A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, os Povos Indí-
genas tiveram garantido o reconhecimento dos “direitos originários sobre as terras 
que tradicionalmente ocupam” (Art. 231 C.F.). O Capítulo VIII da Constituição - “DOS 
ÍNDIOS” - em seu art. 321 e seguintes enunciam as bases políticas e jurídicas das 
relações do Estado Brasileiro e os diferentes Povos Indígenas inseridos em território 
nacional. 

Em 1973, a Lei Federal nº 6001 aprovou o Estatuto do Índio, que determi-
nou as bases legais e jurídicas para preservar a cultura dos índios e suas comunida-
des, seus costumes e tradições, assim como seus meios de vida, sua relação com o 
meio ambiente e a natureza. 

Além destes aspectos, esta Lei refere-se ainda às bases legais de utiliza-
ção de riquezas naturais das terras indígenas, assim como os órgãos envolvidos e o 
seu registro. Embora sem muitos detalhes, a Constituição do Estado do Paraná re-
servou um artigo para proteger as áreas indígenas, qual seja art. 226 e parágrafo 
único. 

3.4.6 PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL 

Portaria IPHAN nº 230 de 17 de dezembro de 2002, regulamentou os pro-
cedimentos a serem adotados para o licenciamento de empreendimentos. Assim, 
para a fase de obtenção de Licença Prévia, ou seja, durante a elaboração de Estudo 
de Impacto Ambiental – EIA, ficou determinado em seus artigos 1º, 2º, 3º e 4º o se-
guinte: 

“Artº 1 - Nesta fase, dever-se-á proceder à contextualização arqueo-
lógica e etnohistórica da área de influência do empreendimento, por 
meio de levantamento exaustivo de dados secundários e levantamen-
to arqueológico de campo. 

Artº 2 - No caso de projetos afetando áreas arqueologicamente des-
conhecidas, pouco ou mal conhecidas que não permitam inferências 
sobre a área de intervenção do empreendimento, deverá ser provi-
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denciado levantamento arqueológico de campo pelo menos em sua 
área de influência direta. Este levantamento deverá contemplar todos 
os compartimentos ambientais significativos no contexto geral da área 
a ser implantada e deverá prever levantamento prospectivo de sub-
superfície. 

I - O resultado final esperado é um relatório de caracterização e avali-
ação da situação atual do patrimônio arqueológico da área de estudo, 
sob a rubrica Diagnóstico. 

Artº 3 - A avaliação dos impactos do empreendimento do patrimônio 
arqueológico regional será realizada com base no diagnóstico elabo-
rado, na análise das cartas ambientais temáticas (geologia, geomorfo-
logia, hidrografia, declividade e vegetação) e nas particularidades 
técnicas das obras. 

Artº 4 - A partir do diagnóstico e avaliação de impactos, deverão ser 
elaborados os Programas de Prospecção e de Resgate compatíveis 
com o cronograma das obras e com as fases de licenciamento ambi-
ental do empreendimento de forma a garantir a integridade do patri-
mônio cultural da área.” 

3.4.7 PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

O Plano Diretor Municipal apresenta, a partir de um diagnóstico científico 
da realidade física, social, econômica, política e administrativa da cidade, do municí-
pio e de sua região, um conjunto de propostas para o futuro desenvolvimento socio-
econômico e futura organização espacial dos usos do solo urbano, das redes de in-
fraestrutura e de elementos fundamentais da estrutura urbana, para a cidade e para 
o município, propostas estas definidas para curto, médio e longo prazo, e aprovadas 
por lei municipal. Por lei, é obrigatório, a princípio, para municípios com mais de 
20.000 habitantes. 

O município de Rio Branco do Ivaí possui seu planos diretor finalizado. 
Juntamente com o Plano Diretor, a Lei Orgânica Municipal é um dos principais ins-
trumentos de planejamento urbano. Ela versa sobre as particularidades da adminis-
tração municipal e varia de município para município. Ambos os instrumentos con-
têm um grande potencial de desenvolvimento para o Município. 

A Lei Orgânica é uma lei genérica, de caráter constitucional, elaborada no 
âmbito do município e consoante às determinações e limites impostos pelas constitu-
ições federal e do respectivo estado, aprovada em dois turnos pela Câmara dos Ve-
readores, e pela maioria de dois terços de seus membros. As Leis Orgânicas contém 
capítulo específico sobre meio ambiente no qual o Poder Público Municipal assegura 
a todos cidadãos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. 
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4 DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

Na estrutura metodológica de Estudos de Avaliação de Impactos Ambien-
tais (AIA), a definição das áreas de influência é etapa inicial. Durante todo o desen-
volvimento dos estudos ambientais, as áreas de influência são mencionadas e refe-
renciadas para que a construção e a interpretação dos resultados sejam facilitadas e 
até viabilizadas. O presente capítulo tem expressiva importância, então, para o en-
tendimento completo do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da PCH Clairto Zonta. 

A adoção de um procedimento metodológico de definição de áreas de in-
fluência é embasada legalmente e de significativa importância lógica e socioambien-
tal. 

A demarcação das áreas de influência de um determinado empreendi-
mento é um requisito legal, constituído através da Resolução CONAMA n.º 
001/1986, que através do item III do Artigo 5º institui que o Estudo de Impacto Ambi-
ental (EIA) obedecerá à seguinte diretriz: 

“III - Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos 
impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em todos os ca-
sos, a bacia hidrográfica na qual se localiza”. 
 

Além disso, o mesmo instrumento resolve que todas as outras etapas me-
todológicas dos EIAs deverão estar concentradas na abrangência espacial da área 
de influência do projeto, representando, assim, todo o universo amostral. 

Segundo a Eletrobrás (Manual Estudos de Viabilidade, 1997), o espaço 
geográfico que abarca as temáticas ambientais potencialmente impactadas pelas 
ações relacionadas à implantação e à operação do aproveitamento hidrelétrico é 
entendido como área de influência. Sobre os seus limites, a referência bibliográfica 
afirma que os mesmos são apenas “referenciais básicos”, explicitando a mobilidade 
destas delimitações iniciais e a complexidade da elaboração dos EIAs. 

As áreas de influência, segundo o Termo de Referência (TR) do Instituto 
Ambiental do Paraná (IAP), devem ser divididas conforme o grau dos impactos (posi-
tivos ou negativos) nas localidades ao redor do empreendimento. Por definição, es-
tas devem ser: Área de Influência Indireta (AII), Área de Influência Direta (AID) e Á-
rea Diretamente Afetada (ADA). A ordem exposta expressa uma sequência crescen-
te de grau significância dos impactos. 

Cada uma das três áreas de influência é tratada de forma distinta nos es-
tudos ambientais, e, conceitualmente, podem ser entendidas das seguintes manei-
ras: 

• Área de Influência Indireta (AII): região influenciada de forma indireta 
pelo empreendimento inserido em uma determinada região. É carac-
terizada por uma ligeira importância dos impactos positivos e negati-
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vos introduzidos nesta região. Circunscreve tanto a AID quanto a 
ADA; 

• Área de Influência Direta (AID): região influenciada diretamente pelo 
empreendimento inserido em uma determinada região. Caracteriza-
se pela suscetibilidade a alterações diretas, e menos dispersas em 
todo meio socioambiental. Circunscreve a ADA; 

• Área Diretamente Afetada (ADA): Localidades sujeitas à interferên-
cia direta e que sofrerão as alterações de maior intensidade. Identifi-
cada principalmente pelas áreas ocupadas de fato pelo empreendi-
mento (estruturas civis, reservatório, edificações de apoio, áreas de 
uso/empréstimo etc.). 

Também relevantes de serem apontados aqui são os temas, as discipli-
nas e os tópicos socioambientais que compõem o Estudo de Impacto Ambiental (EI-
A). Apesar de bastante diversos e distintos, estes estão, todavia, estritamente interli-
gados e correlacionados. Portanto, no intuito de simplificar a concepção e o enten-
dimento do estudo ambiental estes temas, disciplinas e tópicos foram subdivididos e 
organizados em áreas similares para que profissionais especializados pudessem, 
primeiramente, caracterizar a região (diagnóstico socioambiental) e, nas etapas se-
guintes, interpretá-los de forma conjunta (identificação de impactos socioambientais 
e elaboração de planos e programas socioambientais). 

Assim sendo, nesta etapa inicial do EIA são realizadas duas divisões me-
todológicas importantes:  

• Divisão das áreas de influência em ADA, AID e AII, sendo que, 
conforme já exposto, a AID abrange a ADA e a AII abrange as ou-
tras duas; 

• Divisão dos temas socioambientais segundo similaridades e inter-
dependência em: meio biótico, meio físico e meio socioeconômico. 

Em caráter ilustrativo, a Figura - e a Figura - demonstram estas divisões 
supracitadas a fim de esclarecer os conceitos estabelecidos. 

Figura -: Divisão das áreas de influência por grau de influência. 
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Figura -: Divisão dos temas socioambientais por similaridade. 

 
 

Para a definição das áreas de influência da PCH Clairto Zonta, assim co-
mo nas outras etapas deste Estudo de Impacto Ambiental (EIA), foi realizado um 
estudo profundo de aperfeiçoamento das considerações metodológicas. Como base 
principal de comparação, foram utilizados os EIAs de expressivos aproveitamentos 
hidrelétricos produzidos recentemente no estado do Paraná, além de outros perti-
nentes estudos ambientais próprios e de terceiros que também serviram de subsídio. 

Baseado nas dificuldades identificadas em experiências anteriores na in-
terpretação dos estudos ambientais e na apresentação dos mesmos para a popula-
ção da região, algumas pequenas alterações (em comparação ao padrão usual) fo-
ram discutidas e propostas pela equipe técnica multidisciplinar. Em seguida, em reu-
nião com os técnicos do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) – apresentada no Capí-
tulo 6, novas adaptações foram discutidas e acordadas entre a equipe responsável 
do órgão ambiental e a equipe executora deste estudo ambiental. 

Os diferenciais adotados visaram atingir, de uma melhor forma, o pleno 
entendimento dos estudos aqui desenvolvidos, além de facilitar o próprio trabalho da 
equipe na busca de resultados precisos, acurados e relevantes. Entre a simplifica-
ção demasiada e tornar o estudo exageradamente científico/técnico, buscou-se a 
dosagem ideal. 

Algumas aproximações são bastante comuns na elaboração de EIAs no 
intuito de simplificar o relatório e reduzir o volume de partições de texto. Contudo, na 
interpretação ambiental destas aproximações notam-se certas imprecisões que pre-
judicam o decorrer do trabalho e o cumprimento das exigências legais.  

Uma ocorrência bastante corriqueira na definição da Área de Influência 
Indireta (AII) do meio socioeconômico é a adoção de todos os municípios da bacia 
hidrográfica. Todavia, municípios localizados na região da cabeceira da bacia estu-
dada podem estar minimamente (ou não estar) atrelados àqueles próximos a região 
da desembocadura, enquanto outros municípios que não fazem parte da bacia po-
dem ter significativa influência na área de estudo. 

Outra imprecisão também bastante observada diz respeito a não se con-
siderar algumas diferenças existentes entre os meios biótico e físico, ou ainda as 

Meio 
Físico

•Solos
•Cursos Hídricos
•Clima
•Recursos Minerais
•Águas subterrâneas

Meio 
Biótico

•Vegetação Terrestre
•Animais Terrestres
•Seres Vivos Aquáticos

Meio
Socioeconômico

•Situação Econômica
•Situação Social
•Patrimônio Histórico
•Populações Tradicionais
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diferenças entre as disciplinas pertencentes ao mesmo tema ou “meio”. Por exem-
plo, usualmente adotam-se as mesmas áreas de influência para todo o meio físico, 
sendo que este é composto por disciplinas de abrangências extremamente distintas 
como climatologia, recursos terrestres e recursos hídricos. 

Estas e outras dificuldades encontradas em experiências anteriores, pró-
prias ou de outros (empresas responsáveis pelo desenvolvimento de estudos simila-
res), foram aqui intensamente estudadas e lapidadas para o aperfeiçoamento deste 
estudo, a começar pelo conteúdo deste capítulo: a definição das áreas de influência. 

Cabe ressaltar ainda aqui, que, através disto, desde o início foram obser-
vados ganhos em qualidade e agilidade na elaboração dos estudos. 

Por fim, ainda apresenta-se aqui o resultado da divisão dos temas socio-
ambientais em disciplinas que foi amplamente utilizado na escolha das áreas de in-
fluência e também no decorrer do EIA. O meio físico, assim com o meio biótico, foi 
subdividido em três disciplinas e o meio socioeconômico, por sua vez, teve as áreas 
de influência definidas com duas subdivisões. A Figura - ilustra estas considerações 
feitas. 

Figura -: Subdivisão dos temas socioambientais em disciplinas. 

 
 

No presente capítulo, posto isto, estão mostradas as definições cada área 
de influência do projeto, assim como as considerações utilizadas em todo o estudo 
técnico multidisciplinar que definiu as ADAs, AIDs e AIIs para cada disciplina dos 
meios socioambientais estudado. 

4.1 ÁREA DIRETAMENTE AFETADA  

Por se tratar da localidade mais sensibilizada pela implantação da PCH 
Clairto Zonta, as Áreas Diretamente Afetadas (ADAs) definidas para este EIA reque-
reram estudos detalhados e precisos. 

O Instituto Ambiental do Paraná (IAP) indica que as ADAs são compreen-
didas pelas seguintes localidades:  

Meio Físico
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Climatológicos
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• Áreas de instalação das estruturas civis; 

• Áreas alagadas pelo reservatório; 

• Área de Preservação Permanente (APP); 

• Trechos hídricos de vazão reduzida; 

• Áreas de estruturas de apoio temporárias ou permanentes; 

• Áreas de empréstimo, extração e depósito de materiais; 

• Vias de acesso. 

Para tanto, a partir das subdivisões feitas para cada temática socioambi-
ental, foram feitas considerações específicas, além destas indicações supracitadas, 
e definidas 8 (oito) ADAs diferentes. Cada uma destas, referente a uma determinada 
disciplina socioambiental, está exposta, ilustrada e detalhada a seguir. 

4.1.1 MEIO FÍSICO 

• RECURSOS TERRESTRES 

Os principais aspectos terrestres susceptíveis a alterações estão mecani-
camente ligados a inserção das estruturas civis e do reservatório. A massa das á-
guas do reservatório, por exemplo, pode induzir diretamente a movimentação de ter-
ras ou alteração no potencial erosivo do solo devido à mudança na ocupação do 
mesmo. 

As principais características que formam e caracterizam os recursos ter-
restres são as considerações aqui tomadas para definição das áreas de influência. A 
região do reservatório, tanto a calha do rio existente quanto as áreas alagadas, é um 
das localidades em que o empreendimento afetará de forma direta os aspectos am-
bientais do meio físico. 

Portanto, foram definidas as localidades em que deverão estar as estrutu-
ras civis, o reservatório e a Área de Preservação Permanente (APP) como ADA (ver 
Figura -). 



 

 
Argentum Energia Ltda. 

PCH Clairto Zonta 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental 
 

Argentum Energia Ltda. 
Rua Fernando Simas, 705, 3º Andar – Bigorrilho 
Curitiba / PR - CEP: 80.430-190 

4-6 

 
 

Figura -: ADA dos Recursos Terrestres (Meio Físico). 

 
 

• RECURSOS HÍDRICOS 

As alterações no meio físico não se restringem aos recursos terrestres. 
Todos os cursos hídricos que fazem parte do reservatório (ou seja, as calhas dos 
rios) estão suscetíveis a alterações significativas com a instalação do aproveitamen-
to hidrelétrico, assim como os trechos de vazão reduzida ou aumentada pelo even-
tual desvio do rio. 

No projeto da PCH Clairto Zonta, além do ínfimo reservatório a ser forma-
do, destacam-se alterações consideráveis em outros dois pontos distintos nos cur-
sos hídricos. Por ser concebida num arranjo derivativo, a PCH reduz a vazão natural 
do rio Branco (trecho a jusante do barramento) e aumenta a vazão natural no trecho 
de restituição desta vazão hídrica (pequeno arroio às margens do rio Ivaí). 

Assim sendo, foram tomados como ADA: a calha do rio no trecho do futu-
ro reservatório, todo o trecho a jusante do barramento no rio Branco e o pequeno 
afluente na sub-bacia do ribeirão das Antas (que deverá receber parte das águas do 
rio Branco). 

A ADA dos recursos hídricos está detalhada na Figura -, a seguir. 
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Figura -: Áreas de influência dos Recursos Hídricos (Meio Físico). 

 
 

• ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS 

Parâmetros do clima, especialmente do microclima local, estão sujeitos a 
alterações após o represamento de uma quantidade de água (formação do reserva-
tório). A criação do grande espelho d’água pode induzir modificações nos fenôme-
nos atmosféricos regionais que formam o microclima. Citam-se as taxas de evapora-
ção, o regime de chuvas, a circulação dos ventos, a umidade relativa e a temperatu-
ra do ar como estes principais agentes. 

O reservatório a ser formado pela PCH Clairto Zonta contém uma parcela 
mínima de áreas terrestres alagadas devido às características de projeto. Este as-
pecto torna o reservatório pouco relevante (numa análise preliminar) dentro deste 
tema estudado. Ainda somado a isto, devido ao reduzido porte do empreendimento, 
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de antemão já se prevê que detalhar demasiadamente as áreas de influência aqui 
pode configurar um “exagero metodológico”. 

Desta forma, numa escala cabível, a ADA (assim como as AID e AII) foi 
definida conhecendo as limitações dos estudos de diagnóstico, como a falta de esta-
ções metereológicas na região, e buscando o atendimento do objetivo central do tra-
balho. 

De forma simplificada, porém objetiva, a ADA dos Aspectos Climatológi-
cos foi tomada como a região justaposta aos pontos de intervenção direta, em con-
sonância com as duas ADAs já apresentadas. 

4.1.2 MEIO BIÓTICO 

• FLORA 

A vegetação terrestre diretamente afetada pela instalação de um aprovei-
tamento hidrelétrico é aquela que está presente nas regiões de instalação das estru-
turas civis, nas áreas alagadas, nas áreas de empréstimo e em outras localidades 
em que haverá supressão vegetal. Ademais, as áreas marginais destinadas legal-
mente à preservação dos corpos hídricos (Áreas de Preservação Permanente – 
APPs) também são consideradas diretamente afetadas devido à mudança trazida 
pelo empreendimento à região (reconstituição da APP), apesar desta ser positiva do 
ponto de vista de preservação da biodiversidade. 

Nos estudos da PCH Clairto Zonta foi definida a ADA da flora do meio bió-
tico conforme a existência de remanescentes florestais nas localidades de interven-
ções diretas (estruturas civis e reservatório). Na Figura - a seguir está exposta a re-
gião da ADA, assim como as 3 zonas de alta relevância pré-identificadas. 

Figura -: ADA da Flora (Meio Biótico). 
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• FAUNA TERRESTRE 

Estritamente ligada à ADA da flora, está a ADA da fauna terrestre. A ve-
getação que deverá ser suprimida, para o enchimento do reservatório ou instalação 
de estruturas civis, serve de habitat para as espécies animais e, assim sendo, im-
pactos ambientais naquelas localidades induzem interferências nos membros da 
fauna terrestre diretamente. 

Para a definição da ADA da fauna terrestre neste presente estudo, foram 
feitas, além das considerações usuais supracitadas para a flora, análises relaciona-
das ao acesso principal do eixo do barramento e à região da casa de força. Uma vez 
que o tráfego de veículos será intensificado nas vias de acesso próximas às áreas 
de obras, o que potencialmente provoca atropelamentos e dispersão da fauna, estas 
vias também foram tomadas como localidades diretamente afetadas. 

Portanto, define-se aqui a ADA para os estudos de fauna terrestre con-
forme o subitem anterior (flora), somadas as vias de acesso utilizadas durante o pe-
ríodo de instalação do empreendimento. 

• BIOTA AQUÁTICA 

Similarmente aos recursos hídricos do meio físico, a biota aquática (espé-
cies vegetais e animais) diretamente afetada pela instalação do aproveitamento hi-
drelétrico e pela formação do reservatório é aquela que se utiliza dos recursos pre-
sentes nos trechos hídricos a serem represados ou sujeitos a terem sua vazão alte-
rada (reduzida ou aumentada). 

Vistas as singularidades de arranjo civil da PCH Clairto Zonta, as regiões 
hídricas em que deverá haver redução e aumento da vazão natural compõem, jun-
tamente com o reservatório, a ADA dos estudos de biota aquática. 

A Figura -, já apresentada, ilustra as localidades aqui descritas. 

4.1.3 MEIO ANTRÓPICO 

Os recursos sociais, econômicos e históricos ligados diretamente (e po-
tencialmente diretamente afetados) ao empreendimento hidrelétrico são aqueles 
presentes nos espaços geográficos em que as estruturas civis e o reservatório esta-
rão presentes. As próprias comunidades que se utilizam do rio a ser represado, ou 
vivem as margens do mesmo, são os fatores socioeconômicos mais importantes a 
serem considerados. Além disso, os componentes históricos e culturais, que também 
tem relevante valor antrópico para o estudo, presentes nas regiões diretamente afe-
tadas também são aqui considerados. 

• ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

De forma direta, as propriedades rurais em que estarão inseridas as es-
truturas civis e o reservatório serão potencialmente impactadas pelo empreendimen-
to. Além disso, em caráter preventivo, foram tomadas também como ADA as terras 
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às margens de todo trecho de vazão reduzida do rio Branco, ou seja, todo trecho a 
jusante do rio Branco. 

Esta consideração feita neste ponto visa atender a fragilidade identificada 
naquela região (trecho de vazão reduzida) nos levantamentos preliminares. Mais 
uma vez, a Figura - ilustra suficientemente a ADA descrita. 

• PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 

A ADA traçada para os estudos de patrimônio histórico/cultural (arqueolo-
gia) abrange as localidades onde os impactos das ações de planejamento, implanta-
ção e operação do empreendimento incidem diretamente e de forma primária no 
meio físico. Para a PCH Clairto Zonta, estas áreas referem-se aos espaços destina-
dos à instalação da infraestrutura necessária à implantação do empreendimento, às 
faixas territoriais que serão inundadas a partir do funcionamento do empreendimento 
e às áreas de preservação permanente (APP). Inclui-se os trechos afetados pela 
barragem, os canteiros de obras, as vias de acesso, canais de adução, as áreas de 
empréstimo, de bota-fora e de segurança, ainda, abrange um afluente e um trecho 
do Ribeirão das Antas, por uma faixa lateral ao rio, do ponto de descarte do canal de 
fuga da casa de força até a foz no rio Ivaí. 

Na Figura - está ilustrada toda a abrangência da área de influência defini-
da. 

Figura -: ADA do Patrimônio Histórico e Cultura (Meio Antrópico)
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4.2 ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA 

Áreas de Influência Direta e Indireta (AID e AII), conceitualmente, são 
menos afetadas pela inserção dos agentes impactantes quando comparadas à Área 
Diretamente Afetada (ADA). As AIDs representam, de forma geral, os espaços geo-
gráficos em que apenas as influências dos impactos são efetivamente sentidas. 

As AIDs definidas, aqui, para as disciplinas socioambientais foram feitas 
através de aprimoramentos metodológicos sobre as recomendações do Termo de 
Referência (TR) do Instituto Ambiental do Paraná (IAP). 

Nesta referência, indica-se que as AIDs devem considerar: 

• Trechos hídricos contíguos (montante e jusante) do reservatório; 

• Sedes, distritos, comunidades ribeirinhas e áreas urbanas dos mu-
nicípios em que o empreendimento se insere; 

• Espaços em que há desenvolvimento de atividades humanas iden-
tificadas; 

• Áreas atingidas pela vazão de recorrência igual a 100 anos. 

Sendo assim, estas ponderações somadas às adaptações específicas ao 
aproveitamento hidrelétrico PCH Clairto Zonta (características regionais) embasaram 
a definição das AIDs descritas e ilustradas a seguir. 

4.2.1 MEIO FÍSICO 

• RECURSOS TERRESTRES 

Os recursos terrestres que podem ser influenciados de forma direta e/ou 
indireta dizem respeito à estabilidade e à ocupação dos solos, principalmente. Uma 
intervenção no recurso terrestre da região deve prejudicar potencialmente a disposi-
ção natural dos horizontes de terra, as características geotécnicas, o uso atual do 
solo, dentre outras características menos relevantes. 

Assim, traçaram-se as AID e AII deste tópico baseado em considerações 
feitas e nas particularidades marcantes do relevo e uso do solo regional da PCH Cla-
irto Zonta. A própria concepção do arranjo civil se dá numa característica bem espe-
cífica do relevo local, no divisor de águas entre a bacia hidrográfica do rio Branco 
(onde está o barramento) e do ribeirão das Antas (onde está a casa de força). 

Considerando estas características locais, foi tomada como AID deste 
ponto todo relevo local por onde passam as estruturas civis (subterrâneas e superfi-
ciais) e onde estará o pequeno reservatório. Além disso, a região do canal de fuga 
(trecho hídrico de vazão aumentada) também compõe a AID pela interferência que o 
aumento da vazão naquele trecho pode causar nas margens do corpo hídrico. 

 



 

 
Argentum Energia Ltda. 

PCH Clairto Zonta 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental 
 

Argentum Energia Ltda. 
Rua Fernando Simas, 705, 3º Andar – Bigorrilho 
Curitiba / PR - CEP: 80.430-190 

4-12 

 
 

• RECURSOS HÍDRICOS 

Na identificação dos impactos ambientais nas áreas de influência (AID e 
AII) dos recursos hídricos sabe-se, por outros exemplos da literatura, que as interfe-
rências se dão principalmente nos ciclos hidrológicos locais. Além disso, fontes dis-
tribuídas de poluição e outras pequenas alterações nos cursos d’água que podem vir 
a ser significantes neste quesito. 

Em nível de Área de Influência Direta (AID), foi tomada toda a área de 
drenagem do aproveitamento hidrelétrico (a partir da posição do barramento e da 
casa de força) como região potencialmente sensibilizada. As águas que drenam pa-
ra estes pontos podem estar sujeitas a alterações no seu regime natural, a partir de 
possíveis modificações nos processos do ciclo hidrológico induzidas pela instalação 
do empreendimento.  

Além disso, por se tratar de uma transposição de bacias, observam-se 
duas áreas de drenagem distintas. Estas áreas de drenagem podem ser visualiza-
das na Figura - a seguir. 

Figura -: AID dos Recursos Hídricos (Meio Físico). 
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• ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS 

Diretamente influenciada pela instalação da PCH Clairto Zonta está o cli-
ma local dos arredores das instalações (estruturas civis, reservatório e casa de for-
ça). As especificidades locais, que interferem direta ou indiretamente o regime hidro-
lógico, como o relevo, a cobertura do solo, a altimetria etc. servem, neste ponto, de 
base para a definição das áreas de influência. 

Os aspectos climatológicos foram estudados no EIA da PCH Clairto Zon-
ta, no escopo da Área de Influência Direta (AID), conforme o contorno do relevo e 
conforme a disponibilidade de dados, ou existência de estações meteorológicas. 

Desta forma, foi considerada AID para os aspectos climatológicos o muni-
cípio de Rio Branco do Ivaí, com limitações que consideraram a existência (ou a fal-
ta) de estações meteorológicas na região. 

4.2.2 MEIO BIÓTICO 

• FLORA 

Para a flora, localidades sujeitas às pressões diretas a partir da supressão 
vegetal (sem que haja perda de vegetação) devem ser aquelas consideradas como 
diretamente influenciadas. A distribuição dos corredores biológicos, os formatos dos 
maciços e mosaicos florestais e a conectividade entre as diferentes ocupações do 
solo, além de outras características, devem definir as áreas que serão apenas influ-
enciadas pelo empreendimento. 

No caso da PCH Clairto Zonta, existem alguns fragmentos e maciços flo-
restais contínuos que são interceptados pela ADA em sua definição, ilustrados na 
Figura -. Estes maciços compreendem a conectividade das áreas que terão vegeta-
ção suprimida, representando, assim, a AID deste empreendimento para a flora, 
tendo como parâmetros limitadores as estradas principais e outros recortes de terre-
no. 

• FAUNA TERRESTRE 

As similaridades entre as áreas de influência da fauna terrestre e da flora 
são ainda maiores para a AID definida neste presente estudo. Enquanto na demar-
cação das ADAs houve uma simples diferenciação entre as duas disciplinas, para as 
AIDs aqui delimitada ambas são idênticas. 

Em toda região em que haverá influência direta na flora, a fauna terrestre 
respectiva (que se utiliza daquela cobertura vegetal) será também influenciada. Ou 
seja, as definições expostas na disciplina anterior representam também a AID da 
fauna terrestre. 

• BIOTA AQUÁTICA 
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Especialmente os recursos hídricos que estão nas áreas de drenagem da 
PCH Clairto Zonta são influenciados pela introdução da mesma na região. Na pers-
pectiva da biota aquática, aqueles indivíduos que se utilizam destes recursos para 
cumprir funções vitais deverão ser, potencialmente, os mais influenciados. 

Apesar da extensão da demarcação proposta pelo Termo de Referência 
do IAP (área de drenagem), visando manter a integridade das comunidades aquáti-
cas, esta AID não foi reduzida, conforme feito em outras disciplinas deste estudo, 
para tornar o estudo mais minucioso e direcionado. Além de se tratar da área ape-
nas influenciada pelas obras, esta área de influência foi estudada num espaço geo-
gráfico extenso. Isto porque esta disciplina é bastante importante e toda a biota a-
quática é, comumente, afetada de forma intensa pelos aproveitamentos hidrelétricos. 

Desta forma, fica definida como AID da Biota Aquática a área de drena-
gem do Rio Branco, assim como a área de drenagem da região de instalação da ca-
sa de força, conforme ilustrado na Figura -. 

4.2.3 MEIO ANTRÓPICO 

As influências diretas sentidas pela sociedade (em aspectos sociais, eco-
nômicos e culturais) podem ser causadas por reflexos no mercado de trabalho, na 
situação financeira dos municípios, nos hábitos da população da região, no potencial 
cultural, arqueológico e turístico etc. Além disso, grande parte destas consequências 
positivas e/ou negativas gera benefícios ou malefícios nas áreas urbanas ou comu-
nidades mais consolidadas próximas ao empreendimento. 

• ASPECTOS SOCIOECONÔNICOS 

Comumente tomam-se as áreas ocupadas por propriedades lindeiras e 
por outras pequenas comunidades nas imediações do reservatório como a Área de 
Influência Direta (AID). No presente caso, o município em que o reservatório está 
inserido, em sua total extensão, representa a área identificada como AID, sendo este 
o município de Rio Branco do Ivaí. 

Esta consideração foi embasada no diagnóstico preliminar do porte do 
município e na abrangência/influência do empreendimento na região. De modo a 
cercar de uma melhor forma o espaço antrópico influenciado pela PCH Clairto Zonta 
e garantir a maximização dos benefícios trazidos pelo empreendimento, fixou-se que 
a área municipal de Rio Branco do Ivaí compõe a AID. Na Figura - apresentam-se, 
além da AID, a sua espacialidade no estado do Paraná. 
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 Figura -: Macrolocalização da AID dos Aspectos Socioeconômicos (Meio Antrópico). 

 
 

• PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 

A Área de Influência Direta aqui traçada corresponde à região próxima 
que circunscreve a ADA e cujos impactos venham a incidir, de forma direta, no meio. 
Além da ADA, integram a AID as localidades que irão sofrer interferências diretas do 
empreendimento, tanto na sua construção como operação, destacando-se aqui a 
sede do município de Rio Branco do Ivaí, bem como ocupações ribeirinhas e comu-
nidades próximas isoladas porventura observadas. 

Na Figura - está retratada a situação geográfica exposta. 



 

 
Argentum Energia Ltda. 

PCH Clairto Zonta 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental 
 

Argentum Energia Ltda. 
Rua Fernando Simas, 705, 3º Andar – Bigorrilho 
Curitiba / PR - CEP: 80.430-190 

4-16 

 
 

Figura -: AID do Patrimônio Histórico e Cultural (Meio Antrópico)

 
 

4.3 ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA 

De acordo com as definições metodológicas utilizadas pelo Instituto Am-
biental do Paraná (IAP) a Área de Influência Indireta (AII), dentre as regiões afetadas 
ou influenciadas por aproveitamentos hidrelétricos, é aquela onde os efeitos são 
sentidos de forma mais sutil e branda. Todavia, merecem ressalvas importantes no 
decorrer dos estudos e não devem ser desconsideradas ou menosprezadas. 

O Termo de Referência do IAP indica que, a princípio, a AII para os estu-
dos do EIA deve ser considerada como toda a bacia hidrográfica. Esta simplificação 
não foi aqui adotada e todas as disciplinas socioambientais foram estudadas a fundo 
a fim de se obter boas delimitações para cada uma das 7 (sete). Estas estão deta-
lhadas e ilustradas nos itens subsequentes. 

4.3.1 MEIO FÍSICO 

• RECURSOS TERRESTRES 

Os efeitos indiretos da instalação do empreendimento em nível de recur-
sos terrestres podem ser sentidos em regiões relativamente distantes do ponto onde 
a interferência direta foi realizada. Uma vez que a dinâmica e comportamento dos 
recursos terrestres, em maior escala, estão diretamente relacionados ao seu uso e 



 

 
Argentum Energia Ltda. 

PCH Clairto Zonta 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental 
 

Argentum Energia Ltda. 
Rua Fernando Simas, 705, 3º Andar – Bigorrilho 
Curitiba / PR - CEP: 80.430-190 

4-17 

 
 

ocupação, tais fatores foram considerados como de extrema relevância na determi-
nação das áreas de influência indireta para tais recursos. 

Considerando as informações supracitadas, foi considerada como AII da 
PCH Clairto Zonta para os estudos relacionados aos recursos terrestres toda a área 
correspondente à bacia hidrográfica do rio Branco, além da região da casa de força 
e do trecho hídrico de vazão aumentada (canal de fuga). 

• RECURSOS HÍDRICOS 

Os cursos hídricos que, potencialmente, podem ser influenciados de for-
ma indireta pela instalação do empreendimento hidrelétrico são aqueles que, even-
tualmente, estarão sujeitos a pequenas consequências advindas daquelas interfe-
rências diretas e mais evidentes (sentidas na ADA e na AID). 

Por se tratar de um empreendimento de transposição de bacias, mesmo 
diante do fato de que a vazão ecológica do rio Branco será mantida, a foz de grande 
volume das águas deste rio será na foz do ribeirão das Antas, e não mais na foz do 
próprio rio Branco.  

Desta forma, foi considerada para como AII dos recursos hídricos toda a 
AID acrescida do trecho do rio Ivaí compreendido entre a foz do ribeirão das Antas e 
a foz do rio Branco, conforme ilustrado na Figura -. 

Figura -: AII dos Recursos Hídricos (Meio Físico). 
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• ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS 

A partir de uma escala macro e diante da tipologia do empreendimento 
(porte e localização do empreendimento) é esperada a verificação de diversas ca-
racterísticas climáticas. Além disso, pela característica delicada e abrangente da cli-
matologia, a delimitação física e geográfica para estes aspectos se apresenta como 
sendo uma tarefa difícil e bastante imprecisa. Ainda, é possível dizer que as influên-
cias indiretas da construção de um empreendimento desta tipologia, em especial 
para os aspectos climatológicos, não apresentam potencial alto para serem sentidas 
em extensas regiões. 

Desta forma, fica determinado como AII dos aspectos climatológicos a mi-
crorregião de Ivaiporã, visto que é nesta que o município de instalação do empreen-
dimento se encontra. Cabe ressaltar que a existência (ou a falta) de estações meteo-
rológicas na região representa um fator limitante no estudo destes aspectos, não 
prejudicando, sobretudo, o trabalho desenvolvido. 

4.3.2 MEIO BIÓTICO 

• FLORA 

Partindo do princípio que mesmo as pequenas alterações são precursoras 
de influências indiretas da instalação e operação do empreendimento sobre a flora, 
os fragmentos florestais e toda a vegetação da região de implantação da PCH Clair-
to Zonta, potencialmente, poderão sofrer as consequências destas alterações (como 
a pressão por recursos disponíveis, por exemplo). 

Desta forma, fica definida como AII para a flora a região da bacia do rio 
Branco, além da região alta da bacia do rio Ivaí, visto que é neste trecho hídrico, em 
grande escala, que o empreendimento será instalado. 

• FAUNA TERRESTRE 

Assim como na definição das Áreas de Influência Direta (AIDs) do meio 
biótico, neste ponto as AIIs das disciplinas fauna terrestre e flora são exatamente 
idênticas. Devido às proximidades já expostas, as influências nos habitats da fauna 
terrestre (flora) tem a mesma distribuição espacial daquelas influências provocadas, 
evidentemente, na própria fauna terrestre. 

Conforme as explicações feitas na disciplina anterior, a Área de Influência 
Indireta da fauna terrestre coincide com a AII da flora, visto que alterações da flora 
resultarão em alterações na fauna terrestre. 

• BIOTA AQUÁTICA 

Haja vista que a biota aquática é uma das disciplinas socioambientais 
mais sensibilizadas pela instalação de empreendimentos de beneficiamento hidrelé-
trico, esta deve ser tratada com mais abrangência e precisão. Assim como destaca-
do na definição da AID, na definição da AII para a biota aquática as considerações 
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espaciais foram mais amplas a fim de se evitar simplificações metodológicas prejudi-
ciais ao desenvolvimento do estudo. 

Sabe-se que as alterações sentidas pela biota aquática estão diretamente 
ligadas às alterações nos recursos hídricos. Posto isto, após análise preliminar da 
situação atual da hidrografia local relacionada às suas características naturais, deci-
diu-se por considerar como AII para a biota aquática, além das áreas já determina-
das na AID da mesma disciplina, toda a área de drenagem do afluente do rio Ivaí, o 
ribeirão das Antas, que terá sua vazão aumentada, além do trecho do rio Ivaí com-
preendido entre a foz do ribeirão das Antas e o rio Branco, conforme mostra a Figura 
-. 

4.3.3 MEIO ANTRÓPICO 

• ASPECTOS SOCIECONÔMICOS 

Usualmente, as Áreas de Influência Indireta para o meio socioeconômico 
são compreendidas pelos municípios que compões a bacia hidrografia na qual o 
empreendimento será construído. O município onde será instalada a PCH Clairto 
Zonta, Rio Branco do Ivaí, faz divisa geográfica com Rosário do Ivaí, Ivaiporã, Arira-
nha do Ivaí, Cândido Abreu e Grandes Rios. Destas cidades, as únicas que não 
compõem a bacia hidrográfica do Rio Branco são Ariranha do Ivaí e Ivaiporã. 

Considerando o porte dos municípios no que tange ao número de habitan-
tes, representabilidade para a região e serviços de saúde e educação ofertados, de-
terminou-se como Área de Influência Indireta para o meio socioeconômico os muni-
cípios de Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí, Ariranha do Ivaí, Cândido Abreu e I-
vaiporã. 

O município de Grandes Rios, embora faça divisa geográfica com Rio 
Branco do Ivaí e ainda faça parte da mesma bacia hidrográfica, foi entendido como 
fora da área de influência indireta por ter seu centro urbano localizado em uma regi-
ão muito distante do empreendimento, além de sequer fazer parte da mesma Regio-
nal de Saúde, fatores que justificariam um tráfego elevado de pessoas entre os mu-
nicípios e que não se aplicam a este caso. 

Em contrapartida, Ivaiporã é uma cidade de alta representatividade regio-
nal, com um elevado número de habitantes (em relação aos demais municípios da 
região), sendo a sede da Regional de Saúde onde Rio Branco do Ivaí está inserido, 
além de oferecer melhor infraestrutura básica, como escolas e hospitais. Já Ariranha 
do Ivaí, embora seja uma cidade com ainda menos habitantes que Rio Branco do 
Ivaí, deverá sentir os efeitos, ainda que amenos, da instalação da PCH Clairto Zon-
ta, pois sua área urbana encontra-se próxima à área do empreendimento, além de 
estar ligada diretamente ao município pelo rio Ivaí, que constitui a divisa territorial 
entre as duas cidades. Desta forma, fica justificada a inserção destes dois municí-
pios na AII. 
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A Figura - a seguir apresenta a macrolocalização da AII dos aspectos so-
cioeconômicos em relação ao Paraná e ao Brasil. 

Figura -: Macrolocalização da AII dos Aspectos Socioeconômicos (Meio Antrópico). 

 
 

• PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 

Para a PCH Clairto Zonta, a AII corresponde a toda a bacia hidrográfica 
do Rio Branco. Envolvendo áreas que poderão ser afetadas pelo empreendimento, 
propensas a sofrer impactos indiretos resultantes da interação de um ou mais impac-
tos através dos processos de cumulatividade e sinergia. 

Perdas de patrimônio histórico, cultural ou arqueológico nas áreas direta-
mente afetadas (ADA) podem refletir negativamente a um nível local e/ou regional, 
formando-se assim a AII referida (exposta na Figura -). 

4.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A fim de sintetizar as informações previamente apresentadas e discutidas 
acerca das oito áreas de influência distintas que serão tratadas o estudo socioambi-
ental, a Figura - e a Figura - apresentam tais dados. 
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Figura -: Áreas de Influência do Meio Físico e do Meio Biótico. 
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Figura -: Áreas de Influência do Meio Antrópico 
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É importante ressaltar que a decisão por subdividir as áreas de influência 
visa uma melhor dinâmica de estudo, além da possibilidade de maior agilidade e 
precisão no desenvolvimento dos estudos para os temas abordados. 

Embora a definição das áreas de influência seja, conforme discutido ante-
riormente, uma etapa inicial da fase atual de estudo, os limites aqui definidos são 
apenas guias para a orientação e desenvolvimento do mesmo, não constituindo, por-
tanto, um fator inflexível e imóvel. Assim, tais limites podem – e devem – ser mini-
mamente alterados quando verificada a necessidade de maior ou menor abrangên-
cia do tema a ser estudado, independente da fase de estudo corrente. 
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5 DEFINIÇÃO DA ÁREA DO RESERVATÓRIO 

O reservatório da PCH Clairto Zonta foi estabelecido levando em consideração 
os estudos hidrológicos, topográficos e operacionais, detalhados no Projeto Básico do em-
preendimento. 

A área do reservatório foi definida a partir da isolinha conformada pela elevação 
621,5 metros, valor este que corresponde à cota na qual o reservatório estará operando em 
condições normais. Para efeito de dimensionamento de estruturas, como o vertedouro e a 
crista de barragem, foram feitos cálculos buscando a cota máxima atingida pelas águas do 
rio Branco nos períodos de cheia. Foi encontrado o valor de 623,9 metros para o trecho de 
implantação do barramento. 

Suas principais características estão apresentadas na Tabela 5-1 e detalhadas 
na seqüência. 

Tabela 5-1: Características do reservatório da PCH Clairto Zonta. 

CARACTERÍSTICAS DO RESERVATÓRIO 

Nível Normal de Montante 621,50 m 
Nível Mínimo de Montante 620,50 m 
Nível Médio de Montante 621,56 m 
Nível Normal de Jusante 427,70 m 

Nível Mínimo de Jusante (1 unidade em potência mí-
nima) 

427,05 m 

Nível Médio de Jusante 427,39 m 

Área Inundada 9,53 ha 

Volume 0,10 hm³ 

Profundidade Média 2,5 m 

Tempo de Formação (Para Q90% Diário – 0,5*Q7,10) ~ 3 dias 

Capacidade de Regularização Operação a fio d’água 

Vida Útil 
Prolongada, pois foram propostas uma estrutura desa-
renadora no emboque do túnel de adução e uma com-

porta de fundo ao pé da barragem. 

Tempo de Residência ~ 3 horas 

Fonte: TITANIUM Engenharia (2013). 

5.1 CURVA COTA-ÁREA-VOLUME 

A curva cota-área-volume foi obtida através do processo de áreas médias fun-
damento no “Guia de Avaliação de Assoreamento de Reservatórios” da ANEEL (2000). A 
Tabela 5-2 e Figura 5-1 mostram o produto obtido. 
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Tabela 5-2: Curva cota-área-volume do reservatório da PCH Clairto Zonta. 

COTA (m) ÁREA (ha) VOLUME (hm³) 

617 0,00 0,00 

619 0,69 0,01 

620 1,54 0,02 

621 6,80 0,06 

NAm = 621,5 9,53 0,10 

622 11,23 0,15 

624 26,16 0,53 

Fonte: TITANIUM Engenharia (2014). 

Figura 5-1: Curva cota x área x volume do reservatório da PCH Clairto Zonta. 

 
Fonte: TITANIUM Engenharia (2014). 

5.2 NÍVEIS OPERACIONAIS E CARACTERÍSTICAS GERAIS 

O nível de água normal de montante da PCH Clairto Zonta está na cota 621,50 
m e seu nível normal de jusante na cota 427,70 m, totalizando queda bruta de 193,80 me-
tros. 

Nos estudos energéticos também foram definidos os níveis operacionais caracte-
rísticos à PCH Clairto Zonta, apresentados na Tabela 5-3. 
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Tabela 5-3: Níveis operacionais e quedas da PCH Clairto Zonta. 

NÍVEIS OPERACIONAIS 

Nível Normal de Montante 621,50 m 
Nível Mínimo de Montante 620,50 m 
Nível Médio de Montante 621,56 m 
Nível Normal de Jusante 427,70 m 

Nível Mínimo de Jusante (1 unidade em potência mínima) 427,05 m 
Nível Médio de Jusante 427,39 m 

QUEDAS 

Queda Bruta Nominal 193,80 m 
Queda Bruta Média 194,17 m 

Queda Bruta Mínima 193,77 m 
Queda Bruta Máxima 194,99 m 

Queda Líquida Nominal 188,22 m 
Queda Líquida Média 191,82 m 

Queda Líquida Mínima 188,27 m 
Queda Líquida Máxima 194,90 m 

Queda 95% do tempo (Queda de Referência) 188,30 m 
PERDA DE CARGA 

Perda de Carga Nominal 5,58 m 
Perda de Carga Média 2,35 m 
Perda de Carga Mínima 0,41 m 
Perda de Carga Máxima 5,58 m 

Fonte: TITANIUM Engenharia (2013). 

O reservatório terá comprimento total estimado em 4,5 km, já considerando o 
remanso no rio Branco. 

Diante da potência instalada a PCH apresentou baixo índice de alagamento, com 
0,63 ha/MW, valor este que é considerando a calha natural do rio Branco. 

5.3 ESTUDOS DE REMANSO E CURVAS-CHAVE DO CANAL DE FUGA E DO 
BARRAMENTO 

Para o rio Branco foram levantadas 8 seções topobatimétricas (A, B, C, D, E, F, 
G e H) e 2 foram interpoladas da cartografia obtida nos Estudos de Inventário da bacia, com 
extrapolação simples para o trecho de leito do rio. Para a região do canal de fuga, caracteri-
zada por córregos de pequena largura, as seções utilizadas na modelagem do escoamento 
foram as seções K, J, L, M e N, uma vez que foram levantadas perpendicularmente aos cór-
regos em questão (ver Figura 5-2). 
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Figura 5-2: Seções topobatimétricas levantadas nas regiões do barramento (1) e da casa de força (2) 
da PCH Clairto Zonta. 

(1) 

(2) 
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Como contorno para a região de montante do rio Branco e montante e jusante 
dos afluentes do rio Ivaí, foram consideradas as condições de escoamento normal e a decli-
vidade da linha de energia foi definida como igual à declividade do escoamento medido no 
momento do levantamento das seções. Para a seção de jusante do rio Branco, a profundi-
dade crítica foi escolhida como condição de contorno, uma vez que a Seção A localiza-se no 
topo de uma cachoeira com mais de 10 metros de altura e que, invariavelmente, atua como 
um controle importante na região. 

As curvas-chave foram então desenvolvidas para as seções C e L, uma vez que 
a primeira se trata da seção onde deverá ser implantado o barramento da PCH Clairto Zonta 
e a segunda se trata da seção perpendicular ao curso d’água mais próxima do canal de fuga 
da PCH. 

Com relação ao coeficiente de rugosidade de Manning dos canais adotou-se o 
valor de 0,05 para as margens e 0,04 para o leito natural do rio. Valores estes compatíveis 
com as características dos locais: margens em condições boas e com adensamento médio 
de árvores e leito do rio raso, limpo e com bastante sedimento. 

Para ambas as regiões, os cálculos se estenderam até as vazões mais altas es-
timadas no estudo hidrológico do empreendimento. 

As Figura 5-3 e a Figura 5-4 mostram as curvas-chave definidas para as seções 
C e L, respectivamente. 

Vale citar que, para evitar a utilização de polinômios de grau muito elevado 
interpolando todos os pontos do gráfico de uma só vez, optou-se por utilizar equações 
lineares entre cada um dos pontos obtidos na modelagem.  

Figura 5-3: Curva-chave da seção C, localizada na região do barramento da PCH Clairto Zonta mas 
sem considerar a sua construção. 
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Figura 5-4: Curva-chave da seção L, localizada logo a jusante do canal de fuga da PCH Clairto Zonta. 

 

 

Já para os estudos de remanso, como parâmetros de entrada para o programa 
foram fornecidos os seguintes dados: 

• Coordenadas X e Y de 10 seções topobatimétricas distribuídas ao longo de 
10 km marcados, seguindo o curso natural do rio, a partir da cachoeira 
com mais de 10 metros de altura (controle de jusante) e indo até uma cur-
va no rio Branco no ponto mais próximo da área urbana de Rio Branco do 
Ivaí. Foram estabelecidas também, a partir do software utilizado, cinco in-
terpolações, todas entre as seções A e B. 

• O coeficiente de rugosidade de Manning adotado para as margens foi es-
tabelecido em 0,05, e para o leito natural do rio, em 0,04, como sugerido 
por Chow (1959) para as características da região; 

• Como condição de contorno de montante considerou-se escoamento nor-
mal, com declividade média igual a 0,001 m/m, valor este que foi estimado 
considerando a declividade média das seções de montante; 

• Como condição de contorno de jusante foi considerada o escoamento críti-
co no topo da cachoeira, haja vista sua altura elevada e as características 
locacionais.  

• Para a região de implantação do barramento a condição inserida ao HEC-
RAS foi a de que a soleira a ser construída funcionaria como um controle 
hidráulico a partir de sua curva de descarga (ver Figura 5-5). Porém, por se 
tratar de uma estrutura muito baixa quando comparada com o porte do rio 
Branco, na simulação esta condição não foi respeitada, isto porque a pe-
quena barragem foi afogada pela vazão extrema simulada. 
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Figura 5-5: Curva de descarga do vertedouro da PCH Clairto Zonta. 

 
 

Para trabalhar com o perfil de linha d’água deste trecho do rio Branco e avaliar o 
efeito da implantação do barramento para as seções à sua montante, o procedimento com-
putacional é baseado na equação da energia unidimensional - Equação (1), com o termo de 
perda de carga contínua calculado utilizando-se a equação da Manning – Equação (2). 
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Onde: 

z1 e z2 = Altura da água em relação ao fundo do canal (m); 

y1 e y2 = Cota do fundo do canal (m); 

�� e �� = Coeficiente de Coriolis; 

v1 e v2 = Velocidade do escoamento (m); 

g = Aceleração da gravidade (9,81 m/s²); 

he = Perda de carga entre as seções (m); 

A = Área molhada da seção (m²); 

Rh = Raio hidráulico da seção transversal (m); 

Sf = he = Perda de carga unitária (m/m). 

Essa metodologia foi apresentada por Chow (1959) e é conhecida como Stan-

dard Sted Method. As hipóteses básicas que estão implícitas nessa metodologia são de que 
o escoamento é permanente, gradualmente variado, unidimensional e com distribuição hi-
drostática de pressão. 

5.3.1 RESULTADOS DA SIMULAÇÃO 

Foi simulado o trecho do rio Branco em condições naturais, sem a presença do 
barramento, e para a vazão de 600,6 m³/s, que corresponde ao TR 1.000 do aproveitamen-
to. Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 5-4 e na Figura 5-6. 

621,0

621,5

622,0

622,5

623,0

623,5

624,0

624,5

0 100 200 300 400 500 600

C
o

ta
 (m

)

Vazão (m³/s)



 

 

Argentum Energia Ltda. 
PCH Clairto Zonta 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

Argentum Energia Ltda. 
Rua Fernando Simas, 705, 3º Andar – Bigorrilho 
Curitiba / PR - CEP: 80.430-190  

5-8 

 

Tabela 5-4: Níveis d’água para o trecho em estudo do rio Branco com vazão de 340,5 m³/s. 

SEÇÃO 
DISTÂNCIA 
DA CACHO-
EIRA (km) 

COTA DO 
LEITO DO RIO 

(m) 

SEM BARRAMENTO COM BARRAMENTO 

QMLT 
(7,2 m³³³³/s) 

TR 1000  
(600,6 
m³³³³/s) 

QMLT 
(7,2 m³³³³/s) 

TR 1000  
(600,6 m³³³³/s) 

J 10,3 621,4 621,9 629,5 621,9 629,5 

I 9,7 620,6 621,5 629,0 621,8 629,0 

H 9,3 620,3 621,1 628,4 621,7 628,4 

G 8,4 619,3 620,2 627,6 621,7 627,6 

F 7,3 618,5 619,9 626,4 621,6 626,3 

E 6,2 618,8 619,1 625,1 621,6 624,5 

D 6,1 617,0 618,4 625,3 621,6 624,6 

C 5,7 617,4 618,4 624,6 621,6 624,0 

BARRAMENTO 5,5 617,3 - - 621,6 623,9 

B 5,1 617,1 617,7 623,4 617,7 623,4 

A.5* 4,3 615,0 615,7 621,6 615,7 621,6 

A.4* 3,4 612,8 613,6 620,0 613,6 620,0 

A.3* 2,6 610,6 611,7 618,3 611,7 618,3 

A.2* 1,7 608,5 609,4 616,8 609,4 616,8 

A.1* 0,9 606,3 607,8 615,4 607,8 615,4 

A 0,0 604,2 605,3 611,6 605,3 611,6 

* Correspondente a seções interpoladas pelo HEC-RAS. 

 

Figura 5-6: Simulações para o rio Branco considerando a implantação da barragem e a passagem da 
vazão média de longo termo e da vazão com tempo de retorno de 1.000 anos. 

 
 

Avaliando os dados apresentados, percebe-se que para a vazão média de longo 
termo o remanso tem fim na seção J, ou seja, daquele ponto para montante, a construção 
da barragem não exerce qualquer influência sobre o escoamento natural do rio Branco. 

Já para o caso da vazão de retorno de 1.000 anos, verifica-se que o fato da se-
ção topobatimétrica do rio Branco ter de ser escavada para criar condições civis de instala-
ção do barramento fez com que a seção e, consequentemente, a área para a passagem da 
água aumentasse relativamente, haja vista a grande cobertura de solo da região. Ou seja, 
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com o aumento dessa área, ao simular o escoamento no rio verificou-se que o nível d’água 
não será afetado negativamente por conta da implantação do barramento. Isto porque a cota 
em que o fluxo d’água passará será menor do que no caso da manutenção da seção topo-
batimétrica hoje existente. 

Cita-se ainda que atualmente o município de Rio Branco do Ivaí sofre com as 
cheias extremas do rio Branco. Em junho de 2014 o rio transbordou e acabou bloqueando 
os dois acessos ao município. O barramento a ser construído para a PCH Clairto Zonta não 
terá influência nenhuma no escoamento natural do rio Branco em eventos extremos, haja 
vista que a lâmina d’água na região onde o mesmo será instalado tem dimensões bastante 
superior à do barramento, o que não o torna uma estrutura de controle. 

5.4 TEMPO DE ENCHIMENTO 

O tempo de enchimento do reservatório é uma variável atrelada não somente à 
vazão afluente, mas também a vazão que se deseja manter no curso da água enquanto o 
reservatório é preenchido. 

A Figura 5-7 mostra o tempo de enchimento do reservatório para as diversas va-
zões afluentes. Para o cálculo, foi considerada que a vazão de saída do reservatório é a 
vazão ecológica e vazão de usos consuntivos, ou seja, 0,25 m³/s. 

Figura 5-7: Tempo de enchimento do reservatório para diferentes vazões afluentes considerando uma 
vazão de saída igual à vazão ecológica. 

 
 

Para a situação específica em que a vazão afluente é igual à vazão de 90% de 
permanência diária subtraída das vazões ecológica e de usos consuntivos (0,67 m³/s), o 
tempo de enchimento do reservatório é de aproximadamente 67 horas. 
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5.5 CAPACIDADE DE REGULARIZAÇÃO 

O reservatório de uma usina tem como objetivo manter a vazão efluente maior 
do que certo nível mesmo em épocas de seca, quando a vazão à montante do empreendi-
mento é menor. Nas épocas de cheia, ocorre o inverso, a vazão excedente é utilizada para 
abastecer o reservatório, de forma a manter um volume que possa ser utilizado posterior-
mente quando a vazão afluente for menor do que a vazão que se deseja regularizar. 

O reservatório da PCH Clairto Zonta possui um volume total de 100.454 m³, po-
rém seu volume útil é de apenas 60.000 m³, assegurando a operação da usina a plena car-
ga por apenas Valor este que garantiria a operação a plena carga da usina por menos de 2 
horas, considerando a vazão turbinada de 9,06 m³/s do empreendimento.  

Realizando uma simulação com os dados diários de vazão dos últimos dois anos 
da série hidrológica, as curvas de permanência diárias afluente, efluente e da vazão turbina-
da do empreendimento foram obtidas e encontram-se mostradas na Figura 5-8. 

Figura 5-8: Curvas de permanência afluente e efluente da PCH Clairto Zonta. 

 
 

Verifica-se que, após a implementação da PCH, por cerca de 80% do tempo se-
rá mantida no rio Branco a vazão de 0,25 m³/s, que corresponde à soma das vazões ecoló-
gica e de usos consuntivos definidas para o empreendimento. Esta porcentagem é alta de-
vido à vazão de corte da usina, que foi definida em 0,69 m³/s, correspondente a 38% da va-
zão turbinada da menor turbina proposta para o empreendimento, a qual tem 3 MW de po-
tência. 
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5.6 AVALIAÇÃO SEDIMENTOLÓGICA E TEMPO DE VIDA ÚTIL 

A bacia hidrográfica do rio Branco não conta com uma estação sedimentométri-
ca, sendo assim, faz-se necessário um estudo de regionalização para a obtenção de valores 
confiáveis de descarga sólida para o trecho no qual será inserido o barramento na bacia. 

Considerando que a produção de sedimentos em uma bacia hidrográfica está re-
lacionada, principalmente, com o tipo de solo e o seu uso e ocupação, foi feita uma busca 
por estações sedimentométricas cujas áreas de drenagem apresentassem características 
semelhantes à bacia hidrográfica do rio Branco. 

Foi encontrada a estação Tereza Cristina, a qual, assim como a bacia hidrográfi-
ca do rio Branco, apresenta sua área de drenagem formada por solos de texturas argilosas 
e médio argilosas, e, além disso, tem seu uso e ocupação destinado principalmente à agri-
cultura e pastagem/campo (ver Figura 5-9). Dessa forma, assegurou-se a confiabilidade de 
sua utilização para fornecer os dados sedimentológicos à bacia do rio Branco. 

Figura 5-9: Comparação entre a textura e uso do solo presente na bacia hidrográfica do rio Branco e 
na área de drenagem da estação Tereza Cristina. 

A partir dos dados de descarga sólida e líquida levantados nessa estação, foi 
possível o cálculo da curva-chave específica de sedimentos, mostrada na Figura 5-10. A 
equação apresentou excelente grau de alinhamento entre as variáveis, com coeficiente de 
determinação R² = 0,885. 
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Figura 5-10: Curva-chave de descarga sólida obtida na estação Barbosa Ferraz. 

 
 

Com a relação entre a vazão específica líquida e sólida estabelecida para a es-
tação Tereza Cristina, no processo de regionalização foi considerado que essa curva-chave 
de descarga sólida também é válida para a bacia hidrográfica do rio Branco. Dessa forma foi 
possível o cálculo dos parâmetros necessários para a quantificação e avaliação do tempo de 
vida útil do reservatório formado para cada aproveitamento da bacia em estudo. 

A Tabela 5-5 mostra as vazões médias mensais para o local onde será instalada 
a barragem da PCH Clairto Zonta, no rio Branco, assim como, a descarga sólida calculada 
para o local. Esses dados estão baseados na curva-chave de sedimentos apresentada no 
Item 4.2 do Capítulo 4 – Levantamentos Complementares e Estudos Básicos. 

Como a descarga sólida é função da vazão média mensal, verifica-se que que 
não existe muita flutuação nas descargas medias em relação à média anual. 

Tabela 5-5: Vazões Mensais e Descarga Sólida Mensal calculada para a PCH Clairto Zonta. 

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

Vazão média (m³/s) 9,7 9,2 5,6 4,9 8,0 8,0 6,6 5,1 7,7 8,9 6,4 6,6 7,2 

Descarga sólida (ton./dia) 66,8 61,2 29,1 24,3 50,2 50,0 37,1 25,3 47,0 58,8 35,8 37,9 42,9 

 

Figura 5-11: Descarga Sólida Mensal Calculada para PCH Clairto Zonta. 
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Ao aplicar a vazão média de longo termo da série histórica da PCH na equação 
da curva-chave de sedimentos, apresentada no Capítulo 04 – Levantamentos Básicos e 
Estudos Complementares, obtém-se uma descarga sólida média diária de 35,8 ton./dia, cor-
respondendo a uma produção específica de 0,14 ton./dia.km², uma vez que a área de dre-
nagem do empreendimento é de 263,1 km². 

Por conta da pequena dimensão do barramento, é provável que grande parte do 
sedimento em suspensão no rio Branco passe através da soleira sem ficar retido no reserva-
tório. Porém, é inevitável que uma quantidade deste sedimento se acumule no pé das estru-
turas construídas e, por isso, considerou-se na determinação do arranjo da usina a constru-
ção estruturas para o controle sedimentológico do reservatório. 

Para a região do pé da barragem existem projetadas duas comportas ensecadei-
ras e ao final do canal de aproximação está prevista uma estrutura de desarenação, com-
posta por uma bomba desarenadora. 

De modo a dificultar a entrada de sedimentos no canal de aproximação e conse-
qüente deposição de sedimentos na entrada da tomada d’água, o canal de aproximação foi 
projetado em direção contrária ao fluxo d’água natural do rio Branco. 

Para a avaliação sedimentológica da usina, no entanto, será considerado o ce-
nário mais pessimista em relação à produção de sedimentos. Tomou-se como premissa que 
toda a vazão sólida do rio Branco (35,8 ton/dia) será direcionada ao canal de aproximação 
e, portanto, depositar-se-á na estrutura desarenadora no pé da tomada d’água, a qual tem 
um volume aproximado de 60 m³. 

A descarga sólida total é constituída por uma componente em suspensão e outra 
de arrasto. Como as medições são feitas apenas da descarga sólida em suspensão, segun-
do a literatura, estima-se que a vazão sólida total é igual à vazão sólida em suspensão mul-
tiplicada por um fator de majoração da ordem de 20%. Dessa forma, foi definida em 43,0 
ton/dia a descarga sólida afluente ao reservatório da PCH Clairto Zonta.  

Fazendo os cálculos, considerando o peso específico do material depositado i-
gual a 2,2 ton/m³, o enchimento da estrutura acontecerá a cada quatro dias. Ou seja, a cada 
quatro dias a comporta de fundo da estrutura desarenadora deverá ser aberta para a bomba 
entrar em operação e retirar do canal de aproximação todo o sedimento ali depositado. 

5.7 TEMPO DE RESIDÊNCIA 

O tempo de residência médio é dado pela seguinte equação: 

Eq.: �� =
�


 (3) 

Onde V é o volume do reservatório e Q é a vazão média de longo termo. O vo-
lume do reservatório da PCH Clairto Zonta será de 0,1 hm³, como citado anteriormente,e a 
vazão média de longo termo é igual a 7,2 m³/s. Sendo assim, o tempo de residência médio 
será de aproximadamente 4 horas. Conforme Resolução CONAMA nº357/2005, este tempo 
de residência enquadra o reservatório como de ambiente lótico. 

A profundidade média do reservatório foi calculada em 2,5 metros. 
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Para avaliação da estratificação do reservatório foi utilizado o número de Froude 
densimétrico, dado pela seguinte equação: 

Eq.: �� = 0,312.
�

 �
 (4) 

Onde L é o comprimento do reservatório (3,2 km), Q a vazão média de longo 
termo (7,2 m³/s), H a profundidade média (2,5 m) e V o volume do reservatório (0,1.106 m³). 

O número de Froude densimétrico obtido para o reservatório é de 0,03, o que 
representa uma forte tendência à estratificação. Valores entre 0,1 e 0,3 indicariam uma es-
tratificação média e maiores do que 0,3 indicam um ambiente bem misturado, com baixa 
tendência à estratificação. 

5.8 ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

De acordo com a Lei n.º 12.651, de 25 de maio de 2012, a qual, em seu artigo 
5º, trata da delimitação na implantação de reservatório d’água artificial destinado à geração 
de energia ou abastecimento público, a Área de Preservação Permanente (APP) considera-
da para o reservatório foi definida como um buffer de 100 metros a partir da curva de nível 
de 621,5 m definida como NAm do aproveitamento. A área total que será utilizada como 
APP totaliza cerca de 70 hectares. 

Com respeito ao uso e ocupação do solo nessa região, praticamente 8 ha da á-
rea destinada à APP atualmente está voltada à agricultura anual, e é predominante na mar-
gem esquerda do rio Branco e dos afluentes afetados. Com 25 ha da área total, aparecem 
as florestas em estágios médio ou avançado e com 37 ha as pastagens e campos. 

A Figura 5-12 mostra a região do alagamento da PCH Clairto Zonta e da APP do 
reservatório a ser formado. 
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Figura 5-12: Reservatório e APP da PCH Clairto Zonta. 

 
Fonte: TITANIUM Engenharia (2013). 
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6 ARTICULAÇÕES, REUINÕES E OFICINAS 

A complexidade da elaboração de um Estudo de Impacto Ambiental de 
um empreendimento hidrelétrico, como a PCH Clairto Zonta, exige que diversas par-
tes, alheias à equipe multidisciplinar responsável pelos estudos, somem suas contri-
buições e recomendações. Seja através de uma simples indicação de normas a se-
rem seguidas ou de participação ativa na concepção dos estudos, diversos órgãos 
oficiais e outras instituições/grupos possuem papel fundamental no projeto socioam-
biental. 

Dentre as instituições externas que participam do projeto (de forma direta 
ou indireta) existem aquelas que fazem parte de qualquer estudo ambiental de usina 
hidrelétrica e aquelas que são necessárias conforme as especificidades de cada pro-
jeto. Por exemplo, o Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e o Instituto das Águas do 
Paraná devem ser contatados em qualquer empreendimento hidrelétrico a ser de-
senvolvido, enquanto as associações de pescadores só devem ser contatadas em 
localidades em que a prática pesqueira ocorre. 

Em relação às articulações, reuniões e oficinas do EIA da PCH Clairto 
Zonta, buscou-se a cobertura plena de todos agentes externos que pudessem con-
tribuir de alguma maneira no desenvolvimento dos estudos. Uma grande quantidade 
de órgãos, instituições, grupos, organizações e indivíduos fez parte deste estudo, 
principalmente, no diagnóstico socioambiental. 

Também cabe frisar que as audiências públicas, compulsórias segundo 
normativas que regem o processo de licenciamento, são conhecidamente espaços 
insuficientes para a discussão completa dos complexos temas que envolvem um 
empreendimento deste porte. Neste sentido, é realçada a relevância destas articula-
ções prévias que buscam identificar todas as demandas locais de antemão. Tornan-
do, portanto, mais produtivas as exposições feitas nas audiências públicas (realiza-
das posteriormente à protocolização dos estudos). 

Cada uma das articulações realizadas na elaboração do presente EIA es-
tá apresentada e detalhada no presente capítulo conforme a importância e o enfo-
que individual. 

6.1 ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES 

De forma introdutória, os agentes externos contatados estão explicitados 
a seguir, juntamente com as justificativas e as expectativas iniciais que comprovam a 
necessidade de busca por informações em cada uma das fontes. 

• Instituto Ambiental do Paraná (IAP) 

Por se tratar do órgão ao se compete o licenciamento deste empreendi-
mento aqui estudado, ao IAP (representado pelo Grupo de Avaliação de Impactos 
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Ambientais – GAIA) interessa formular as principais diretrizes iniciais de estudo jun-
tamente com a equipe técnica consultora. 

Além de legislações e instruções normativas, buscou-se no IAP toda a 
fundamentação básica de cada etapa de trabalho desenvolvido para os meios físico, 
biótico e antrópico. As articulações, consultas e reuniões feitas junto a este órgão, 
portanto, foram as mais importantes feitas na escala macro do projeto (a nível de 
coordenação). 

• Instituto de Terras, Cartografia e Geociências (ITCG) 

Vista a importância dos dados e informações espaciais, a consulta ao ór-
gão responsável por estes dados oficiais se faz imprescindível. Além de consulta 
sobre possíveis restrições socioambientais, foram requeridos os todos os dados es-
paciais temáticos disponíveis referentes à região e estudo. 

Mesmo estando grande parte destes dados, de responsabilidade do 
ITCG, disponíveis em plataformas on-line, comumente os responsáveis técnicos de 
cada setor deste órgão oferecem informações (como metadados) atualizadas que 
vão além daqueles dados disponibilizados à consulta pública. Desta forma, simplifi-
cando a etapa de busca de informações do projeto significativamente. 

• Instituto das Águas do Paraná (AGUASPARANA) 

Os recursos hídricos estaduais no Paraná são geridos por esta instituição. 
Uma vez que estes recursos são o combustível dos aproveitamentos hidrelétricos e 
também são impactados pelos empreendimentos deste tipo, é inegável a importân-
cia desta articulação. 

Foram solicitadas deste órgão informações a respeito de possíveis restri-
ções socioambientais quanto ao uso das águas da região da bacia hidrográfica em 
questão. Ademais, foram requeridos dados sobre as outorgas de uso de águas na 
mesma região de interesse. 

• Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA) 

Apesar do licenciamento ambiental da PCH Clairto Zonta ser de compe-
tência da esfera estadual, representado pelo já mencionado Instituto Ambiental do 
Paraná (IAP), foi feita consulta ao órgão federal de semelhante característica a fim 
de abarcar possíveis restrições socioambientais não identificadas dentro do estado 
paranaense. 

• Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio) 

Por ser o órgão, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, coordenador 
das ações sobre as Unidades da Conservação (UCs), a consulta a este instituto se 
faz necessária no sentido de conhecer a situação atual das UCs da área de influên-
cia, bem como possíveis restrições socioambientais ao empreendimento estudado. 
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• Fundação Nacional do Índio (FUNAI) 

Populações tradicionais, como as indígenas, são bastante sensíveis à ins-
talação de empreendimentos de relevante impacto ambiental devido às mudanças 
que estes causam no ambiente local. Assim sendo, o contato feito à FUNAI foi feito 
no sentido de buscar a possível existência de comunidades ali instaladas ou mesmo 
resquícios marcantes de comunidades instaladas ali no passado. 

Conforme ocorrido em outras articulações também, apesar dos dados es-
paciais estarem disponíveis em plataformas on-line, esta consulta serve para refor-
çar aquela feita de forma remota. 

• Fundação Cultural Palmares 

Populações tradicionais, como as quilombolas, são bastante sensíveis à 
instalação de empreendimentos de relevante impacto ambiental devido às mudan-
ças que estes causam no ambiente local. Assim sendo, o contato feito à fundação foi 
feito no sentido de buscar a possível existência de comunidades ali instaladas ou 
mesmo resquícios marcantes de comunidades instaladas ali no passado. 

Conforme ocorrido em outras articulações também, apesar dos dados es-
paciais estarem disponíveis em plataformas on-line, esta consulta serve para refor-
çar aquela feita de forma remota. 

• Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) 

O INCRA é a instituição federal (com representações estaduais) respon-
sável pela reforma agrária e regularização de terras para assentamento de popula-
ções sensíveis. Nesta linha, faz-se importante o contato entre a equipe técnica e es-
te órgão no intuito de conhecer a situação fundiária regional que, de alguma forma, 
poderá ser afetada pelo empreendimento. 

Em busca de restrições socioambientais, como áreas de assentamentos 
na região de influência do aproveitamento hidrelétrico, esta articulação é uma das 
mais relevantes e pertinentes. 

• Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Natural (IPHAN) 

A promoção e coordenação do processo de preservação do patrimônio 
histórico, cultural e ambiental, a nível nacional, é a missão institucional deste órgão. 
Vista a importância desta temática, os estudos de patrimônio histórico (também 
chamados de “arqueologia”) são regrados e balizados por normativas especiais no 
licenciamento ambiental, além de passar por processo próprio de três etapas - Li-
cença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO). 

Através da articulação prévia (no processo de requerimento de LP), requi-
sita-se à Superintendência Estadual do órgão autorização de pesquisa arqueológica 
para os estudos de diagnóstico.  

• Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) 
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Como a instalação de empreendimentos hidrelétricos pode causar danos 
ao potencial de exploração mineral, cabe uma consulta preliminar ao órgão respon-
sável pela gestão deste patrimônio nacional. 

Em articulação formal, através de ofício encaminhado à Superintendência 
Regional, pede-se manifestação oficial do órgão a respeito das áreas de concessão 
de lavra ou potencial exploratório na região de influência do empreendimento. Ape-
sar dos dados estarem disponíveis em plataformas on-line, esta consulta garante 
maior precisão e atualidade das informações necessárias ao estudo. 

• Prefeitura e Secretarias Municipais 

A comunicação entre equipe técnica e prefeitura é básica e informativa. 
Como os benefícios e malefícios do empreendimento se instalam majoritariamente 
na escala municipal, esta via comunicativa se faz bastante importante. A equipe téc-
nica através de reuniões e oficinas busca expor com plena clareza a importância 
daquele novo empreendimento. Por outro lado, dados e informações do município 
também devem compor o estudo, e, assim, no outro sentido, as secretarias também 
auxiliam de forma direta a concepção do estudo. 

Também relevantes são as proposições de medidas preventivas e com-
pensatórias a serem desenvolvidas pelo empreendedor. Apesar de preliminares no 
EIA, as medidas “corretivas e potencializadoras” sobre os impactos socioambientais 
devem ser discutidas e propostas junto à administração pública municipal já durante 
a elaboração dos estudos iniciais, a medida que o diagnóstico se desenvolve. 

• Outras 

Além destas articulações principais, outras (não menos importantes) tam-
bém foram feitas sempre no intuito de aprimorar os estudos aqui desenvolvidos. Ci-
tam-se membros da sociedade civil, universidades, outros órgãos técnicos, equipes 
técnicas que trabalharam recentemente na região etc. 

6.2 MEDIDAS PREPARATÓRIAS E EXECUÇÃO 

Antes de algumas destas articulações e discussões a serem realizadas 
são necessárias algumas medidas de caráter preparatório. Dentre a grande diversi-
dade de órgãos e instituições contatados, realizadas em diversas fases do estudo, 
investigações de campo, reuniões internas e consultas/estudos preliminares foram 
feitos. 

No presente trabalho, excursões de campo aos municípios da bacia foram 
as atividades inicias de projeto. Destacam-se as visitas às bibliotecas públicas, a 
museus, a propriedades lindeiras ao futuro reservatório, às comunidades rurais e 
distritos municipais, entre outras. 

Outra importante medida preliminar foi a realização de reuniões técnicas 
com a toda a equipe responsável pelos estudos. Devido à grandiosidade e a diversi-
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dade dos assuntos que envolvem o EIA, uma equipe multidisciplinar bastante hete-
rogênea se forma para a elaboração do projeto. 

Dentre os profissionais especialistas há bastante experiência a ser troca-
da sobre as metodologias de trabalho e a região de estudo, sendo que vários os pro-
fissionais envolvidos na PCH Clairto Zonta têm bastante familiaridade com a região 
em questão, além de terem trabalhado em outros projetos de usinas hidrelétricas em 
todo Paraná. 

Tomadas estas medidas preparatórias, passou-se então às discussões 
preliminares com o IAP e o envio de ofícios às entidades pertinentes supracitadas. 
Em seguida, com o início do desenvolvimento dos trabalhos de campo e escritório, 
tomaram lugar as reuniões técnicas específicas (IAP, INCRA, AGUASPARANÁ, 
membros da sociedade civil etc.). 

No capítulo a seguir, estão detalhadas cada uma das articulações realiza-
das, bem como registros e encaminhamentos das mesmas.  

6.2.1 ARTICULAÇÕES 

Apresenta-se a seguir, na integra, as articulações realizadas pela AR-
GENTUM junto aos órgãos e as respostas obtidas. 
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6.2.1.1 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ 

Figura 6-1: Articulação realizada com o IAP - Ofício nº. 001/2014 CZ de 24 de fevereiro de 2014 
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Figura 6-2: Resposta do IAP - Ofício nº. 399/2014/IAP/GP de 10 de junho de 2014 
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6.2.1.2 INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ 

Figura 6-3: 1ª Articulação realizada com o AGUASPARANÁ - Ofício nº. 002/2014 CZ de 23 de feverei-
ro de 2014 
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Figura 6-4: Resposta do AGUASPARANÁ – Email em 26 de fevereiro de 2014 
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Figura 6-5: 2ª Articulação realizada com o AGUASPARANÁ - Ofício nº. 018/2014 CZ de 06 de no-
vembro de 2014 – Parte 1 
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Figura 6-6: 2ª Articulação realizada com o AGUASPARANÁ - Ofício nº. 018/2014 CZ de 06 de no-
vembro de 2014 – Parte 2 
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Figura 6-7: 2ª Articulação realizada com o AGUASPARANÁ - Ofício nº. 018/2014 CZ de 06 de no-
vembro de 2014 – Parte 3 
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Figura 6-8: 2ª Articulação realizada com o AGUASPARANÁ - Ofício nº. 018/2014 CZ de 06 de no-
vembro de 2014 – Parte 4 

 
OBS.: ofício não respondido até 02/06/2015. 



 

 

Argentum Energia Ltda. 
PCH Clairto Zonta 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental 

 

Argentum Energia Ltda. 
Rua Fernando Simas, 705, 3º Andar – Bigorrilho 
Curitiba / PR - CEP: 80.430-190 

6-14 

 

6.2.1.3 INSTITUTO DE TERRAS, CARTOGRAFIA E GEOCIÊNCIAS 

Figura 6-9: 1ª Articulação realizada com o ITCG - Ofício nº. 003/2014 CZ de 23 de fevereiro de 2014 
– Parte 1 
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Figura 6-10: 1ª Articulação realizada com o ITCG - Ofício nº. 003/2014 CZ de 23 de fevereiro de 2014 
– Parte 2 
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Figura 6-11: 2ª Articulação realizada com o ITCG - Ofício nº. 004/2014 CZ de 23 de fevereiro de 2014 
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Figura 6-12: Resposta do ITCG – Email em 23 de junho de 2014 
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6.2.1.4 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL 

Figura 6-13: Articulação realizada com o DNPM - Ofício nº. 005/2014 CZ de 22 de fevereiro de 2014 
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Figura 6-14: Resposta do DNPM - Ofício nº. 39/2014/DNPM/SUPERIN-PR de 10 de março de 2014 
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6.2.1.5 INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA 

Figura 6-15: 1ª Articulação realizada com o INCRA - Ofício nº. 006/2014 CZ de 22 de fevereiro de 
2014 
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Figura 6-16: 1ª Resposta do INCRA - Ofício OF.INCRA/SR(09)/Nº1724/2014 de 17 de abril de 2014 – 
Parte 1 
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Figura 6-17: 1ª Resposta do INCRA - Ofício OF.INCRA/SR(09)/Nº1724/2014 de 17 de abril de 2014 – 
Parte 2 
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Figura 6-18: 2ª Articulação realizada com o INCRA - Ofício nº. 016/2014 CZ de 30 de abril de 2014 
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Figura 6-19: 2ª Resposta do INCRA – Email de 22 de maio de 2014 
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Figura 6-20: 3ª Articulação realizada com o INCRA - Ofício nº. 017/2014 CZ de 18 de setembro de 
2014 – Parte 1 
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Figura 6-21: 3ª Articulação realizada com o INCRA - Ofício nº. 017/2014 CZ de 18 de setembro de 
2014 – Parte 2 
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Figura 6-22: 3ª Articulação realizada com o INCRA - Ofício nº. 017/2014 CZ de 18 de setembro de 
2014 – Parte 3 

 
OBS.: ofício não respondido até 02/06/2015. 
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Figura 6-23: 4ª Articulação realizada com o INCRA - Ofício nº. 019/2014 CZ de 11 de novembro de 
2014 – Parte 1 
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Figura 6-24: 4ª Articulação realizada com o INCRA - Ofício nº. 019/2014 CZ de 11 de novembro de 
2014 – Parte 2 
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Figura 6-25: 4ª Articulação realizada com o INCRA - Ofício nº. 019/2014 CZ de 11 de novembro de 
2014 – Parte 3 

 
OBS.: ofício não respondido até 02/06/2015. 
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6.2.1.6 FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

Figura 6-26: Articulação realizada com a FUNAI - Ofício nº. 007/2014 CZ de 22 de fevereiro de 2014 
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Figura 6-27: Resposta da FUNAI - Ofício nº 430/2014/PRES/FUNAI/MJ de 24 de junho de 2014 
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6.2.1.7 INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

Figura 6-28: Articulação realizada com a ICMBIO - Ofício nº. 008/2014 CZ de 22 de fevereiro de 2014 

 
OBS.: ofício não respondido até 02/06/2015. 
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6.2.1.8 CENTRO NACIONAL DE PESQUISAS E CONSERVAÇÃO DE CAVERNAS 

Figura 6-29: Articulação realizada com o CECAV - Ofício nº. 009/2014 CZ de 22 de fevereiro de 2014 
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Figura 6-30: Resposta do CECAV - Ofício nº 21/2014/CECAV de 10 de abril de 2014 – Parte 1 
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Figura 6-31: Resposta do CECAV - Ofício nº 21/2014/CECAV de 10 de abril de 2014 – Parte 2 
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6.2.1.9 FUNDAÇÃO CULTURAS PALMARES 

Figura 6-32: 1ª Articulação realizada com a PALMARES - Ofício nº. 010/2014 CZ de 22 de fevereiro 
de 2014 
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Figura 6-33: 1ª Resposta da PALMARES - Ofício nº 194/GAB/FCP/MinC de 27 de março de 2014 
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Figura 6-34: 2ª Articulação realizada com a PALMARES - Ofício nº. 014/2014 CZ de 03 de abril de 
2014 
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Figura 6-35: 2ª Resposta da PALMARES - Ofício nº 244/GAB/FCP/MinC de 24 de abril de 2014 
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6.2.1.10 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NA-
TURAIS RENOVÁVEIS 

Figura 6-36: Articulação realizada com o IBAMA - Ofício nº. 011/2014 CZ de 22 de fevereiro de 2014 
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Figura 6-37: Resposta do IBAMA - Ofício nº 02017.000329/2014-21 PR/NLA/IBAMA de 13 de março 
de 2014 
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6.2.1.11 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANS-
PORTES 

Figura 6-38: Articulação realizada com o DNIT - Ofício nº. 012/2014 CZ de 22 de fevereiro de 2014 
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Figura 6-39: Resposta do DNIT - Ofício nº 000359 de 13 de março de 2014 
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6.2.1.12 ADMINISTRAÇÃO DA HIDROVIA DO PARANÁ 

Figura 6-40: Articulação realizada com a AHRANA - Ofício nº. 013/2014 CZ de 22 de fevereiro de 
2014 
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Figura 6-41: Resposta da AHRANA - Ofício nº 046/DAQ/2014 de 07 de março de 2014 
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Figura 6-42: Resposta da AHRANA – Nota Técnica nº 07/2014/COMAAQ/CGHPAQ/DAQ de 07 de 
março de 2014 
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6.2.1.13 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

Figura 6-43: Articulação realizada com o DER - Ofício nº. 015/2014 CZ de 07 de abril de 2014 
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Figura 6-44: Resposta do DER – Ofício DG/AP – nº. 98/2014 de 07 de julho de 2014 
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6.2.1.14 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ 

Figura 6-45: Articulação realizada com a Prefeitura de Rio Branco do Ivaí - Ofício s/nº de 1º de julho 
de 2014 – Parte 1 
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Figura 6-46: Articulação realizada com a Prefeitura de Rio Branco do Ivaí - Ofício s/nº de 1º de julho 
de 2014 – Parte 2 
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Figura 6-47: Resposta da Prefeitura de Rio Branco do Ivaí – Certidão de 15 de julho de 2014 
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6.2.2 REUNIÕES E OFICINAS 

Para o agendamento das reuniões foi realizado um contato prévio com 
cada uma das instituições de interesse a fim de apresentar informações do empre-
endedor e das empresas responsáveis pelos estudos ambientais e civis do empre-
endimento, além das características principais da usina e do objetivo da reunião. 

As reuniões foram devidamente registradas por uma ata assinada por to-
dos os membros presentes. 

No início de cada uma das reuniões foram apresentados os dados do 
empreendimento disponíveis à época, as diferenças entre os projetos propostos no 
estudo de inventário do rio Branco e o projeto atual. Posterior à isso foi dado se-
quência nos temas pertinentes e específicos a cada instituto. 

Na sequência encontram-se detalhados os principais temas levantados 
em cada uma das reuniões presenciais realizadas. 

6.2.2.1 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ (02/10/2014) 

A reunião ocorreu no escritório do IAP em Curitiba - PR e estavam pre-
sentes Leonardo Rodrigues Minucci, Gabriel Balduino do Nascimento e Jade Varallo 
Corte representando a ARGENTUM Energia, e Luiz Augusto Diedrichs, Jean C. Hel-
ferich, Mychel de Souza e Ernesto Hamann, representantes de diferentes departa-
mentos do IAP. 

Depois da apresentação de todos os presentes e das informações iniciais 
do projeto, deu-se sequência na reunião com apresentação pela equipe técnica das 
Áreas de Influência do empreendimento e da metodologia adotada para defini-las. 

A ata apresentada na Figura 6-48 mostra bem todos os assuntos tratados 
e deliberações a respeito da metodologia e execução dos trabalhos da PCH. 

Por se tratar de um aproveitamento de transposição de bacias, o IAP re-
comendou dar uma atenção especial à questão das outorgas de uso d’água na bacia 
do rio Branco, principalmente no trecho à jusante do barramento da usina, onde será 
mantida a vazão ecológica boa parte do tempo. 

Apontamentos também acerca da cachoeira localizada na Fazenda Ca-
choeira foram feitos porque, a princípio, o local seria utilizado para fins turísticos no 
futuro. Porém, em visita de campo em 2015 verificou-se que não existe qualquer in-
teresse do proprietário da fazenda no investimento em turismo e que a interferência 
no escoamento do rio Branco não trará impactos relevantes à região. 

Para elaboração do diagnóstico foram sugeridas algumas análises, dentre 
elas a busca de dados primários de coleta de esgoto do município de Rio Branco do 
Ivaí, que é feita por uma empresa terceirizada, a capacidade de suporte do afluente 
do rio Ivaí que receberá a vazão turbinada da usina e a estimativa da área perdida 
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de remanescente florestal, principalmente na região do emboque do canal de apro-
ximação e do barramento. 

Além destas, e talvez a de maior relevância, foi a sugestão de articulação 
com o Assentamento Egídio Bruneto para apresentação a eles do projeto da usina e 
das etapas futuras do empreendimento.  

Para a etapa de prognóstico e proposição de cenários, foi sugerido a con-
sideração do cenário futuro do rio Branco com a implantação das usinas do rio Ivaí e 
também a inserção de um programa educativo para exploração da usina tanto na 
fase de obras como na fase de operação da mesma. 

Tais recomendações foram integralmente atendidas e devidamente regis-
tradas nos capítulos sequentes deste EIA. 
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Figura 6-48: Ata da reunião realizada com o IAP em 02 de outubro de 2014 – Parte 1 
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Figura 6-49: Ata da reunião realizada com o IAP em 02 de outubro de 2014 – Parte 2 
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Figura 6-50: Ata da reunião realizada com o IAP em 02 de outubro de 2014 – Parte 3 

 



 

 

Argentum Energia Ltda. 
PCH Clairto Zonta 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental 

 

Argentum Energia Ltda. 
Rua Fernando Simas, 705, 3º Andar – Bigorrilho 
Curitiba / PR - CEP: 80.430-190 

6-58 

 

6.2.2.2 INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ (04/11/2014) 

A reunião ocorreu no escritório do Instituto das Águas do Paraná em Curi-
tiba - PR e estavam presentes Leonardo Rodrigues Minucci e Marco Antonio Witch-
michen Iurk, representando a Argentum Energia, Jurandir Boz Filho e Jorge Vaine, 
gestores do AguasParaná. 

Inicialmente foram apresentadas pela ARGENTUM as características ge-
rais da PCH Clairto Zonta, como atenção especial ao sistema de derivação da água 
do rio Branco. Em seguida, o empreendedor explicou que o trecho remanescente de 
40 km entre o local do barramento e a foz do rio Branco no rio Ivaí seria mantido, 
nas épocas mais secas, através da vazão ecológica da PCH e dos diversos tributá-
rios que existem a jusante do barramento. Nas épocas de cheia, foi explicado que 
toda a vazão vertida pela PCH seguiria naturalmente pelo trecho. 

Foi explicado pelo empreendedor também que só existem duas outorgas 
de uso da água na região a jusante da barragem, sendo que foi prevista na barra-
gem uma estrutura para escoar permanentemente a vazão correspondente a estas 
outorgas. Os técnicos do órgão alegaram, em resposta, que além desta outorga, po-
deria haver outros usos da água não outorgados no trecho, e que seria interessante 
o empreendedor visitar as propriedades existentes naqueles 40 km para checar a 
situação. Esta recomendação foi prontamente acatada pela equipe da ARGENTUM, 
que se comprometeu a fazer a vistoria. 

 A segunda recomendação do órgão foi estudar minuciosamente a opera-
ção da comporta de fundo da barragem, de modo que ela seja operada sempre em 
épocas de cheia para liberação do sedimento ali depositado e manutenção das ca-
racteríticas naturais do rio Branco à jusante da barragem. 

Por fim, foi levantada pelos técnicos do AguasParaná a necessidade de 
um parecer do setor jurídico do órgão, para definição de como será a regulamenta-
ção das outorgas futuras, tanto no trecho remanescente do rio Branco quanto no 
córrego que receberá o incremento da água derivada. 
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Figura 6-51: Ata da reunião realizada com o AGUASPARANÁ em 04 de novembro de 2014 – Parte 1 
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Figura 6-52: Ata da reunião realizada com o AGUASPARANÁ em 04 de novembro de 2014 – Parte 2 

 

6.2.2.3 INCRA E ASSENTAMENTO EGÍDIO BRUNETTO 

As reuniões realizadas com o INCRA foram realizadas de modo que fosse 
viabilizada a reunião com o Assentamento. 

Primeiramente a equipe se reuniu no INCRA para obter recomendações 
de como proceder para que um mediador do órgão fosse disponibilizado para parti-
cipar da reunião com o Assentamento. Então foi formalizado o pedido via Ofício nº 
017/2014 – CZ. 

Após contato telefônico foi então atendido o pedido do Ofício e agendada 
a reunião com o Assentamento para o dia 15 de dezembro de 2014. 

A pauta da reunião foi criada com a intenção de apresentar à comunidade 
o que será a PCH Clairto Zonta caso ela venha a ser implantada e seus respectivos 
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impactos socioambientais na região de implantação. A reunião ocorreu no próprio 
assentamento e estiveram presentes líderes locais e moradores, totalizando 18 re-
presentantes, a socióloga e o coordenador do projeto da PCH e um membro do IN-
CRA mediador da discussão. Os registros fotográficos encontram-se mostrados na 
Figura 6-53. 

Figura 6-53: Reunião realizada no Assentamento Egídio Brunetto para apresentação da PCH Clairto 
Zonta. 
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Após apresentado o projeto pelo coordenador, houve um questionamento 
a respeito do arroio onde será instituída a vazão turbinada da PCH Clairto Zonta. Foi 
informado pela liderança que normalmente a ponte à jusante da casa de força se 
alaga por conta das fortes chuvas concentradas esporádicas na região. 

Outra colocação a esse respeito foi por conta do incremento das águas do 
rio Ivaí com a implantação da usina. A liderança alegou que com o aumento da va-
zão mais loteamentos serão alagados nas margens do rio Ivaí. Porém, Leonardo 
informou que isso não ocorrerá e que a vazão incrementada no rio Ivaí por conta da 
usina será muito baixa quando comparada à do próprio rio Ivaí em situação normal. 
Em eventos extremos esse incremento será ainda mais irrelevante e, portanto, não 
será responsável por transtornos aos assentados. 

Por se tratar de uma obra de médio porte, foi colocada pelo coordenador 
que será necessária a contratação de mão de obra não qualificada para trabalhar 
durante a obra, podendo inclusive ser criado um programa para priorizar a mão de 
obra local. Porém, os assentados não gostaram do assunto e informaram não ter 
interesse nenhum nesse tipo de trabalho. 

Após esta reunião, em 28 de fevereiro de 2015, foi realizada outra reunião 
no INCRA de Curitiba para que fosse dado prosseguimento na avaliação do INCRA 
quanto à viabilidade do empreendimento. Conforme consta no Figura 6-54, o IN-
CRA, por meio de um Termo emitido em 1º de junho de 2015, anuiu a ARGENTUM 
para requerer junto ao Instituto Ambiental do Paraná a implantação da PCH Clairto 
Zonta, desde que a Requerente atenda todas as determinações do IAP relativas às 
lesgislações pertinentes. 
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Figura 6-54: Anuência do INCRA. 

 

6.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No geral os processos de articulações e reuniões foram levados da ma-
neira mais aprofundada e transparente possível. Buscou-se, a partir dos resultados 
das reuniões e objeções obtidas, traçar um panorama geral do empreendimento e 
da sua atual situação em relação ao meio socioeconômico em que ela se insere. 

Com exceção à articulação feita com o INCRA, não foram identificadas 
restrições/objeções de qualquer tipo à implantação do empreendimento hidrelétrico 
naquela região. Nestas consultas preliminares, os corpos técnicos responsáveis por 
cada área foram enfáticos em expor que o pleno acatamento das exigências legais 
são os requisitos para o desenvolvimento dos estudos. Visto que o atendimento to-
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dos os padrões legais é condição básica para o desenvolvimento de todos os estu-
dos feitos para a PCH Clairto Zonta, não se mostraram restrições adicionais aos es-
tudos a serem desenvolvidos. 

Com respeito às reuniões, a fim de dirimir possíveis dúvidas e tornar o 
processo o mais transparente possível, com o INCRA e os assentados foi realizada 
uma reunião no assentamento Egídio Brunetto e todas as colocações feitas pela 
ARGENTUM, assim como dos próprios assentados, foram consideradas pelo Institu-
to no momento de emissão de uma Anuência para prosseguimento do licenciamento 
ambiental com o IAP. 

Por entender ser esta etapa de grande importante no processo de licenci-
amento do empreendimento e fundamental para a compreensão dos processos exis-
tentes na região pretende-se ao longo dos próximos anos dar continuidade a estas 
articulações de forma a sempre nos mantermos atualizados quanto às reinvindica-
ções e objeções de todos os agentes participantes deste processo. 
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7 DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL 

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

A seguir são listadas algumas das ferramentas utilizadas pela equipe técnica pa-
ra construção do presente diagnóstico: 

• Visitas e contatos com órgãos governamentais e outras entidades para ob-
tenção de dados secundários; 

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

• Abordagens e discussões entre os profissionais que compuseram a equipe 
multidisciplinar; 

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

7.1 DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO 

O diagnóstico do meio físico consiste em uma etapa de acentuada importância 
para as posteriores fases dos estudos ambientais. Uma vez que todas as informações conti-
das no presente capítulo, bem como, as informações relativas aos capítulos do meio biótico 
e do meio antrópico, também devem ser utilizadas como subsídio para a identificação e ava-
liação dos possíveis impactos socioambientais a serem gerados pela implantação, ou não, 
do empreendimento. Além da posterior proposição da criação de medidas e planos de con-
trole para os impactos classificados como negativos. 

7.1.1 CLIMATOLOGIA 

O clima no Estado do Paraná, segundo Cruz (2007), é afetado por diferentes 
mecanismos climáticos. Há infiltração de massas de ar frio, especialmente no inverno. Além 
disso, ventos marítimos úmidos influenciados pelo Anticiclone do Atlântico Sul provocam 
chuvas orográficas na Serra do Mar, as quais podem avançar e causar precipitação no inte-
rior do estado. Variações na posição do Anticiclone do Atlântico Sul, assim como do Equa-
dor Térmico, alteram a dinâmica climática paranaense, influenciando as condições de preci-
pitação, temperatura e umidade relativa. 

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

Existem diversos métodos para se classificar o clima de uma região, porém o 
mais reconhecido é a classificação climática de Köppen-Geiger, que é o sistema de classifi-
cação global dos tipos climáticos consagrado em geografia, climatologia e ecologia. 

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

Neste contexto, a bacia hidrográfica do rio Branco encontra-se majoritariamente 
numa região climática classificada como “Cfb”, ou seja, clima temperado, com temperatura 
média no mês mais frio abaixo de 18ºC (mesotérmico), verões frescos, temperatura média 
no mês mais quente abaixo de 22°C e sem estação seca definida. Porém, a região próxima 
à confluência do rio Branco com o rio Ivaí é classificada como “Cfa”, classificação esta que 
difere da primeira devido à temperatura média do mês mais quente, que nesse caso é supe-
rior a 22ºC (ver Figura 7-1). 

Percebe-se ainda a existência de uma pequena região média-superior da bacia 
classificada como “Cfa/Cfb”, o que significa que na maior parte do ano a região enquadra-se 
como “Cfa”, porém podem existir épocas em que o clima classifica-se como “Cfb”. 

Figura 7-1: Localização da bacia hidrográfica do rio Branco em relação à classificação climática. 

 

 

Para a caracterização regional física da área do empreendimento, definida como 
Área Diretamente Afetada, foi feita uma busca por estações climatológicas localizadas pró-
ximas ao local onde deverá ser implantada a PCH Clairto Zonta e que contivessem uma 
série de dados consistente, de modo a garantir a confiabilidade da avaliação. 
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Foram então utilizados dados disponíveis na estação climatológica Cândido de 
Abreu (Código 02451052), que encontra-se desativada mas teve sua operação realizada 
pelo Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR) de 1989 a 1998, totalizando 10 anos de medi-
ção contínua. A Tabela 7-1 mostra suas características principais. 

Tabela 7-1: Estação climatológica próxima à PCH Clairto Zonta. 

DENOMINAÇÃO CÓDIGO LATITUDE LONGITUDE ALTITUDE PERÍODO DISTÂNCIA 

Cândido de Abreu 02451052 24º38’ S 51º15’ W 645 m 1989 - 1998 30 km 

 

7.1.1.1 Temperatura 

Pelo mapa de isolinhas de temperatura média anual mostrada na Figura 7-2, no-
ta-se que a região da bacia hidrográfica do rio Branco insere-se sobre uma região de tempe-
ratura média no estado do Paraná. A porção mais ao sul e sudeste caracteriza-se por tem-
peraturas médias mais baixas, sendo que ao norte e nordeste as temperaturas são ligeira-
mente mais altas. 

No trimestre mais quente, definido entre dezembro e fevereiro, a região da bacia 
apresenta temperaturas próximas a 27 ºC, semelhantes à Campo Mourão e Maringá, en-
quanto que no trimestre mais frio, definido entre junho e agosto, apresentam-se temperatu-
ras mais semelhantes às redondezas de Guarapuava e Prudentópolis, com variações entre 
12 e 13 ºC. 

Figura 7-2: Mapa de isolinhas de temperatura média anual do Paraná. 

 
Fonte: Adaptado de IAPAR (2012). 

Avaliando os dados da estação Cândido de Abreu. observou-se uma média da 
temperatura em torno de 19,4ºC, e médias máximas e mínimas, respectivamente, de 26,0ºC 
e 15,2ºC. Dentre os meses mais quentes e mais frios, destacam-se janeiro, com média de 
23,1ºC (mês mais quente), e julho, com média de 14,5ºC (mês mais frio). A Tabela 7-2 e o 
gráfico da Figura 7-3 exibem um resumo dos valores obtidos durante o período de 1989 a 
1998. 
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Tabela 7-2: Temperatura média mensal para região de estudo 

MÊS MÉDIA 
MÉDIA 

MÁXIMA

Jan 23,1 29,3

Fev 22,9 29,2

Mar 21,9 28,3

Abr 19,8 26,5

Mai 16,7 23,2

Jun 14,9 21,3

Jul 14,5 21,6

Ago 16,6 24 

Set 17,9 24,5

Out 20,1 26,5

Nov 21,7 28,6

Dez 23 29,5

Anual 19,4 26,0

Figura 7-3: Médias geral, máxima e mínima da temperatura na 

7.1.1.2 Umidade relativa do ar

A Figura 7-4 ilustra o mapa de umidade relativa média anual do 
ná. No mapa das isolinhas de umidade relativa verifica
na faixa entre 70 e 80%. 
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: Temperatura média mensal para região de estudo – Estação Cândido de Abreu (1989

MÉDIA  
MÁXIMA 

MÉDIA  
MÍNIMA 

MÁXIMA ABSOLUTA 

VALOR ANO 

29,3 19,1 34,8 1993 

29,2 19 34,5 1992 

28,3 18 34,8 1990 

26,5 15,8 32,1 1998 

23,2 12,9 30,3 1997 

21,3 11,1 28,3 1991 

21,6 10,2 29 1994 

 12 33,8 1994 

24,5 13,5 34,9 1994 

26,5 15,8 34,2 90/95 

28,6 17 35 1993 

29,5 18,5 35,1 1998 

26,0 15,2 - - 

Fonte: Adaptado de IAPAR (2012). 

: Médias geral, máxima e mínima da temperatura na estação Cândido de Abreu.

Fonte: Adaptado de IAPAR (2012). 

midade relativa do ar 

ilustra o mapa de umidade relativa média anual do 
ná. No mapa das isolinhas de umidade relativa verifica-se que a área de estudo encontra
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Cândido de Abreu (1989-1998). 

MÍNIMA ABSOLUTA 

VALOR ANO 

11 1994 

10,3 1990 

9,9 1998 

4,8 1995 

1,5 1990 

-2,5 1994 

-1,6 1994 

-1,5 1993 

3,4 1990 

6,2 1995 

8,6 1989 

11,5 1990 

- - 

Cândido de Abreu. 

 

ilustra o mapa de umidade relativa média anual do estado do Para-
rea de estudo encontra-se 
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Figura 7-4: Mapa da umidade relativa média do ar para o 

De acordo com os valores observados na 
identificar que a primeira metade do ano apresenta umidade crescente, porém esse valor 
passa a diminuir a partir do mês de julho. 
tudo é de 76,2%. 

Tabela 7-3: Umidade relativa anual para região de estudo 

MÊS JAN FEV MAR

Umidade (%) 78 78 

Não foi identificado nenhum mês com valores médios preocupantes para a sa
de humana, tendo em vista que o mínimo valor ficou em 7

Figura 7-5: Umidade relativa do ar mensal 

 

 

EIA – Estudo 

 

 

Andar – Bigorrilho 
  

 

: Mapa da umidade relativa média do ar para o estado do Paraná.

Fonte: Adaptado de IAPAR (2012). 

De acordo com os valores observados na Tabela 7-3 (e Figura 
identificar que a primeira metade do ano apresenta umidade crescente, porém esse valor 
passa a diminuir a partir do mês de julho. Observa-se que a média anual para a área de e

: Umidade relativa anual para região de estudo – Estação Cândido de Abreu (1989

MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT

79 79 80 82 77 71 72 74

Fonte: IAPAR (2012). 

foi identificado nenhum mês com valores médios preocupantes para a sa
de humana, tendo em vista que o mínimo valor ficou em 70% no mês de novembro

: Umidade relativa do ar mensal - Estação Cândido de Abreu (1989

Fonte: IAPAR (2012). 
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stado do Paraná. 

 

Figura 7-5) é possível 
identificar que a primeira metade do ano apresenta umidade crescente, porém esse valor 

a média anual para a área de es-

Estação Cândido de Abreu (1989-1998). 

OUT NOV DEZ MÉD. 

74 70 74 76,2 

foi identificado nenhum mês com valores médios preocupantes para a saú-
mês de novembro. 

Estação Cândido de Abreu (1989-1998). 
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7.1.1.3 Ventos 

Pela Figura 7-6, que ilustra o mapa de direção predominantes dos ventos no es-
tado do Paraná, percebe-se a maior predominância de ventos de sentido sudeste e em me-
nor intensidade de leste, na região em que se insere o empreendimento. 

Figura 7-6: Mapa de direção predominante dos ventos no estado do Paraná. 

 

Fonte: Adaptado de IAPAR (2012). 

Para a estação Cândido de Abreu os valores observados na Tabela 7-4 variam 
entre 1,8 e 2,2 m/s, sendo a média anual calculada em 1,9 m/s. 

Tabela 7-4: Vento para região de estudo da estação Cândido de Abreu. 

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

Velocidade (m/s) 1,8 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,9 2,1 2,2 2,1 2,1 1,9 1,9 

Direção SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE 

Fonte: IAPAR (2012). 

A Figura 7-7 apresenta a velocidade média do vento para cada mês, baseada na 
série histórica de dados medidos no entorno da região de estudo. Percebe-se uma tendên-
cia de aumento das velocidades dos ventos no período entre inverno e primavera, prova-
velmente causada pela atuação de diferentes fenômenos meteorológicos nesse período, 
quando a entrada das frentes frias é mais freqüente na região sul do Brasil. 
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Figura 7-7: Velocidade média mensal dos ventos 

7.1.1.4 Evaporação e evapotranspiração

A Figura 7-8 ilustra o mapa das isolinhas de evapotranspiração anual para o 
tado do Paraná. Observa-se que para a área em estudo, na região 
fica do rio Branco, a evapotrnaspiração anual

Figura 7-8

A evaporação total anual para a área de estudo é de aproximadamente 791 mm, 
já a média mensal assume
nimo de 40,8 no mês de junho ao máximo de 85,2 mm no mês de novembro (ver 
7-5). 

Tabela 7-5

MÊS JAN. FEV

Evaporação média 
(mm) 69,2 62,3
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: Velocidade média mensal dos ventos da estação Cândido d

 
Fonte: Adaptado de IAPAR (2012). 

vaporação e evapotranspiração 

ilustra o mapa das isolinhas de evapotranspiração anual para o 
se que para a área em estudo, na região próxima à bacia hidrogr

a evapotrnaspiração anual varia entre 900 e 1.100 mm.

8: Mapa de evapotranspiração anual no estado no Paraná.

Fonte: Adaptado de IAPAR (2012). 

evaporação total anual para a área de estudo é de aproximadamente 791 mm, 
e o valor de 66 mm. A evaporação média mensal varia entre o m

nimo de 40,8 no mês de junho ao máximo de 85,2 mm no mês de novembro (ver 

5: Evaporação média mensal da estação Cândido de Abreu.

FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OUT

62,3 64,5 57 49,4 40,8 55 76,4 73,6 74,8

Fonte: IAPAR (2012). 
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da estação Cândido de Abreu. 

ilustra o mapa das isolinhas de evapotranspiração anual para o es-
próxima à bacia hidrográ-

varia entre 900 e 1.100 mm. 

stado no Paraná. 

 

evaporação total anual para a área de estudo é de aproximadamente 791 mm, 
o valor de 66 mm. A evaporação média mensal varia entre o mí-

nimo de 40,8 no mês de junho ao máximo de 85,2 mm no mês de novembro (ver Tabela 

estação Cândido de Abreu. 

OUT. NOV. DEZ. TOTAL 

74,8 85,2 82,5 790,7 
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Pela Figura 7-9
primavera e início do verão.

Figura 7-9: 

7.1.1.5 Insolação 

Observa-se, pela 
horas de sol para região é de 2.461 horas, com média de 205 horas por mês.

Tabela 7-

MÊS JAN. FEV. MAR

Insolação (h) 199,1 186,2 210,1

A Figura 7-10 mostra a variação mensal das insolações totais médias para a s
rie histórica estudada. Observa
do verão, em especial nos meses de novembro e dezembro. Nos meses de junho, setembro 
e fevereiro, a insolação é menor, com índices abaixo da média.

Figura 7-10
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9 evidencia-se que os maiores valores encontram
primavera e início do verão. 

: Evaporação média mensal da estação Cândido de Abreu.

Fonte: IAPAR (2012). 

, pela Tabela 7-6, que no caso da insolação o total médio anual de 
horas de sol para região é de 2.461 horas, com média de 205 horas por mês.

-6: Insolação média mensal da estação Cândido de Abreu

MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OUT

210,1 216,4 210,5 178,6 214,6 211,6 173,3 200,7

Fonte: IAPAR (2012). 

mostra a variação mensal das insolações totais médias para a s
rie histórica estudada. Observa-se que as maiores médias compreendem o período de início 
do verão, em especial nos meses de novembro e dezembro. Nos meses de junho, setembro 
e fevereiro, a insolação é menor, com índices abaixo da média. 

10: Média mensal de insolação da estação Cândido de Abreu

Fonte: IAPAR (2012). 
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que os maiores valores encontram-se no final da 

Evaporação média mensal da estação Cândido de Abreu. 

 

o total médio anual de 
horas de sol para região é de 2.461 horas, com média de 205 horas por mês. 

da estação Cândido de Abreu. 

OUT. NOV. DEZ. TOTAL 

200,7 228,8 231,3 2.461 

mostra a variação mensal das insolações totais médias para a sé-
se que as maiores médias compreendem o período de início 

do verão, em especial nos meses de novembro e dezembro. Nos meses de junho, setembro 

da estação Cândido de Abreu. 
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7.1.1.6 Pluviometria 

Os dados pluviométricos analisados para a bacia hidrográfica do rio Branco são 
provenientes de duas estações de medição, a estação Ribeirão Bonito e a estação Rio 
Branco do Ivaí, ambas dentro dos limites da bacia, como mostra a Figura 7-11. 

Figura 7-11: Estações pluviométricas analisadas para o estudo pluviométrico da bacia do rio Branco. 

 
 

Ambas as estações analisadas têm longo período de medições, como pode ser 
visualizado na Tabela 7-7, que mostra a disponibilidade de dados em todos os postos. 

Tabela 7-7: Disponibilidade de dados nas estações pluviométricas analisadas. 

 
OBS.: O preenchimento em amarelo significa que os dados do ano estão completos, em vermelho estão preenchidos os anos 

que apresentaram períodos de ausência de dados. 

 

A Tabela 7-8 apresenta as precipitações acumuladas anuais das duas estações 
pluviométricas analisadas. Os períodos de falhas em cada uma foram preenchidos pela mé-
dia do mesmo mês dos anos com dados completos. Pela sua análise, verifica-se uma maior 
concentração de chuvas na porção mais baixa da bacia, medida pela estação Ribeirão Boni-
to. 
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Tabela 7-8: Precipitação acumulada anual das estações pluviométricas analisadas. 

ANO RIO BRANCO DO IVAÍ RIBEIRÃO BONITO 

1976 1.747,0 2.006,9 

1977 1.562,4 1.611,8 

1978 1.348,6 1.331,7 

1979 2.435,0 1.711,1 

1980 1.706,8 1.834,1 

1981 1.383,6 1.225,8 

1982 2.020,4 1.825,3 

1983 2.416,3 4.008,7 

1984 1.694,3 2.399,7 

1985 1.089,2 1.548,3 

1986 1.689,6 1.818,1 

1987 1.796,0 1.623,2 

1988 1.271,9 1.401,4 

1989 1.722,2 1.836,3 

1990 1.901,4 1.874,2 

1991 1.595,4 1.357,9 

1992 2.045,8 2.072,0 

1993 2.001,5 1.976,7 

1994 1.750,3 1.714,0 

1995 1.664,2 1.660,0 

1996 1.580,1 1.685,5 

1997 2.223,0 2.057,3 

1998 1.968,7 1.999,6 

1999 1.473,6 1.355,6 

2000 1.648,8 1.776,6 

2001 1.667,6 1.603,6 

2002 1.551,8 1.760,5 

2003 1.702,4 1.775,0 

2004 1.622,7 1.699,4 

2005 1.386,6 1.882,7 

2006 1.259,8 1.851,7 

2007 1.352,6 2.032,7 

2008 1.377,0 1.831,7 

2009 2.002,8 2.709,0 

2010 1.458,0 1.657,7 

Média Anual (mm) 1.689,1 1.843,3 

 

Para uma análise mais detalhada dos meses mais chuvosos e dos meses de es-
tiagem, está ilustrado na Figura 7-12 o gráfico da média do número de dias chuvosos em 
cada mês do ano em todas as estações. Para o cálculo, foi utilizada a série diária de precipi-
tações durante o período de janeiro 1976 a dezembro de 2010, no entanto foram levados 
em consideração somente os meses que não apresentavam nenhuma falha de medição. 
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Figura 7-12: Média de dias chuvosos nos meses sem falhas 

Como esperado, os meses com menos dias chuvosos são aqueles nas estações 
inverno e outono. Para complementar a análise anterior, é importante visualizar as médias 
de precipitação para cada um dos meses do ano. Essas médias estão mostradas na 
7-13. 

Como se pode
menos dias chuvosos do que os outros, se caracteriza
que sua precipitação acumulada média mensal se diferencia d

Figura 7-13: Precipitação acumulada média mensal para as estações utilizadas

Aplicando o método de Thiessen para o cálculo da precipitação média da bacia 
do rio Branco, o valor encontrado foi de 1.728,3 mm. Pelo mapa pluviométrico da 
7-14, vê-se que o valor calculado para a precipitação 
valores encontrados na região onde está localizada.
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: Média de dias chuvosos nos meses sem falhas (entre janeiro de 1976 e dezembro de 2010

 

Como esperado, os meses com menos dias chuvosos são aqueles nas estações 
inverno e outono. Para complementar a análise anterior, é importante visualizar as médias 
de precipitação para cada um dos meses do ano. Essas médias estão mostradas na 

se pode perceber, os meses de maio e junho, apesar de apresentar
menos dias chuvosos do que os outros, se caracterizam por pancadas de chuva, haja vista 
que sua precipitação acumulada média mensal se diferencia das demais nessa época.

: Precipitação acumulada média mensal para as estações utilizadas (janeiro de 1976 a dezembro de 
2010). 

 

Aplicando o método de Thiessen para o cálculo da precipitação média da bacia 
do rio Branco, o valor encontrado foi de 1.728,3 mm. Pelo mapa pluviométrico da 

se que o valor calculado para a precipitação média anual na bacia é compatível aos 
valores encontrados na região onde está localizada. 
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Figura 7-14: Precipitação média anual no estado do Paraná 

 
Fonte: Adaptado de Instituto Águas Paraná (2013). 

Cabe destacar, numa escala mais particualr, que Rio Branco do Ivaí enfrenta sé-
rios problemas por conta das enchentes causadas pelo rio Branco em eventos extremos de 
precipitação. Em junho dos anos de 2013 e 2014 o volume de água que caiu na região fez 
transbordar praticamente todos os trechos hídricos que cortam a cidade, deixando uma par-
te da população isolada e gerando grandes prejuízos. Pelo relato dos moradores, em épo-
cas de vazão extrema o rio chega a subir mais de 15 metros e os prejuízos estão relaciona-
dos principalmente à falta de água tratada. Na última enchente, em junho de 2014, o muni-
cípio ficou sem acesso à água por mais de 3 dias (ver Figura 7-15). 

Figura 7-15: Enchentes causadas em junho de 2013 e 2014 na região de Rio Branco do Ivaí. 

Junho de 2013 Junho de 2014 

Fonte: Jornal do Paraná (2014). 
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7.1.2 GEOLOGIA 

O rio Branco integra a bacia do rio Ivaí e está totalmente inserido no território do 
estado do Paraná. A sua bacia ocupa uma área de 403 km2 e escoa no sentido SE-NO. 

O reconhecimento da geologia da bacia foi avaliado a partir das informações 
disponíveis, utilizando informações secundárias (bibliografia e estudos anteriores) e levan-
tamentos primários (visitas de reconhecimento, sondagens e interpretação fotogeológica). 

As informações secundárias coletadas e utilizadas nos estudos geológicos para 
subsidiar os trabalhos de caracterização dos eixos foram às seguintes: 

• Mapas geológicos do Paraná, na escala 1:250.000, efetuados pela MINE-
ROPAR (2005) a partir da compilação de cartas geológicas do Estado do Pa-
raná oriundas de diversos projetos, nas escalas 1:50.000, 1:100.000, 
1:200.000 e 1:250.000. Incluem as seguintes folhas: Campo Mourão (S.G22-
V-B), Telêmaco Borba (SG.22-X-A), Londrina (SF.22-Y-D) e Cornélio Procó-
pio (SF.22-Z-C); 

• Mapa geológico do Paraná, escala 1:650.000, efetuado pela Minerais do Pa-
raná – MINEROPAR (2006) a partir da compilação de cartas geológicas de 
diversos projetos, nas escalas 1:50.000 e 1:100.000; 

• Atlas Geomorfológico do Estado do Paraná, escala base 1:250.000, elabora-
do pela MINEROPAR e Universidade Federal do Paraná – UFPR (2006); 

• Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM. Informações Geográ-
ficas da Mineração/Títulos Minerários no Estado do Paraná; 

• Fotografias aéreas em escala aproximada 1:60.000, relativas ao antigo U-
SAF; 

• Boletim Sísmico Brasileiro (2010), Catálogo do IAG (Instituto de Astronomia, 
Geofísica e Ciências Atmosféricas); 

• Duarte J. M. G., Moraes R. B., Oliveira C. A., Cardoso, R. M. (2010). Alguns 
aspectos geotécnicos peculiares do projeto da UHE Mauá. 

Em termos estratigráficos a região estudada da bacia do rio Branco situa-se in-
teiramente sobre a Bacia Sedimentar do Paraná, nas unidades litoestratigráficas denomina-
das Grupos Guatá, Passa Dois e São Bento. A Tabela 7-9 apresenta o empilhamento estra-
tigráfico das unidades litoestratigráficas mencionadas. 
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Tabela 7-9: Coluna estratigráfica da área em estudo. 

ERA PERÍODO GRUPO FORMAÇÃO LITOLOGIAS 
C

E
N

O
Z

Ó
IC

O
 

Quaternário 
(recente) - - Sedimentos aluviais recentes, colúvios e solos residuais. 

Terciário (Mioce-
no) - - Sedimentos inconsolidados ou parcialmente consolidados 

geralmente recobertos por aluviões recentes ou colúvios. 

M
E

S
O

Z
Ó

IC
O

 

Cretáceo 
São 

Bento 

Serra Geral 

Efusivas básicas toleíticas (basaltos). 
Sedimentos intertrapianos (arenitos). 

Efusivas ácidas a intermediárias (riolitos, riodacitos, dacitos 
e andesitos). 

Intrusivas básicas (diabásios). 

Juro/Cretáceo Botucatu Arenito róseo-avermelhado e amarelado, fino a médio, com 
estratificação cruzada e frequentemente silicificados. 

M
E

S
O

Z
Ó

IC
O

 

Permiano Passa 
Dois 

Rio do Rasto Siltitos, argilitos e intercalações de arenitos finos. 

Teresina Alternância de argilitos, folhelhos e siltitos. 

Serra Alta Argilitos, folhelhos e siltitos acinzentados escuros maciços. 

Irati Argilitos e folhelhos cinzentos. 

 

Como pode ser observado na Figura 7-16, no curso alto e médio do rio Branco 
ocorrem rochas sedimentares do Grupo Passa Dois. Trata-se de alternância de siltitos, argi-
litos e folhelhos da Formação Teresina e siltitos, argilitos avermelhados com arenitos finos 
intercalados da Formação Rio do Rastro. 

Figura 7-16: Mapa geológico da bacia hidrográfica do rio Branco. 
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Sobrepostas aos sedimentos paleozóicos ocorrem às rochas do Grupo São Ben-
to, incluindo os arenitos das Formações Pirambóia e Botucatu com destaque para a suces-
são de derrames basálticos originários de vulcanismo de fissura continental da Formação 
Serra Geral, situados acerca da foz do rio Branco, como mostra a figura anterior. 

Esta formação geológica representa a minoria dos aproveitamentos estudados, 
sendo constituída por uma sucessão de derrames basálticos originários de vulcanismo de 
fissura continental, de espessura e extensão consideráveis que ocorrem de maneira contí-
nua e abrangente em toda região centro oeste do Paraná, os quais apresentam espessuras 
que podem variar entre 10 até mais de 50 metros. Os derrames são tabuliformes e podem 
ser individualizados, principalmente em função da topografia. Como na maior parte das ve-
zes ocorre uma sucessão de derrames, o horizonte total pode chegar a atingir centenas de 
metros, chegando a possuir cerca de 1.500 m em sua porção central, conforme a região. 

Em linhas gerais, os derrames prolongam-se ao norte para os estados de São 
Paulo e Mato Grosso do Sul; ao sul para os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul; 
para oeste em direção ao rio Paraná, sendo limítrofe aos sedimentos paleozóicos da Bacia 
do Paraná em sua porção oriental. Em termos de área, tal unidade perfaz cerca de 66% do 
território paranaense. 

Basicamente, os derrames basálticos são constituídos por rochas efusivas bási-
cas de caráter toleítico. Termos como andesitos, riolitos, riodacitos, dacitos e basaltos pórfi-
ros também são descritos, mas com ocorrência restrita. As datações geocronológicas apon-
tam para estas rochas de idades absolutas que as enquadram no período juro-cretáceo (en-
tre 140 e 120 Ma). 

Toda esta ocorrência está recoberta por arenitos da Formação Caiuá (Grupo 
Bauru) e sedimentos mais recentes (cenozóicos), abrangendo uma evolução situada no in-
tervalo de tempo que vai do Paleozóico Superior ao Cenozóico. 

As principais unidades litoestratigráficas apresentam-se sub-horizontais ou com 
leve inclinação (3 a 5° de mergulho) para oeste. Em termos estruturais, os lineamentos tec-
tônicos mostram-se com evidente tendência segundo as direções N40/60°W e N50/70°E. As 
primeiras relacionam-se provavelmente às forças tensionais originadas durante o soergui-
mento do Arco de Ponta Grossa, provocando a ocorrência de falhas e fraturas e constituindo 
o caminho preferencial das intrusivas básicas do Cretáceo Inferior. Os lineamentos de orien-
tação NE-SW provavelmente estão relacionados à reativação de estruturas mais antigas. 

Quanto à caracterização litológica, aparecem na bacia as formações Irati, Serra 
Alta, Teresina, Rio do Rastro, Botucatu e Serra Geral. 

FORMAÇÃO IRATI 

A Formação Irati é constituída por folhelhos e argilitos cinza escuro, folhelhos 
cinza escuros betuminosos, bem como por siltitos, arenitos e calcários. A estrutura sedimen-
tar mais comum é a laminação plano-paralela. 

FORMAÇÃO SERRA ALTA 

A Formação Serra Alta é constituída por uma seqüência de argilitos, folhelhos e 
siltitos cinza escuro a pretos, com fratura conchoidal e lentes e concreções calcíferas. A úni-
ca estrutura sedimentar presente é a laminação paralela e seu contato com a Formação 
Teresina é concordante. 

FORMAÇÃO TERESINA 
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Constitui alternância de argilitos e folhelhos com siltitos e arenitos finos, de colo-
ração cinza clara a esverdeada. Nos horizontes superiores, já próximos ao contato com a 
Formação Rio do Rasto, ocorrem intercalações decimétricas de calcário. Esta alternância dá 
origem à laminação flaser, característica típica desta Formação. Além desta, é também co-
mum a presença de micro-laminação cruzada, fendas de dissecação, marcas de ondas e 
diques de arenitos. Nas camadas carbonáticas é freqüente a ocorrência de oólitos e estrutu-
ras estromatolíticas. A espessura média indicada é da ordem de 350 metros. 

FORMAÇÃO RIO DO RASTO 

Predominam siltitos e argilitos com intercalações de arenitos finos, com cores 
esverdeadas, avermelhadas e arroxeadas. São características de toda a formação os siste-
mas de fraturamento sub-conchoidal, especialmente evidentes nas camadas de siltitos arro-
xeados. A espessura sugerida é da ordem de 400 metros e os contatos geológicos com as 
Formações Teresina e Botucatu são concordantes do tipo gradacional, sugerindo uma de-
posição ininterrupta entre estas unidades. 

As boas características geotécnicas como rocha de fundação é prejudicada 
quando exposta a intempérie, devido à rápida desagregação causada provavelmente pela 
fração argilosa expansiva dessa formação. 

FORMAÇÃO BOTUCATU 

Predominam arenitos rosados e avermelhados, de granulação predominante-
mente fina com grãos selecionados e bem arredondados. As estruturas sedimentares mais 
evidentes são a estratificação cruzada de grande amplitude, a estratificação plano-paralela e 
a estratificação cruzada acanalada. Estas estruturas ainda são bem visíveis nas camadas 
de solo residual jovem. 

Em função de sua friabilidade e sistema de diaclasamento, estas rochas formam 
uma geomorfologia típica, com escarpas subverticais de dimensões consideráveis. 

A espessura da Formação Botucatu é relativamente uniforme, da ordem de 100 
metros. Sua ocorrência superficial restringe-se a uma estreita faixa com desenvolvimento 
norte-sul. 

O contato com os derrames basálticos se dá de forma gradual, sendo freqüente 
a ocorrência de lentes/intercalações de arenito intertrapiano apresentando-se recozidos, 
resultado de metamorfismo de contato. 

Os arenitos do Botucatu estão presentes também no preenchimento de algumas 
fraturas na base da Formação Serra Geral, bem como em diques delgados de pequena pe-
netração nos derrames inferiores, indicando a contemporaneidade dos derrames com a de-
posição do arenito. 

FORMAÇÃO SERRA GERAL 

• Rochas vulcânicas básicas 

São constituídas principalmente por basaltos, aflorantes em sua grande maioria 
nas variedades maciça e vesículo-amigdaloidal, apresentando coloração acinzentada escura 
a preta, existindo termos afaníticos (minerais não visíveis a olho nu) e faneríticos. Os primei-
ros podem conter quantidades variáveis de material vítreo. 

Estas rochas ocorrem sob a forma de derrames tabulares, de espessuras e ex-
tensões variáveis. A individualização de cada derrame caracteriza-se por apresentar se-
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quências litológicas distintas. Derrames completos apresentam o seu terço superior constitu-
ído por basaltos vesículo-amigdalóides associados a um horizonte de brecha normalmente 
delgado e nos dois terços inferiores, basaltos maciços e homogêneos, com fraturamentos 
horizontalizados e verticalizados com frequência e distribuições variadas. Este perfil por ve-
zes pode ser alterado, dependendo das espessuras encontradas. 

Os basaltos vesículo-amigdalóides possibilitam a individualização de cada der-
rame, em associação com as brechas sobrepostas, sendo constituídos por rochas averme-
lhadas ou acinzentadas claras, apresentando orifícios preenchidos parcial ou totalmente por 
minerais silicosos, tais como: ágatas, quartzo, calcedônia, zeolitas e carbonáticos, como 
calcitas de distribuição e dimensões variadas, dependendo de suas dimensões. É comum 
também a ocorrência de argilominerais de coloração esverdeada, pontuando a rocha. 

Os horizontes constituídos por brechas ocorrem no topo dos derrames. São ro-
chas de densidades mais baixas que os basaltos maciços, com peso específico aparente 
seco da ordem de 2,4 g/cm3, ocorrendo em forma de uma massa constituída por fragmentos 
de basalto (quase sempre vesículo-amigdalóide) e siltitos e/ou arenitos cimentados por ma-
terial detrítico. 

O contato entre as brechas e os basaltos vesículo-amigdalóides subjacentes 
normalmente é bem marcado, podendo ser bem ou mal ressoldado, gerando uma camada 
arroxeada síltico-argilosa quando intemperizada. Ocorrem também minerais secundários de 
origem hidrotermal, tais como: calcitas, zeolitas e argilominerais de coloração variada. É 
comum a ocorrência de derrames com predominância de basalto maciço micro-amigdalóide, 
e ocorrência de camadas e concentrações de vesículas no topo do derrame. Nestes casos 
praticamente não ocorre à presença de brechas. 

O núcleo dos derrames é constituído por basaltos maciços densos, com peso 
específico aparente seco da ordem de 2,9 g/cm3 e altamente resistentes, com resistência à 
compressão simples acima de 150 MPa. São rochas de coloração acinzentada escura a 
preta, com predominância de fraturamentos subverticais no interior do derrame, sinônimo de 
disjunções colunares abundantes e persistentes. 

Os basaltos maciços normalmente são impermeáveis. No entanto, devido ao seu 
sistema de fraturamento e ao contato entre derrames, podem apresentar zonas de permea-
bilidade importantes, principalmente, por disjunções ocasionadas por concentrações de fra-
turas, o que pode exigir tratamentos de fundações, quando observados. 

• Rochas vulcânicas ácidas a intermediárias 

As rochas de natureza mais ácida pertencentes à Formação Serra Geral estão 
agrupadas no Membro Nova Prata, segundo alguns autores. Esta unidade litoestratigráfica 
ocorre como núcleos menores no centro da bacia. No Estado do Paraná estas rochas são 
mapeadas a nível regional, com significativa ocorrência na foz do rio Branco. 

As rochas predominantes são riolitos, riodacitos, dacitos e andesitos. 

• Intrusivas básicas 

As rochas intrusivas básicas aparecem geralmente agrupadas em sistemas de 
corpos tabulares e subparalelos, coincidentes com as geoclasses por onde ocorreu o extra-
vasamento dos derrames basálticos. Na área dos estudos há uma grande concentração de 
diques e sills de diabásio devido provavelmente à proximidade do alto estrutural denomina-
do Arco de Ponta Grossa. 
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No caso dos diques, essa grande concentração, costumeiramente chamada de 
enxames de diques, apresenta-se transpondo a área de afloramentos paleozóicos, mas 
também cortam os próprios derrames basálticos. Os diques apresentam orientação mais 
frequente N40-60°W e também na direção N26-60°E em mergulhos subverticais, com es-
pessura variável desde alguns metros até cerca de 500 metros. 

Os sills ocorrem na forma de intrusões sub-horizontais (soleiras) com espessu-
ras e dimensões muito irregulares em estreita associação com os diques e certamente ali-
mentados por eles. Ocorrem preferencialmente junto as formações do Grupo Passa Dois. 

• Cobertura de solos 

As rochas basálticas produzem solos com espessuras variadas, com predomínio 
de solos residuais/coluvionares argilosos e, em menor abrangência, pedregosos. 

Em relevos suavemente ondulados observa-se a concentração de solos residu-
ais/coluvionares de coloração normalmente avermelhada, os quais também ocorrem no so-
pé dos terrenos mais fortemente ondulados, recobrindo terraços suaves. 

O perfil típico dos horizontes de solo apresenta a seguinte conformação: uma 
porção superficial de solos residuais/coluvionares maduros, de coloração avermelhada e 
espessura variada que passam de maneira gradual ou brusca para solos residuais. Subja-
cente a estes se encontra uma superfície constituída por saprólitos brandos e/ou duros (es-
tes com núcleo arredondado de rocha dura preservada, em meio a uma superfície externa, 
escura, bastante alterada) a qual marca a passagem do contato solo/rocha. 

Nos leitos e margens dos rios observa-se a ocorrência de sedimentos aluviona-
res recentes, constituídos por depósitos de cascalhos (raros) e arenosos, recobertos com 
uma fina camada argilosa superficial. 

• Depósitos terciários a quaternários 

Sob esta denominação são englobados os depósitos aluvionares antigos que 
ocorrem próximo à foz do rio Branco. Estes depósitos são constituídos predominantemente 
por areia fina a média, e cascalhos localmente argilosos estratificados em bancos dessimé-
tricos e métricos. 

Os aluviões recentes, em geral finamente arenosos, ocorrem de forma descontí-
nua, com dimensões moderadas a pequenas, junto as principais drenagens. 

Os solos residuais e coluvionares formados pela meteorização in situ das rochas 
e pelos mecanismos de movimentação gradativa dos seus produtos, respectivamente, são 
geralmente de pequena espessura em praticamente toda a área, podendo formar acumula-
ções localizadas no sopé dos terrenos mais fortemente inclinados, recobrindo os terraços 
suaves, que são típicos da região. Nos terrenos mais íngremes e escarpados, os solos são 
menos espessos e mais pedregosos, geralmente com a ocorrência de tálus. 

• Depósitos quaternários 

Os depósitos quaternários se referem aos aluviões recentes, em geral finamente 
arenosos, e ocorrem de forma descontínua com dimensões moderadas a pequenas junto as 
principais drenagens. 

Os depósitos ainda englobam os solos residuais e coluvionares, formados pela 
meteorização in situ das rochas e pelos mecanismos de movimentação gradativa dos seus 
produtos, respectivamente, são geralmente de pequena espessura em praticamente toda a 
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área, podendo formar acumulações localizadas no sopé dos terrenos mais fortemente incli-
nados, recobrindo os terraços suaves, que são típicos da região. 

Nos terrenos mais íngremes e escarpados os solos são menos espessos e mais 
pedregosos, geralmente com a ocorrência de tálus. 

7.1.3 GEOMORFOLOGIA 

O Planalto Residual da Formação Serra Geral ocupa o território da bacia de for-
ma integral. As nascentes, geralmente, estão em relevo predominantemente de topos aplai-
nados, vertentes côncavas e vales em “V” aberto modelado em rochas da Formação Rio do 
Rasto e Serra Geral na maioria. Quando modelados sobre rochas da Formação Serra Geral 
os topos são alongados e aplainados, com vertentes convexo-côncavas e vales em “V”. 

A partir da interpretação de fotografias aéreas, nota-se que no curso médio do 
rio Branco o relevo apresenta formas predominantes com topos alongados e em cristas, 
vertentes retilíneas e vales em “V”. A direção geral da morfologia é NW/SE, modelada em 
rochas da Formação Rio do Rasto. 

Figura 7-17: Representação das unidades geomorfológicas incidentes na bacia hidrográfica. 
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No baixo curso do rio Branco há a transição entre o Segundo e o Terceiro Pla-
nalto Paranaense, regionalmente essa transição é marcada na Serra da Esperança que 
forma um grande desnível, marcando o final da ocorrência das rochas sedimentares paleo-
zóicas e o início dos derrames basálticos mesozóicos. 

Fatores estruturais afetam de duas maneiras a evolução da topografia regional: 
fraturas tectônicas de maior porte direcionam as drenagens e estão diretamente correlacio-
nados às suas sinuosidades morfológicas, ao mesmo tempo em que a sub-horizontalidade 
dos derrames é responsável pelo desenvolvimento de encostas em degraus, inclusive favo-
recendo o aparecimento de desníveis principalmente em forma de corredeiras e saltos nos 
leitos do rio. 

As imagens do sensor SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) apresentadas 
a seguir (ver Figura 7-18 e Figura 7-19) mostram a declividade, altimetria, dimensões, des-
níveis, extensões entre outros itens associados à mensuração das unidades do relevo. 
Também é possível observar a morfologia – agregada a forma das vertentes, vales, topos, 
etc. – que demonstra noções do comportamento morfodinâmico em escala de bacia hidro-
gráfica. 

Figura 7-18: Hipsometria na bacia do rio Branco. 

 
Figura 7-19: Declividade na bacia hidrográfica do rio Branco. 
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7.1.4 GEOTECNIA 

A geologia local, especialmente a litologia, aspectos estruturais e a estratigrafia, 
exerceu um efeito de condicionamento forte sobre as características do projeto, o que repre-
sentou um fator decisivo na definição do layout e das fundações das estruturas. 

A região do rio Branco está inserida no contexto estrutural da zona de influência 
do Arco de Ponta Grossa associada à abertura do Atlântico Sul no período Juro-Cretáceo. 
Essa influência se estendeu para Sudoeste gerando a Zona de Falha Rio Alonzo (ZFRA) e o 
enxame de diques básicos observados na região. 

A ZFRA inicia-se nas proximidades do município de Imbaú e se estender até o 
município de São Pedro do Ivaí. Funciona como uma falha normal com o bloco baixo à SW, 
intenso fraturamento e pouco rejeito. Predominam lineamentos contínuos NW (N40-60W), 
chegando à ordem de 60 km e com essencialmente movimentação de caráter dextral. Os 
lineamentos secundários NE (N20-70E) são mais segmentados e espaçados. Fora da região 
de domínio da ZFRA (nas proximidades da nascente do rio Alonzo), direções N-S apresen-
tam lineamentos mais freqüentes. 

A presença de rochas da Formação Botucatu (arenitos médios com estratifica-
ção cruzada de médio porte), arenitos intratrapianos entre os derrames basálticos nas pro-
ximidades requerem um cuidado especial na execução das obras de engenharia subse-
quentes devido ao seu elevado grau de porosidade / permeabilidade. 

Na área diretamente afetada pela PCH Clairto Zonta, foram identificados três 
Domínios Geotécnicos que são classificados como CZ-01, CZ-02 e CZ-03 descritos a se-
guir. 

• DOMÍNIO GEOTÉCNICO CZ-01 

Unidade constituida por rochas sedimentares com intercalação de siltitos e areni-
tos finos da Formação Rio do Rasto; relevo suave, com declividade baixa e, solos rasos a 
moderados, por volta de 2,00 a 5,00 metros de profundidade, com elevada camada de rocha 
alterada (ver Boletim de Perfil de Sondagem - SM01). 

• DOMÍNIO GEOTÉCNICO CZ-02   

Unidade constituida por arenitos estratificados da Formação Botucatu; relevo 
dissecado com rampas de alta declividade e, camada de solo espesso, entre 5,00 a 10,00 
metros (ver Boletim de Perfil de Sondagem SM04). 

• DOMÍNIO GEOTÉCNICO CZ-03   

Unidade constituida por rochas igneas efusivas da Formação Serra Geral; relevo 
suave, residual do Planalto da Formação Serra Geral e, camada de solo baixa, com perfil de 
alteração também baixo. 



Argentum Energia Ltda. 
Rua Fernando Simas, 705, 3º An
Curitiba / PR - CEP: 80.430-190 

Figura 

 

 

 

EIA – Estudo 

 

 

Andar – Bigorrilho 
  

 

Figura 7-20. Mapa Geotécnico do local da PCH Clairto Zonta.
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Em relação à qualidade do solo e da rocha do seu
talhada pode ser feita a partir das sondagens realizadas na região e dos ensaios de perm
abilidade, mostrados na Tabela 

Tabela 

SONDAGEM LOCAL

SM-01 CASA DE FORÇA

SM-02 CHAMINÉ DE EQUILÍBRIO

SM-04 EMBOQUE DO TUNEL

SM-06 BARRAMENTO 
ESQUERDA

SM-07 BARRAMENTO 
DIREITA

TOTAL: 

 

No eixo da barragem foram executadas duas sondagens rotativas para a identif
cação geotécnica dos materiais do subsolo. Verificou
uma camada espessa de Solo Saprolítico e, logo subjacente Arenitos Estratificados da Fo
mação Botucatu. 

O manto de intemperismo da rocha se apresentou elevado, sendo 
é possível observar na sondagem SM
Arenito Estratificado A4-C4
mente fraturado, sendo esta camada similar ao de Solo Saprolítico da SM

Na SM-07 foi encontrado uma camada entre 7,40 a 12,40 metros Arenito Estrat
ficado de boa qualidade, sendo A1
do magmatismo da Formação Serra Geral. Este padrão de “cozimento” é bastante irregular, 
sendo que não foi encontrado na SM

Pelos resultados dos Ensaio de Permeabilidade, foi constatado que o substrato 
no eixo é bastante permeável, sendo que os ensaios resultaram em valores de 10E
conforme apresentado nos Boletins de Sondagem.  

Apresenta-se na 
to. 
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qualidade do solo e da rocha do seu entorno,
talhada pode ser feita a partir das sondagens realizadas na região e dos ensaios de perm

Tabela 7-10. 

Tabela 7-10: Resumo das sondagens mecânicas. 

LOCAL PROF. DATA DE EXECUÇÃO

CASA DE FORÇA 12,60 m 09/06/2014 a 10/06/2014

CHAMINÉ DE EQUILÍBRIO 17,20 m 16/06/2014 a 17/06/2014

EMBOQUE DO TUNEL 30,10 m 15/08/2014 a 18/08/2014

BARRAMENTO – MARGEM 
ESQUERDA 13,60 m 14/08/2014 

BARRAMENTO – MARGEM 
DIREITA 12,40 m 01/07/2014 a 03/07/2014

85,90 m  

No eixo da barragem foram executadas duas sondagens rotativas para a identif
cação geotécnica dos materiais do subsolo. Verificou-se que o substrato é constituído por 
uma camada espessa de Solo Saprolítico e, logo subjacente Arenitos Estratificados da Fo

O manto de intemperismo da rocha se apresentou elevado, sendo 
é possível observar na sondagem SM-06, foi atravessado uma camada de 4,00 metros de 

C4-F5, sendo muito alterado, com coesão muito baixa e extrem
mente fraturado, sendo esta camada similar ao de Solo Saprolítico da SM

07 foi encontrado uma camada entre 7,40 a 12,40 metros Arenito Estrat
ficado de boa qualidade, sendo A1-C1-F2, resultado do “cozimento” de altas temperaturas 
do magmatismo da Formação Serra Geral. Este padrão de “cozimento” é bastante irregular, 
sendo que não foi encontrado na SM-06. 

Pelos resultados dos Ensaio de Permeabilidade, foi constatado que o substrato 
no eixo é bastante permeável, sendo que os ensaios resultaram em valores de 10E
conforme apresentado nos Boletins de Sondagem.   

se na Figura 7-21 o Perfil Geológico-Geotécnico do eixo do barrame

 Figura 7-21. Perfil Geotécnico da Barragem. 
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, uma análise mais de-
talhada pode ser feita a partir das sondagens realizadas na região e dos ensaios de perme-

DATA DE EXECUÇÃO ENSAIOS DE 
PERMEABILIDADE 

09/06/2014 a 10/06/2014 01 

16/06/2014 a 17/06/2014 01 

15/08/2014 a 18/08/2014 01 

01 

01/07/2014 a 03/07/2014 01 

05 

No eixo da barragem foram executadas duas sondagens rotativas para a identifi-
se que o substrato é constituído por 

uma camada espessa de Solo Saprolítico e, logo subjacente Arenitos Estratificados da For-

O manto de intemperismo da rocha se apresentou elevado, sendo que, conforme 
06, foi atravessado uma camada de 4,00 metros de 

F5, sendo muito alterado, com coesão muito baixa e extrema-
mente fraturado, sendo esta camada similar ao de Solo Saprolítico da SM-07. 

07 foi encontrado uma camada entre 7,40 a 12,40 metros Arenito Estrati-
F2, resultado do “cozimento” de altas temperaturas 

do magmatismo da Formação Serra Geral. Este padrão de “cozimento” é bastante irregular, 

Pelos resultados dos Ensaio de Permeabilidade, foi constatado que o substrato 
no eixo é bastante permeável, sendo que os ensaios resultaram em valores de 10E-4 (H4) 

Geotécnico do eixo do barramen-
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O circuito hidráulico é o conjunto de estrut
gua represada, passando pelo sistema de geração, chegando ao canal de fuga para ser 
depositada novamente na calha do rio. No caso da PCH Clairto Zonta, ele é composto por 
um canal de aproximação para o emboque no Túnel A
do para então passar pela Casa de Força e por fim o Canal de Fuga.

Pelo resultado das sondagens executadas, o Túnel Adutor atravessará Arenitos 
Estratificados da Formação Botucatu. Esta rocha não apresenta características 
de auto suporte muito boas, sendo então previsto a classificação ao mínimo de 3 do Q de 
Barton, necessitando, portanto, de tratamentos específicos.
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Figura 7-22. Perfil Geotécnico do Circuito Hidráulico
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Tabela 7-11: Atividades sísmicas naturais ocorridas próximas a bacia do rio Branco. 

LOCALIDADE ESTADO ANO LATITUDE LONGITUDE MAGNITUDE 

Lovat PR 1995 -23.73 -51.50 2.8 

Cianorte PR 1998 -23.64 -52.54 2.1 

Maira PR 1995 -22.69 -51.55 2.7 

Bilac PR 1995 -23.18 -51.19 2.2 

Telêmaco Borba PR 2006 -24.41 -50.70 4.1 

Imbaú PR 1992 -24.56 -50.69 3.2 

Telêmaco Borba PR 1990 -24.33 -50.54 2.1 

Tibagi PR 1976 -24.52 -50.42 3.0 

Lagoa PR 1999 -24.18 -50.47 2.0 

 

Com a conclusão de barramentos e início de formação de reservatórios, poderi-
am ser gerados sismos induzidos. Todavia, tratando-se de uma região geologicamente es-
tável e de um reservatório muito pequeno, não são esperadas acomodações significativas 
em decorrência do enchimento do reservatório da PCH Clairto Zonta. 

7.1.6 RECURSOS MINERAIS 

A bacia do rio Branco localiza-se na Bacia do Paraná, onde se encontram os se-
dimentos paleozóicos, os derrames basálticos e as coberturas sedimentares mais recentes. 
Pela sua natureza geológica não possui riqueza em depósitos minerais com valor econômi-
co alto. Sendo que a produção mineral limita-se aos materiais de uso imediato na constru-
ção civil (areia, argila e basalto/diabásio). 

Em relação à exploração de fato existente no município de Rio Branco do Ivaí, a 
busca no Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) mostrou que a Klabin S/A 
detém todos os requerimentos de autorização e pesquisa e licenciamento do município e a 
substância de interesse é o diabásio. Outros processos registrados estão todos inativos. A 
Tabela 7-12 mostra detalhes da busca feita no site do DNPM em agosto de 2014. 

Tabela 7-12: Títulos minerários ativos cadastrados na região da bacia hidrográfica. 

PROCESSO REQUERIMENTO FASE ATUAL NOME DO 
TITULAR SUBSTÂNCIAS ÁREA (ha) TIPOS DE 

USO 

826.555/2005 
Requerimento de Auto-

rização de Pesquisa  Licenciamento  KLABIN SA  DIABÁSIO  49 
Construção 

civil  

826.552/2005 Requerimento de Auto-
rização de Pesquisa  

Autorização de 
Pesquisa  KLABIN SA  DIABÁSIO  49 Construção 

civil  

826.550/2005 
Requerimento de Auto-

rização de Pesquisa  Licenciamento  KLABIN SA  DIABÁSIO  49 
Construção 

civil  

 

Com base no conhecimento geológico atual, a área em estudo possui ampla dis-
ponibilidade de materiais de construção de boa qualidade, com exceção de areia natural, 
que parece ser de ocorrência restrita. 

No início das obras do túnel adutor da PCH Clairto Zonta, a rocha proveniente 
das escavações obrigatórias deverá ser submetida à análise laboratorial para ser verificada 
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a possibilidade de emprego como agregado para a fabricação do concreto. Caso o material 
não seja satisfatório, recomenda-se a importação de agregados das pedreiras da região. 

O cimento poderá ser comprado diretamente das cimenteiras presentes no esta-
do do Paraná, tais como Cauê (fábrica em Cambé-PR), Itambé (fábrica em Campo Largo-
PR), Votorantim (fábrica em Rio Branco do Sul-PR), entre outras. 

Os vergalhões de aço poderão ser adquiridos de empresas como a Gerdau 
(possui filial em Guarapuava-PR) e a Belgo (possui distribuidor em Curitiba-PR).  

7.1.7 ESPELEOLOGIA 

A espeleologia é uma ciência que trata do estudo de cavidades naturais e de ou-
tros fenômenos de relevo cárstico. A ocorrência de tais cavidades está diretamente relacio-
nada à formação geológica local. O estudo relacionado a este tema, em função da instala-
ção de aproveitamento hidrelétrico, se apresenta com significativa importância, uma vez que 
os possíveis impactos existentes, como alagamentos e desabamentos, podem acarretar em 
perdas de informações históricas relevantes do ponto de vista biológico, geológico e arqueo-
lógico. 

A região em que o empreendimento está localizado é constituída essencialmente 
por rochas decorrentes da evolução da Bacia Sedimentar do Paraná, nas unidades litoestra-
tigráficas denominadas Grupos Guatá, Passa Dois e São Bento. As unidades desta bacia 
estiveram, ao longo das eras, suscetíveis à ação dos fenômenos tectônicos, de forma que o 
soerguimento decorrente de tais eventos compreende uma região marcada por fraturas geo-
lógicas. 

A fim de melhor caracterizar o panorama da região com relação às cavidades 
naturais, e em cumprimento às orientações do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação 
de Cavernas (CECAV) determinadas pelo Ofício Nº 21/2014/CECAV, em resposta ao Ofício 
nº 009/2014 – CZ, foram obtidos dados espaciais temáticos da base online do Instituto Chico 
Mendes para Conservação da Biodiversidade (ICMBio), por meio do CECAV, em março de 
2015. Apenas um registro de cavidade natural foi encontrado na região de influência do em-
preendimento, e suas informações e localização estão contidas na Tabela 7-13 e na Figura 
7-23. 

Tabela 7-13: Cavidade verificada na região da PCH Clairto Zonta. 

NOME LOCALIZAÇÃO MUNICÍPIO LITOLOGIA 

Gruta da Homenagem Fazenda Homenagem Rio Branco do Ivaí Arenito Botucatu 

Fonte: Adaptado de CECAV (2015). 

Esta informação foi buscada também no portal do Sistema Brasileiro de Espeleo-
logia (SBE), o CNC – Cadastro Nacional de Cavernas do Brasil. Da mesma forma, foi en-
contrada apenas a cavidade natural aqui descrita, sob as seguintes coordenadas geográfi-
cas: Latitude -24,29º e Longitude -51,36º. 
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Figura 7-23: Localização da cavidade natural da região da PCH Clairto Zonta. 

 
 

De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – 
ICMBIO, por meio do Centro Nacional de Pesquisas e Conservação de Cavernas – CECAV, 
o estado do Paraná possui registro de 321 cavernas. A localização da única cavidade regis-
trada na região do empreendimento encontra-se a mais de 2 km a jusante do barramento da 
PCH. A formação Botucatu, característica da região, é marcada por arenito róseo-
avermelhado e amarelado, fino a médio, com estratificação cruzada e frequentemente silici-
ficados. 

Embora geometricamente a Gruta da Homenagem se encontre próxima à região 
de instalação do empreendimento, ressalta-se que o porte do mesmo é pequeno e que a 
cavidade se encontra a jusante do local previsto para o barramento (bastante distante da 
região diretamente afetada), de forma que tal evento cárstico não deverá ser prejudicado 
pela implantação da PCH. 

7.1.8 PEDOLOGIA 

Em toda a extensão da bacia hidrográfica do rio Branco podem ser verificados 5 
tipos de solos diferentes, classificados em Neossolos Litólicos Distróficos, Argissolos Verme-
lho-Amarelos Distróficos, Latossolos Vermelhos Distróficos, Latossolos Vermelhos Distrofér-
ricos e Latossolos Vermelhos Distroférricos (ver Figura 7-24 e Tabela 7-14). Todas as uni-
dades pedológicas presentes na bacia apresentam ou textura argilosa ou textura mé-
dia/argilosa. 

Tabela 7-14: Tipos de solos compreendidos pela bacia hidrográfica do rio Branco. 

TIPOS DE SOLO TEXTURA ÁREA 
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Neossolos Litólicos Distróficos Média/Argilosa 49% 

Argissolos Vermelho-Amarelos Distróficos Média/Argilosa 18% 

Latossolos Vermelhos Distróficos Argilosa 17% 

Latossolos Vermelhos Distroférricos Argilosa 9% 

Latossolos Vermelhos Eutroférricos Argilosa 6% 

 

A seguir será realizada uma breve descrição das principais características dos 
solos presentes na bacia hidrográfica. 

Figura 7-24: Classes de solos presentes na bacia hidrográfica do rio Branco. 

 
 

NEOSSOLOS 

Nesta ordem estão distribuídos os solos jovens, pouco evoluídos (fraco desen-
volvimento), constituídos por material mineral ou orgânico pouco espesso. Não apresentam 
qualquer tipo de horizonte B diagnóstico devido à reduzida atuação dos processos pedoge-
néticos, ou por características inerentes ao material originário ou por condicionamento do 
próprio relevo. 

As características físicas, químicas e morfológicas destes solos são bastante di-
versificadas, havendo geralmente o predomínio herdado do material de origem. Possuem 
sequência de horizonte A, C ou R, sem, contudo, atender a requisitos estabelecidos para 
serem enquadrados em outras classes de solos, mas admitindo o horizonte O ou H hístico, 
com menos de 30 cm de espessura, desde que sobrejacente a rocha ou material mineral. 
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Alguns solos podem apresentar horizonte B com fraca expressão dos atributos 
(cor, estrutura ou acumulação de minerais secundários e/ou colóides), mas que não se en-
quadram na definição de qualquer tipo de horizonte B diagnóstico. 

A suscetibilidade à erosão é altíssima e é determinada basicamente pela pre-
sença do substrato rochoso em pequena profundidade. Este fato é agravado pela sua ocor-
rência, preferencialmente, em locais declivosos. 

ARGISSOLOS 

Esses solos estão associados às drenagens, ocorrendo, preferencialmente nas 
encostas das principais drenagens. São oriundos de rochas sedimentares com as mais di-
versas granulometrias. 

Os argissolos são solos constituídos por material mineral, com argila de baixa a-
tividade e horizonte A moderado e B textural, de cor avermelhada a amarelada, imediata-
mente abaixo de horizonte A ou E, apresentando ainda os seguintes requisitos: 

• Horizonte plíntico, se presente, não está acima e nem é coincidente com a 
parte superior do horizonte B textural; 

• Horizonte glei, se presente, não está acima e nem é coincidente com a parte 
superior do horizonte B textural. 

O horizonte B textural, na maioria das vezes, apresenta-se bem definido, com 
estrutura de forte desenvolvimento do tipo blocos e presença de cerosidade em quantidade 
e desenvolvimento suficientes para o seu enquadramento como tal. 

A textura varia desde arenosa/média até média/muito argilosa. O horizonte A, 
para as variedades de textura arenosa, apresenta estrutura fraca e consistência solta. Para 
este mesmo horizonte, nas variedades com maiores teores de argila, a estrutura torna-se 
mais desenvolvida. 

A vulnerabilidade à erosão deste tipo de solo requer cuidados especiais devido 
às suas características intrínsecas, tais como presença de horizonte B textural de baixa 
permeabilidade, associada muitas vezes a uma grande diferença textural entre este horizon-
te e o superficial. 

Nas variedades derivadas de arenitos constata-se, normalmente, um baixo grau 
de floculação nos horizontes superficiais. Este fato, associado com a mudança textural e 
com a situação topográfica em que pode ocorrer esta variedade, propicia ou favorece a ero-
são, que em certos casos pode se tornar severa. 

LATOSSOLOS 

São formados pelo processo denominado latolização, que consiste basicamente 
na remoção da sílica e das bases do perfil (Ca2+, Mg2+, K+ etc.) após transformação dos mi-
nerais primários constituintes. 

São solos minerais, não-hidromórficos, profundos (normalmente superiores a 2 
metros), horizontes B muito espesso (> 50 cm) com sequência de horizontes A, B e C pouco 
diferenciados. Os latossolos possuem boa drenagem interna, condicionada por elevada po-
rosidade e homogeneidade de características ao longo do perfil e, em razão disto, elevada 
permeabilidade. Este fato os coloca, quando em condições naturais, como solos de razoável 
resistência à erosão de superfície (laminar e sulcos). 
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Caracterizam-se por um horizonte B latossólico sob vários tipos de horizontes 
diagnósticos superficiais, exceto horizonte hístico. Apresentam textura argilosa ou muito 
argilosa, em sua maioria, com teor de silte inferior a 20% e argila variando entre 15% e 80%. 
São solos com alta permeabilidade à água, podendo ser trabalhados em grande amplitude 
de umidade. 

São solos muito intemperizados, com baixíssima capacidade de troca de cátions 
e, portanto, baixa capacidade de retenção de nutrientes. 

Ocorrem normalmente em superfícies planas, suavemente onduladas a ondula-
das, sendo encontrados sobre as mais velhas superfícies de aplainamento que lhes propici-
aram condições topográficas adequadas para sua formação. 

Com relação à erosão superficial, apresentam boa resistência em condições na-
turais, ou de bom manejo, o que se deve principalmente às suas características físicas que 
condicionam boa permeabilidade e, por conseguinte, pouca formação de enxurradas na su-
perfície do solo. 

No que se refere à erosão em profundidade (voçorocas e ravinas) são muito 
suscetíveis, pelas suas características de estrutura granular, com pouca ou nenhuma força 
(coesão) unindo os grãos estruturais. 

7.1.9 APTIDÃO AGRÍCOLA E USO DO SOLO 

De modo a caracterizar o uso e ocupação do solo regional, assim como avaliar a 
sua aptidão agrícola, foram analisadas e interpretadas imagens aéreas da região. Em articu-
lação com o Instituto de Terras Cartografia e Geociências (ITCG), conforme Ofício nº 003-
2014 – CZ, os dados oficiais digitais foram obtidos. 

De uma maneira geral, ao longo dos anos o clima úmido e o solo fértil da região 
de Rio Branco do Ivaí possibilitaram o desenvolvimento de florestas, que cobriam cerca de 
100% do território. Atualmente, devido principalmente à intensa pressão do desmatamento 
exercida sobre os recursos florestais apenas 5% da bacia conta com vegetação nativa. 

Os remanescentes ocorrem de maneira descontínua e fragmentária no território 
e geralmente não representam a floresta primária, uma vez que sofreram corte seletivo e 
queimadas indiretas, os restantes de cobertura florestal estão na zona de contato entre es-
tes biomas. 

O relevo da mesorregião apresenta declividade que vai de 0% a 10% (até 6 
graus de inclinação do terreno) em 60% de sua área total e que corresponde a relevo plano 
e suavemente ondulado. Genericamente, são áreas aptas à agricultura, inclusive mecaniza-
da, bem como à pecuária e ao reflorestamento. Áreas inundáveis estão incluídas neste in-
tervalo de declividade e, consequentemente, limitam o uso agrícola e restringem o emprego 
de maquinário. 

Com relação ao uso potencial para fins agrícolas predominam solos férteis dos 
tipos bom e regular (65% da área total), em que a maior problemática está no controle da 
erosão decorrente do uso inadequado do solo e de eventos de alta pluviosidade concentra-
da em períodos curtos de tempo. 
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Com respeito aos remanescentes florestais, no trecho superior da bacia existem 
vários fragmentos em estágio inicial de regeneração, inserido entre povoamentos de pinus e 
eucalipto (ver Figura 7-25). 

Figura 7-25: Fragmento de povoamento florestal intercalado com áreas de Floresta Ombrófila Mista em estágio 
inicial de sucessão no trecho alto da bacia do rio Branco. 

 
 

Nos poucos fragmentos de porte arbóreo que restam na bacia verifica-se ainda a 
predominância de espécies pioneiras. Além disso, os escassos indivíduos de espécies cli-
mácicas são tortuosos, pequenos ou sem valor comercial, explicando o fato de ainda esta-
rem presentes na bacia. 

Nas áreas de Floresta Ombrófila Mista é possível verificar a clara degradação e 
ocupação para usos de pecuária, agricultura e reflorestamento (ver Figura 7-26). 

Figura 7-26: Aspectos gerais da vegetação secundária (Floresta Ombrófila Mista Montana e Aluvial). 

Ausência de vegetação marginal nativa 

 

Pinheiros-do-Paraná esparsos 

 
Remanescente florestal (Montana) Remanescente florestal (Aluvial) 
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Área agrícola consolidada 

 

Vegetação Aluvial e pastagem 

 
 

Nas áreas próximas ao local de implantação do empreendimento verifica-se o 
predomínio da agricultura mecanizada, com grandes áreas de cultivo e pequenos remanes-
centes florestais, geralmente contornando corpos hídricos e fazendo parte de suas áreas de 
preservação permanente (ver Figura 7-27). 

Figura 7-27: Uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica do rio Branco. 

Região de implantação da soleira vertente. 

 

Região de implantação do canal de aproximação. 

 
Representação do traçado do túnel de adução no subsolo - área voltada à agricultura 

Soleira Vertente 

Canal de Aproximação 



 

 

Argentum Energia Ltda. 
PCH Clairto Zonta 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

Argentum Energia Ltda. 
Rua Fernando Simas, 705, 3º Andar – Bigorrilho 
Curitiba / PR - CEP: 80.430-190  

7-33 

 

 
Representação do desemboque do túnel de adução, traçado do conduto forçado, da chaminé de equilíbrio e da casa de força. 

 
 

7.1.10 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

7.1.10.1 Hidrologia 

Para subsidiar a compreensão do comportamento hídrico da região onde se in-
sere a PCH Clairto Zonta, inicialmente foi feita uma busca por estações fluviométricas que 
apresentassem dados de vazão. Foram avaliadas as estações detalhadas na Tabela 7-15. 

Tabela 7-15: Descrição das estações hidrológicas utilizadas no estudo 

ESTAÇÃO MUNICÍPIO CÓDIGO ANA RESPONSÁVEL LAT. LONG. ALT. 

LAJEADO Imbituva 64442800 AGUASPARANÁ -25:11:58 -50:31:29 780 m 

ENG. ROSALDO LEITÃO Ponta Grossa 64447000 AGUASPARANÁ -24:57:55 -50:23:37 780 m 

BARRA DO PITANGUI Carambeí 64453000 AGUASPARANÁ -24:49:59 -50:16:59 720 m 

TEREZA CRISTINA Cândido de Abreu 64625000 AGUASPARANÁ -24:49:48 -51:08:32 454 m 

CHÁCARA CACHOEIRA Castro 64477600 AGUASPARANÁ -24:45:01 -50:05:22 970 m 

BOM JARDIM Tibagi 64460000 DESATIVADA -24:42:00 -50:29:00 750 m 

PORTO MONTEIRO Grandes Rios 64652000 AGUASPARANÁ -24:06:00 -51:28:59 625 m 

SALTO NATAL Campo Mourão 64671000 AGUASPARANÁ -24:01:59 -52:16:00 617 m 

RIO DOS PATOS Prudentópolis 64620000 AGUASPARANÁ -25:12:30 -50:56:37 690 m 

BARBOSA FERRAZ Barbosa Ferraz 64659000 AGUASPARANÁ -24:01:00 -51:57:00 320 m 

Túnel 

Conduto Forçado 

Casa de Força 

Chaminé de equilíbrio 

Desemboque do túnel 
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USINA FIGUEIRA Figueira 64380000 AGUASPARANÁ -23:51:01 -50:23:28 526 m 

QUINTA DO SOL Quinta do Sol 64673000 AGUASPARANÁ -23:49:41 -52:10:59 315 m 

 

Durante a análise dos dados fluviométricos foi constatada a inexistência de esta-
ções de medição no rio Branco. Foi feita então uma busca por estações fluviométricas com 
áreas de drenagem de características semelhantes à bacia hidrográfica do rio Branco e que 
apresentassem uma série de dados longa o suficiente. Foi selecionada para transferência 
dos dados de vazão a estação Porto Monteiro. 

Para assegurar que a transferência de dados da estação Porto Monteiro para o 
rio Branco é confiável, foi feita uma comparação do uso do solo, hipsometria e pluviometria 
dos locais. Todas as comparações demonstraram similaridades entre a área de drenagem 
da estação Porto Monteiro e a bacia hidrográfica do rio Branco. Dessa forma, garantiu-se a 
confiabilidade na utilização da estação Porto Monteiro para o fornecimento dos dados à 
PCH Clairto Zonta. 

Para eliminar erros causados pela transferência dos dados fluviométricos para o 
ponto de localização da PCH Clairto Zonta, foi feita uma regressão estatística a partir de 
dados de diversas estações, o que possibilitou calcular a vazão específica no ponto de ins-
talação da PCH. Para isso, foram analisados dados de densidade de drenagem, precipita-
ção média anual, declividade média e comprimento do curso d’água principal da bacia, área 
de drenagem e vazão específica de 12 estações fluviométricas localizadas próximas ao rio 
Branco. Para a análise pluviométrica de cada área de drenagem, foram utilizados dados de 
49 estações pluviométricas fornecidos pela ANA, os quais foram avaliados utilizando o mé-
todo de Thiessen. A partir dos parâmetros calculados foi feita uma regressão linear múltipla 
para o cálculo das vazões específicas de cada local. O coeficiente de determinação (R²) 
obtido com a regressão foi igual a 0,998. Dessa forma, foi possível o cálculo da série de va-
zões da PCH Clairto Zonta com grande precisão e exatidão. 

Em sequência, foi iniciado o trabalho de consistência dos dados da estação Por-
to Monteiro, de forma a eliminar possíveis erros presentes na série de vazões disponibiliza-
da pela ANA. Foi realizado um estudo do perfil transversal da seção de medição da estação 
Porto Monteiro. Os dados obtidos com o estudo, assim como as medições de descarga, 
possibilitaram retraçar a curva-chave da estação utilizando dois métodos diferentes, o méto-
do logarítmico, aplicado para o tramo inferior da curva, e o método de Stevens, utilizado pa-
ra extrapolação do ajuste. 

Essa análise deu suporte à geração da série histórica de vazões para a estação 
a partir dos dados de leituras de cotas. A série regenerada foi comparada à série de vazões 
disponibilizada pela ANA. Foram feitos cálculos das vazões médias, mínimas e máximas 
anuais utilizando ambas as séries de dados. A série regenerada e a série disponibilizada 
pela ANA apresentaram grandes semelhanças. 

Para a geração da série de vazões da PCH Clairto Zonta, foi estabelecido um 
processo de regionalização a partir dos dados de vazão da estação Porto Monteiro. A meto-
dologia utilizada baseou-se na relação entre as áreas de drenagens e as vazões específicas 
de longo termo de ambos os locais. 

A série de vazões obtida para a PCH Clairto Zonta pode ser visualizada na Ta-
bela 7-16. 
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Tabela 7-16: Série de vazões mensais obtida para a PCH Clairto Zonta 

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

1975 3,0 6,8 5,5 2,3 1,3 2,7 3,3 4,5 1,2 12,0 8,3 14,7 5,5 

1976 10,7 9,4 4,8 2,9 4,7 8,3 3,4 10,0 5,7 3,5 7,3 6,0 6,4 

1977 15,5 6,3 3,1 5,3 1,3 5,2 3,2 1,3 2,0 3,0 3,3 10,0 5,0 

1978 1,3 0,7 1,9 0,3 1,0 0,7 11,3 3,3 13,9 1,5 2,6 1,3 3,3 

1979 0,8 1,1 0,6 0,6 13,1 1,3 1,6 7,1 19,0 12,8 6,0 4,4 5,7 

1980 2,5 3,3 4,9 1,2 4,0 2,6 6,6 5,3 14,5 3,0 2,1 13,5 5,3 

1981 9,2 4,5 2,2 2,1 2,5 1,9 0,8 0,6 0,5 7,3 4,2 18,5 4,5 

1982 5,0 2,3 1,8 0,6 0,3 20,2 20,4 4,2 1,7 7,5 32,4 14,3 9,2 

1983 6,4 5,0 16,7 17,2 41,7 36,9 11,5 2,4 22,9 12,0 8,0 2,9 15,3 

1984 2,5 3,6 1,4 3,0 5,9 2,0 3,8 2,9 11,1 4,1 10,5 11,8 5,2 

1985 4,4 4,2 4,7 7,2 7,0 3,5 1,8 0,9 1,3 0,6 1,3 0,5 3,1 

1986 0,8 13,7 9,0 5,5 19,1 4,7 1,6 12,7 2,7 2,2 3,8 8,1 7,0 

1987 3,2 26,8 2,5 3,2 27,7 10,4 4,0 1,9 1,8 1,9 3,8 1,3 7,4 

1988 2,9 3,9 3,5 2,4 18,7 6,8 2,2 1,1 0,8 0,9 0,9 0,7 3,7 

1989 24,8 11,1 6,6 3,7 6,3 2,6 7,1 10,5 12,9 4,1 2,5 2,1 7,9 

1990 31,0 2,6 1,8 1,8 6,3 5,3 17,3 11,1 14,3 14,6 7,7 2,7 9,7 

1991 1,8 2,3 2,6 1,4 1,6 3,2 2,9 3,9 1,3 6,9 2,9 6,5 3,1 

1992 1,4 2,2 14,8 13,5 33,8 11,4 5,0 4,9 7,3 21,1 7,8 3,6 10,6 

1993 10,8 14,9 3,2 6,0 3,5 9,7 3,9 2,5 12,9 18,6 2,1 8,0 8,0 

1994 6,4 8,9 4,3 3,4 5,1 16,4 13,1 2,7 1,3 1,9 3,3 2,3 5,8 

1995 23,8 10,7 6,8 7,7 2,3 3,8 8,7 2,0 7,8 15,5 2,9 3,3 7,9 

1996 17,7 7,0 13,7 4,2 1,7 1,3 1,0 0,8 6,8 12,5 6,7 17,1 7,5 

1997 30,9 32,0 3,6 1,3 1,1 11,8 5,5 1,8 9,2 12,7 22,5 16,8 12,4 

1998 14,7 16,2 19,2 28,1 7,8 9,4 3,7 8,9 30,2 23,2 2,9 2,2 13,9 

1999 11,4 14,0 6,0 4,8 6,9 7,7 12,6 1,8 1,7 0,9 1,0 0,9 5,8 

2000 2,7 13,5 5,3 1,1 0,7 3,2 4,8 11,4 22,5 9,3 8,8 8,7 7,7 

2001 11,9 16,1 3,5 2,2 4,2 7,0 8,1 4,4 5,0 12,5 7,5 6,5 7,4 

2002 7,0 4,0 2,2 1,0 15,4 2,5 2,3 4,7 13,2 3,8 10,8 12,7 6,6 

2003 21,8 18,2 6,3 6,4 3,5 2,9 3,7 1,5 1,8 4,7 10,3 7,9 7,4 

2004 3,3 5,4 2,2 1,3 18,1 10,4 13,9 2,5 1,8 24,5 6,3 2,0 7,6 

2005 7,3 2,2 1,1 1,2 4,4 3,4 2,3 1,3 9,3 24,4 6,8 1,4 5,4 

2006 3,4 3,9 5,0 2,2 0,6 0,6 0,6 0,3 4,7 3,9 3,7 13,9 3,6 

2007 18,5 6,9 4,8 3,2 10,2 1,1 7,7 1,4 0,7 0,5 5,5 3,9 5,4 

2008 6,8 3,9 2,0 6,5 7,9 7,0 3,4 24,5 2,6 6,5 5,2 1,6 6,5 

2009 8,4 13,3 5,3 1,8 4,5 4,3 21,7 7,3 24,7 29,7 12,3 9,0 11,9 

2010 19,9 18,5 7,1 10,0 4,7 2,7 2,3 1,4 0,8 5,9 3,2 9,0 7,1 

2011 10,1 15,7 3,8 3,9 1,7 4,2 9,8 23,8 4,3 10,0 7,3 2,7 8,1 

2012 7,1 3,0 2,1 11,9 4,7 25,0 3,8 1,5 1,2 1,2 1,9 3,6 5,6 

2013 8,1 19,6 21,4 10,0 7,8 47,7 14,9 2,5 2,2 7,0 3,2 2,6 18,5 

Médias 9,7 9,2 5,6 4,9 8,0 8,0 6,6 5,1 7,7 8,9 6,4 6,6 7,2 

Máximas 31,0 32,0 21,4 28,1 41,7 47,7 21,7 24,5 30,2 29,7 32,4 18,5 29,9 

Mínimas 0,8 0,7 0,6 0,3 0,3 0,6 0,6 0,3 0,5 0,5 0,9 0,5 0,5 

Desvios 8,3 7,4 5,0 5,4 9,3 9,8 5,5 5,6 7,8 7,8 5,9 5,3 6,9 

Obs.: Dados em m³/s. 
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• Vazões máximas 

A série de vazões máximas anuais obtidas para a PCH Clairto Zonta está mos-
trada na Figura 7-28. 

Figura 7-28: Vazões máximas anuais obtidas para a PCH Clairto Zonta 

 
 

Como o coeficiente de assimetria do conjunto de dados obtidos para a PCH Cla-
irto Zonta é igual a 1,4 (menor do que 1,5) estas vazões podem ser ajustadas à distribuição 
de Gumbel. Caso o coeficiente de assimetria fosse maior do que 1,5 o ajuste utilizando a 
distribuição exponencial de 2 parâmetros seria mais aconselhável (ELETROBRAS, 2000). 

Após calcular as vazões médias diárias correspondentes a diferentes períodos 
de retorno utilizando a distribuição de Gumbel, os valores foram aplicados ao ajuste de Ful-
ler (1912), o qual permite calcular as vazões máximas instantâneas correspondentes. 

Na Tabela 7-17 são mostrados tanto os valores de vazão média máxima, como 
os de vazão máxima instantânea, corrigidos pelo método de Fuller. 

Tabela 7-17: Vazões máximas correspondentes a diferentes períodos de retorno. 

PERÍODO DE RETORNO (anos) VAZÃO MÉDIA MÁXIMA (m³/s) VAZÃO MÁXIMA INSTANTÂNEA (m³/s) 

10 197,9 296,8 

25 239,1 358,6 

50 269,7 404,5 

100 300,1 450,1 

1.000 400,4 600,6 

10.000 500,6 750,9 

 

O gráfico apresentado na Figura 7-29 mostra as vazões máximas da PCH Clairto 
Zonta para os diferentes tempos de retorno. 
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Figura 7-29: Distribuição de Gumbel e Método de Fuller para as vazões máximas anuais da PCH Clairto Zonta. 

 
 

• Vazões mínimas 

Para identificar o período de estiagem para PCH Clairto Zonta, foi construído um 
gráfico com as vazões médias mensais, apresentado na Figura 7-30. Nesta a média anual é 
indicada pelo traçado vermelho. Foram diferenciados 2 períodos considerados mais homo-
gêneos: 

1. Março, abril, agosto, novembro e dezembro: meses com menores médias 
mensais de vazão; 

2. Setembro a outubro, janeiro a fevereiro e maio: períodos com vazões mai-
ores. 

De maneira geral, nota-se que existe pouca variabilidade nas vazões médias 
mensais da região onde estará localizada a PCH Clairto Zonta, o que é comum na região sul 
do país. Por essa razão, as vazões máximas de retorno foram calculadas para o período 
pleno, visto que não é possível identificar um período de estiagem bem definido. 

Figura 7-30: Vazão média mensal na PCH Clairto Zonta. 
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O ajuste probabilístico das vazões mínimas, identificadas para o aproveitamento 
em questão, possibilita a avaliação do comportamento hidrológico do rio Branco durante os 
períodos de estiagem. Dessa forma, é possível realizar o cálculo da vazão ecológica para a 
PCH Clairto Zonta. 

As vazões mínimas da PCH Clairto Zonta foram calculadas a partir da média 
móvel de sete dias da série de vazões diárias e estão mostradas na Tabela 7-18. 

Tabela 7-18: Vazões mínimas anuais de 7 dias identificadas para a PCH Clairto Zonta. 

DATA VAZÃO MÍNIMA 
ANUAL (m³/s) DATA VAZÃO MÍNIMA 

ANUAL (m³/s) DATA VAZÃO MÍNIMA 
ANUAL (m³/s) 

28/05/1975 0,78 09/12/1988 0,08 17/04/2001 1,60 

05/05/1976 1,23 23/12/1989 1,10 20/04/2002 0,81 

07/09/1977 0,90 11/05/1990 1,28 05/09/2003 0,58 

10/05/1978 0,15 27/02/1991 0,58 07/10/2004 0,58 

23/01/1979 0,21 28/01/1992 0,78 12/05/2005 0,37 

01/01/1980 0,58 03/09/1993 1,26 15/08/2006 0,13 

17/09/1981 0,22 14/10/1994 0,76 29/10/2007 0,26 

08/05/1982 0,14 12/09/1995 0,78 06/04/2008 0,68 

01/09/1983 1,29 29/08/1996 0,50 28/04/2009 1,25 

15/03/1984 0,89 11/05/1997 0,78 19/09/2010 0,64 

11/12/1985 0,23 01/12/1998 1,67 03/06/2011 0,96 

18/01/1986 0,28 29/11/1999 0,50 19/10/2012 0,56 

28/12/1987 0,89 17/05/2000 0,58 27/12/2013 1,03 

 

A distribuição de Weibull foi aplicado à esta amostra para que se fosse obtida a 
vazão com período de retorno de 10 anos (Q7,10), que, segundo a Normativa do Instituto das 
Águas do Paraná NO_003 – RAH, representa o dobro da vazão ecológica (ou remanescen-
te). O valor obtido para a Q7,10 foi de 0,19 m³/s, determinando uma vazão ecológica igual a 
0,10 m³/s (50% de Q7,10). 

Ao avaliar as outorgas de usos d’água à jusante do barramento, verificou-se que 
existe uma demanda de 0,15 m³/s, 21 horas por dia, 7 dias da semana, o mês inteiro e du-
rante todo o ano. Sendo assim, considerando o uso consuntivo, optou-se pelo incremento 
em 0,15 m³/s da vazão ecológica, totalizando 0,25 m³/s à jusante do barramento depois da 
construção da usina. 

• Permanência das vazões 

A partir da série de dados de 82 anos obtida para a PCH Clairto Zonta, foi traça-
da a curva de permanência diária e mensal do empreendimento. Os valores notáveis da 
curva de permanência são apresentados na Tabela 7-19. 
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Tabela 7-19: Vazões de permanência na PCH Clairto Zonta 

% DO 
TEMPO 

VAZÃO MÉDIA 
DIÁRIA (m³/s) 

VAZÃO MÉDIA 
MENSAL (m³/s) 

% DO 
TEMPO 

VAZÃO MÉDIA 
DIÁRIA (m³/s) 

VAZÃO MÉDIA 
MENSAL (m³/s) 

95% 0,58 0,77 45% 3,41 5,28 

90% 0,89 1,28 40% 3,95 6,43 

85% 1,25 1,59 35% 4,72 7,08 

80% 1,38 1,92 30% 5,54 8,05 

75% 1,58 2,30 25% 6,85 9,96 

70% 1,79 2,64 20% 8,61 11,45 

65% 2,01 3,16 15% 11,16 13,65 

60% 2,32 3,52 10% 15,23 16,82 

55% 2,64 3,93 5% 27,06 22,52 

50% 2,97 4,55 - - - 

 

A Figura 7-31 mostra o gráfico de ambas as curvas de permanência mensal e 
diária. 

Figura 7-31: Curvas de permanência diária e mensal na PCH Clairto Zonta 

 
 

• Outras considerações 

É importante citar que a construção da soleira vertente no rio Branco não terá in-
fluência alguma sobre o escoamento natural do curso d’água em eventos extremos, haja 
vista sua pequena dimensão em relação ao volume de água afluente na região. 

Conhecida esta problemática, em reuniões com o IAP, com o AGUASPARANÁ e 
com os moradores do Assentamento Rural Egídio Bruneto houve manifestações/dúvidas a 
respeito das alterações que a usina poderá trazer ao córrego que receberá a vazão turbina-
da da PCH Clairto Zonta quando em operação. 
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A partir de entrevistas com a população local, principalmente os assentados, foi 
informado que a ponte à jusante do canal de fuga da usina sofre alagamentos quando even-
tos extremos de precipitação ocorrem na região. Em visita a campo e após simulações hi-
dráulicas do escoamento no trecho em questão considerando vazões de recorrência basea-
dos no histórico regional, verificou-se que a vazão que o córrego deve ter para que extrava-
se sua calha natural é superior à 15 m³/s considerando uma velocidade de 0,5 m/s, valor 
este que é muito raro de acontecer principalmente em eventos de cheia. Normalmente 
quando o aporte de água é muito grande na calha de córregos a velocidade de escoamento 
aumenta demasiadamente chegando à ordem de 2 m/s. Neste valor de velocidade é muito 
improvável que o nível d’água no córrego suba até o tabuleiro da ponte. 

A Figura 7-32 mostra a situação do córrego e da ponte na região, em dois perío-
dos hidrológicos distintos. A mesma encontrava-se a cerca de 5 metros acima do nível da 
água em ambas as visitas. 

Figura 7-32: Vista da ponte à jusante do canal de fuga da PCH Clairto Zonta. 

Vista de jusante (2014) 

 

Vista de montante (2014) 

 
Vista de jusante (2015) 

 

Vista de montante (2015) 

 
 

Feita a simulação hidrológica do escoamento para o cenário de implantação da 
usina, o nível no córrego elevou-se em menos de um metro e, por isso, apresenta-se que a 
operação da usina não deverá trazer transtornos físicos/bióticos ao córrego e seus arredo-
res, tampouco às vias de acesso e propriedades vizinhas. 

Em visita realizada em março de 2015, o AGUASPARANÁ - na ocasião repre-
sentado pelos técnicos responsáveis pelas estações hidrológicas telemétricas da região – 
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esteve na região para diagnosticar a situação da localidade frente às constatações feitas 
pelos modelos hidrológicos. 

Como se verifica na Figura 7-32, a capacidade de suporte dos córregos é sufici-
ente diante da pequena vazão que hoje escoa na região. Estas informações são também as 
conclusões obtidas no Relatório de Vistoria emitido pelo órgão (Figura 7-33). 

Figura 7-33: Relatório de vistoria do AGUASPARANÁ para a PCH Clairto Zonta. 
Pág.1 
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Pág. 2 

 
 

Nesta excursão de campo, também foram feitas visitas em outros pontos do cór-
rego receptor da vazão turbinada, na sub bacia hidrográfica do ribeirão das Antas. Uma pon-
te semelhante àquela próxima do canal de fuga foi vistoriada, sendo que esta se encontra 
mais próxima a foz do ribeirão das Antas (cerca de 1,5 quilômetros do rio Ivaí no curso do 
ribeirão). Esta também deverá estar capacitada para receber a vazão turbinada, como verifi-
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cado em campo. A mesma possui cerca de 5 metros de altura e 10 de comprimento (ver 
Figura 7-34), apresentando uma maior calha. 

Figura 7-34: Vista da ponte sobre o ribeirão das Antas. 

Vista de jusante 

 

Vista de montante 

 
 

Ainda são apresentadas aqui imagens dos momentos da visita técnica realizada 
pelos técnicos do AGUASPARANÁ, junta a equipe de coordenação dos estudos ambientais 
da PCH Clairto Zonta, em caráter ilustrativo (Figura 7-35). 

Figura 7-35: Pontos visitados pela equipe do AGUASPARANÁ 

Ponte próxima ao canal de fuga 

 

Ponte sobre o ribeirão das Antas 

 
Margem direita próxima ao barramento 
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7.1.10.2 Sedimentos 

A bacia hidrográfica do rio Branco não conta com uma estação sedimentométri-
ca, sendo assim, faz-se necessário um estudo de regionalização para a obtenção de valores 
confiáveis de descarga sólida para o trecho no qual será inserido o barramento na bacia. 

Considerando que a produção de sedimentos em uma bacia hidrográfica está re-
lacionada, principalmente, com o tipo de solo e o seu uso e ocupação, foi feita uma busca 
por estações sedimentométricas cujas áreas de drenagem apresentassem características 
semelhantes à bacia hidrográfica do rio Branco. 

Foi encontrada a estação Tereza Cristina, a qual, assim como a bacia hidrográfi-
ca do rio Branco, apresenta sua área de drenagem formada por solos de texturas argilosas 
e médio argilosas, e, além disso, tem seu uso e ocupação destinado principalmente à agri-
cultura e pastagem/campo (ver Figura 7-36). Dessa forma, assegurou-se a confiabilidade de 
sua utilização para fornecer os dados sedimentológicos à bacia do rio Branco. 

Figura 7-36: Comparação entre a textura e uso do solo presente na bacia hidrográfica do rio Branco e na área de 
drenagem da estação Tereza Cristina. 

 

A partir dos dados de descarga sólida e líquida levantados nessa estação, foi 
possível o cálculo da curva-chave específica de sedimentos, mostrada na Figura 7-37. A 
equação apresentou excelente grau de alinhamento entre as variáveis, com coeficiente de 
determinação R² = 0,885. 
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Figura 7-37: Curva-chave de descarga sólida obtida na estação Barbosa Ferraz. 

 
 

Com a relação entre a vazão específica líquida e sólida estabelecida para a es-
tação Tereza Cristina, no processo de regionalização foi considerado que essa curva-chave 
de descarga sólida também é válida para a bacia hidrográfica do rio Branco. Dessa forma foi 
possível o cálculo dos parâmetros necessários para a quantificação e avaliação do tempo de 
vida útil do reservatório formado para a PCH Clairto Zonta. 

A Tabela 7-20 mostra as vazões médias mensais para o local onde será instala-
da a barragem da PCH Clairto Zonta, no rio Branco, assim como, a descarga sólida calcula-
da para o local. Esses dados estão baseados na curva-chave de sedimentos apresentada 
anteriormente. 

Como a descarga sólida é função da vazão média mensal, verifica-se que que 
não existe muita flutuação nas descargas medias em relação à média anual. 

Tabela 7-20: Vazões Mensais e Descarga Sólida Mensal calculada para a PCH Clairto Zonta. 

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

Vazão média (m³/s) 9,7 9,2 5,6 4,9 8,0 8,0 6,6 5,1 7,7 8,9 6,4 6,6 7,2 

Descarga sólida (ton./dia) 66,8 61,2 29,1 24,3 50,2 50,0 37,1 25,3 47,0 58,8 35,8 37,9 42,9 

 

Figura 7-38: Descarga Sólida Mensal Calculada para PCH Clairto Zonta. 

 
 

Ao aplicar a vazão média de longo termo da série histórica da PCH na equação 
da curva-chave de sedimentos, apresentada no Capítulo 04 – Levantamentos Básicos e 
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Estudos Complementares, obtém-se uma descarga sólida média diária de 35,8 ton./dia, cor-
respondendo a uma produção específica de 0,14 ton./dia.km², uma vez que a área de dre-
nagem do empreendimento é de 263,1 km². 

Por conta da pequena dimensão do barramento, é provável que grande parte do 
sedimento em suspensão no rio Branco passe através da soleira sem ficar retido no reserva-
tório. Porém, é inevitável que uma quantidade deste sedimento se acumule no pé das estru-
turas construídas e, por isso, considerou-se na determinação do arranjo da usina a constru-
ção estruturas para o controle sedimentológico do reservatório. 

Para a região do pé da barragem existem projetadas duas comportas ensecadei-
ras e ao final do canal de aproximação está prevista uma estrutura de desarenação, com-
posta por uma bomba desarenadora. 

De modo a dificultar a entrada de sedimentos no canal de aproximação e conse-
qüente deposição de sedimentos na entrada da tomada d’água, o canal de aproximação foi 
projetado em direção contrária ao fluxo d’água natural do rio Branco. 

Para a avaliação sedimentológica da usina, no entanto, será considerado o ce-
nário mais pessimista em relação à produção de sedimentos. Tomou-se como premissa que 
toda a vazão sólida do rio Branco (35,8 ton/dia) será direcionada ao canal de aproximação 
e, portanto, depositar-se-á na estrutura desarenadora no pé da tomada d’água, a qual tem 
um volume aproximado de 60 m³. 

A descarga sólida total é constituída por uma componente em suspensão e outra 
de arrasto. Como as medições são feitas apenas da descarga sólida em suspensão, segun-
do a literatura, estima-se que a vazão sólida total é igual à vazão sólida em suspensão mul-
tiplicada por um fator de majoração da ordem de 20%. Dessa forma, foi definida em 43,0 
ton/dia a descarga sólida afluente ao reservatório da PCH Clairto Zonta.  

Depois de realizados os cálculos, considerando o peso específico do material 
depositado igual a 2,2 ton/m³, obteve-se que o enchimento da estrutura acontecerá a cada 
quatro dias. Ou seja, a cada quatro dias a comporta de fundo da estrutura desarenadora 
deverá ser aberta para a bomba entrar em operação e retirar do canal de aproximação todo 
o sedimento ali depositado. 

7.1.10.3 Qualidade das águas 

A qualidade das águas pode ser alterada através de processos naturais ou an-
trópicos existentes em uma bacia hidrográfica. Naturalmente, alguns fatores geológicos, 
biológicos e/ou hidrológicos podem ocasionar alterações nas características naturais das 
águas, como por exemplo, a decomposição de matéria orgânica, transporte e acúmulo de 
sedimentos e a salinização do solo. O acompanhamento da evolução ou involução da quali-
dade das águas de um determinado ponto é feito através da análise de parâmetros físicos, 
químicos e biológicos da água naquele ponto ao longo do tempo. 

Os resultados das análises laboratoriais dos parâmetros de interesse são os da-
dos necessários para avaliar a qualidade das águas e, se preciso, traçar medidas para me-
lhorá-la, visto que em certas situações existe risco da ocorrência de alterações prejudiciais 
aos ecossistemas. Entre os principais objetivos de um estudo de qualidade das águas, po-
dem ser citados: 
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• Determinar e avaliar as características físico-químicas e biológicas das á-
guas de superfície, que estão relacionadas aos principais usos hídricos na 
região; 

• Auxiliar nos estudos de impacto ambiental e subsidiar a elaboração de pla-
nos de monitoramento e proposição de ações para a manutenção da quali-
dade das águas; 

• Prognosticar ou prever as principais alterações no corpo hídrico a serem o-
casionadas pela instalação e operação do empreendimento. 

7.1.10.3.1 Classificação do rio Branco 

Segundo a Portaria SUREHMA n.º 19/92 de 12 de maio de 1992, o rio Branco foi 
enquadrado como um rio de Classe 2. Sendo assim, de acordo com a Resolução CONAMA 
n.º 357/2005, este rio pode ter suas águas destinadas ao abastecimento para consumo hu-
mano após tratamento convencional, à proteção de comunidades aquáticas, recreação de 
contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, à irrigação de hortaliças, 
plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de lazer, com os quais o público possa vir a 
ter contato direto, e também à aqüicultura e às atividades de pesca. 

Porém, este enquadramento não significa que o estado atual em que o rio Bran-
co se encontra apresenta todos os parâmetros dentro dos limites estabelecidos para um rio 
Classe 2, mas apenas mostra que, de acordo com as características gerais da bacia, o rio 
deve ter sua qualidade mantida dentro dos parâmetros exigidos na Resolução CONAMA n.º 
357/2005 para que possa atender os interesses e as necessidades da comunidade. 

7.1.10.3.2 Coleta e análise das amostras 

Para a realização do diagnóstico da qualidade das águas do rio Branco e do a-
fluente onde a vazão turbinada do rio será direcionada foi realizada uma campanha de cam-
po para coleta e análise, em setembro de 2014. A seguir são identificados os cinco pontos 
de coleta utilizados: três em afluentes do rio Branco, um à montante e outro à jusante da 
área de implantação do empreendimento (ver Tabela 7-21 e Figura 7-39). 

Tabela 7-21: Pontos de coleta – Análise da qualidade das águas. 

PONTOS LOCAL 
COORDENADAS UTM (m) 

X Y 

P01 Rio Branco à montante do barramento 466927.00 m E 7310818.00 m S 

P02 Rio Branco à jusante do barramento (Ponte) 464387.00 m E 7313853.00 m S 

P03 Afluente do rio Ivaí – Jusante do canal de fuga 460543.00 m E 7308367.00 m S 

P04 Afluente do rio Branco – Margem direita 463245.00 m E 7317573.00 m S 

P05 Afluente do rio Ivaí – Montante do canal de fuga 461426.00 m E 7307344.00 m S 
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Figura 7-39: Pontos de coleta da água para análise dos parâmetros. 

 
 

Para o Ponto P01 foram coletadas amostras d’água em duas oportunidades, já 
no restante dos pontos apenas uma coleta e análise foi realizada. As duas informações refe-
rentes ao ponto à montante do empreendimento permitem uma melhor interpretação da qua-
lidades das águas que chegaria ao pequeno reservatório da PCH. 

A Figura 7-40 a seguir mostra a situação dos pontos coletados nos dias das me-
dições. 

Em cada uma das amostras coletadas foram realizadas análises dos principais 
parâmetros avaliados na determinação da qualidade das águas de uma bacia. Estes parâ-
metros compreendem os aspectos físicos, químicos, microbiológicos e metais, sendo estes 
escolhidos conforme as características naturais e antrópicas identificadas na área da bacia. 
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Sendo assim, há uma melhor abrangência e segurança na relação dos aspectos identifica-
dos com a situação de uso e ocupação da bacia hidrográfica. 

Figura 7-40: Ilustração dos pontos amostrais. 

P01 P02 

P03 P04 

P05 

 

 

7.1.10.3.3 Avaliação dos resultados 

Para interpretação dos resultados foram levadas em consideração as concentra-
ções de cada parâmetro em relação aos valores estabelecidos pela Resolução CONAMA n.º 
357/2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos d’água e diretrizes ambientais para o 
seu enquadramento, bem como, estabelece as condições e padrões de lançamento de eflu-
entes, e também pela Portaria n.º 518/2004 do Ministério da Saúde, que estabelece os pro-
cedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para 
consumo humano e seu padrão de potabilidade. 

Com o levantamento também foi possível estabelecer o Índice de Qualidade das 
Águas – IQA (National Sanitation Foundation) do rio Branco e do afluente e embasar tecni-
camente os programas de monitoramento e controle, para que sejam implantados de manei-
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ra segura desde o início da obra até o período necessário para que a capacidade de resili-
ência do rio Branco retorne às características próximas às originais, ou seja, antes da im-
plantação do empreendimento. 

A Tabela 7-22 exibe os resultados analíticos obtidos na campanha de amostra-
gem no rio Branco. As medições em vermelho significam que o limite estabelecido pela Re-
solução CONAMA n.º 357/2005 e à Portaria n.º 518/2004 foram ultrapassados. O vermelho 
escuro significa um enquadramento em Classe IV e o vermelho mais claro em Classe III. 

Tabela 7-22: Resultados analíticos para qualidade da água. 

PARÂMETROS 

RESULTADOS ANALÍTICOS 

PONTO P01 P02 P03 P04 P05 

DATA 

1

12
/9

/2
01

4 

2

26
/9

/2
01

4 

2

26
/9

/2
01

4 

2

26
/9

/2
01

4 

2

12
/9

/2
01

4 

1

12
/9

/2
01

4 

Cloreto mg/L 2,50 16,90 4,20 12,70 2,50 2,50 

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL 1200 11000 5800 700 3300 3300 

Coliformes Totais NMP/100mL 25000 24000 11000 12000 5700 5700 

Dureza  24,00 24,00 72,10 57,70 28,90 14,40 

Ferro mg/L 0,95 15,10 10,30 8,10 2,10 1,15 

Fósforo Total mg/L 0,11 0,15 0,33 0,28 0,03 0,04 

Magnésio mg/L 1,10 8,60 56,70 42,30 2,30 1,00 

Nitrato (NO3-) mg/L 0,01 0,10 0,10 0,10 0,01 0,01 

Nitrito (NO2-) mg/L 0,11 3,30 3,50 2,70 0,08 0,09 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,09 0,70 0,70 0,80 0,03 0,06 

Nitrogênio Total Kjeldahl mg/L 0,09 0,70 0,70 0,80 0,03 0,06 

Oxigênio Dissolvido (OD) mg/L 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Óleos e Graxas mg/L 5,00 7,96 6,61 8,40 2,70 5,00 

pH (a 25°C) - 7,80 6,73 6,16 5,98 7,00 7,30 

Sólidos Totais mg/L 50,00 290,00 325,00 395,00 25,00 50,00 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 10,00 50,00 170,00 10,00 10,00 10,00 

Sulfato mg/L 11,70 91,00 92,50 86,60 4,80 3,70 

Temperatura da Água °C 21,30 17,30 17,10 17,01 18,60 19,00 

Turbidez NTU 27,45 1150,00 1034,00 873,00 14,20 11,91 

DBO mg/L 3,80 2,00 2,00 2,20 2,60 4,10 

DQO mg/L 10,00 39,00 37,00 18,00 10,00 10,00 

IQA 53,7 51,2 47,0 56,0 43,7 54,2 

CLASSIFICAÇÃO BOM BOM MÉDIO BOM MÈDIO BOM 

 

Pela análise detalhada da tabela anterior é possível observar que a maioria dos 
parâmetros analisados se encontra com concentrações abaixo da máxima permitida segun-
do a Resolução CONAMA n.º 357/05 para rios de Classe II, com exceção dos Coliformes 
Termotolerantes, Ferro, Fósforo Total e Turbidez. Cabe destacar que nem todos os parâme-
tros possuem limites mínimos ou máximos estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 
357/05. 

O fato de ter sido realizada a coleta no dia chuvoso de 26 de setembro foi fator 
determinante na classificação dos rios e córregos como Classe IV para tais parâmetros. Por 
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se tratar de uma região voltada à agricultura, as chuvas intensificam a lixiviação sobre as 
plantações, de forma que o aporte de fósforo e material nutriente (orgânico) à calha do rio 
torna-se inevitável.  

Uma vez que no ponto P01 foram realizadas duas coletas, verifica-se a veraci-
dade da informação supracitada, pois todos os valores obtidos na coleta do dia 26 de se-
tembro (dia marcado por chuvas intensas) foram maiores do que os observados na coleta 
do dia 12 de setembro. 

Dos indicadores analisados, serão detalhados na sequência aqueles que apre-
sentaram valores acima do permitido para classificação do corpo d’água em questão pela 
Resolução CONAMA nº 357/05, que é Classe II. 

• Grupo coliforme 

Embora apenas os coliformes termotolerantes sejam abarcados nos valores limi-
tantes estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/05, os mesmos são diretamente rela-
cionáveis aos coliformes totais. Desta forma, uma análise geral do grupo coliforme se mos-
tra relevante e pertinente a este nível de estudo. 

As bactérias do grupo coliforme são microrganismos que vivem em simbiose 
com o intestino de seres humanos e animais e são comumente excretadas por estes. Desta 
forma, a presença de coliformes totais é um indicativo de contaminação da água por efluen-
tes domésticos. No entanto, dentro do grupo dos coliformes existem bactérias que são ca-
pazes de sobreviver fora do ambiente intestinal, de forma que a presença deste tipo de mi-
crorganismo nas águas não constitui informação conclusiva a respeito da origem da conta-
minação. 

Dentro do grupo dos coliformes totais destacam-se os coliformes termotoleran-
tes. Estes microrganismos somente sobrevivem em ambientes com temperaturas relativa-
mente elevadas, tais quais as do corpo humano e de outros animais de sangue quente, 
chegando a tolerar e se reproduzir rapidamente em temperaturas acima de 40ºC. A presen-
ça deste tipo de microrganismo em águas pode ser associada a despejos sanitários, uma 
vez que estes são constituídos majoritariamente por fezes humanas. 

Analisando os resultados obtidos nas campanhas de coleta e análise das amos-
tras dos pontos descritos na Figura 7-39, é possível notar que apenas o P03 apresentou 
resultados dentro do esperado segundo a classificação do rio (Classe II). O P03 está locali-
zado onde será a casa de força, ou seja, no curso hídrico que receberá o aporte de água 
proveniente do rio Branco. 

O P01 apresentou grande variação nos valores para bactérias termotolerantes 
entre as duas coletas, sendo que o resultado deste ponto no dia 26/09 foi o maior valor me-
dido. Este valor elevado (11000 NMP/100mL) pode ser associado a este ponto devido à sua 
localização, pois o mesmo se encontra a jusante da área urbana de Rio Branco do Ivaí, de 
forma que o aporte de efluentes domésticos é esperado. 

Entre o P01 e o P02 se nota uma diminuição significativa dos valores de colifor-
mes termotolerantes, embora ainda sejam altos e enquadrados na Classe IV. Isto indica a 
capacidade de autodepuração das águas do rio Branco. Pode-se inferir, ainda, que entre 
estes dois pontos não há nenhum aporte significativo de matéria orgânica, pois caso contrá-
rio esta diminuição não seria verificada. 
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Por fim, verifica-se que os valores de coliformes totais em todos os pontos de co-
leta foram significativamente maiores do que os valores de coliformes termotolerantes. Po-
de-se concluir, portanto, que o aporte de coliformes nos corpos hídricos analisados não po-
de ser totalmente associado a despejos domésticos e sanitários. 

• Ferro 

A presença de ferro em águas pode ser associada à dissolução dos minérios ro-
chosos pelo gás carbônico presente na água. Conforme já discutido anteriormente, as ro-
chas vulcânicas básicas, características da Formação Serra Geral, são constituídas majori-
tariamente por basaltos, que são rochas com teores elevados de ferro.  Desta forma, a pre-
sença de ferro nos corpos hídricos da região de estudo é esperada e justificada. 

O nível de ferro em águas superficiais tende a aumentar em períodos de chuvas 
intensas devido ao carreamento de solos pelas águas pluviais, bem como à tendência à e-
rosão das margens de rios. O ferro não constitui um metal tóxico, embora sua presença em 
elevadas concentrações acarrete em diversos problemas quando do abastecimento, devido 
à sua característica incrustante sob condições específicas, além de alterar as propriedades 
organolépticas da água e de favorecer o desenvolvimento de ferro-bactérias, provocando 
contaminações microbiológicas. 

A partir dos resultados dispostos na Tabela 7-22, observa-se que as concentra-
ções de ferro em todas as amostras se mantiveram acima do limite estabelecido para rios 
Classe II, pois os valores foram classificados entre Classe III e Classe IV.  

No ponto P01 é possível verificar um aumento significativo da concentração de 
ferro entre os dias 12/09 e 26/09, em virtude das fortes chuvas que marcaram o dia 26/09, 
quando foi realizada a segunda campanha. Ainda, o fato de que o valor observado no dia 
26/09 para as concentrações de ferro no P01 foram maiores do que no P02 indicam, mais 
uma vez, a capacidade de autodepuração das águas do rio Branco, além da ausência de 
aportes significativos de ferro entre os dois pontos, contemplando, assim, o trecho onde o 
reservatório da PCH Clairto Zonta será formado. O ponto P03, no local onde será instalada 
a casa de força, também apresentou valores que classificam o ribeirão das Antas como 
Classe IV de acordo com aquela medida. 

• Fósforo total 

O fósforo é um macronutriente essencial à vida, inclusive à aquática, pois faz 
parte da constituição química dos organismos desde o DNA. Pode estar presente em diver-
sas formas no ambiente aquático, sendo que as formas mais comumente encontradas são o 
ortofosfato, o polifosfato e o fósforo orgânico.  Sua presença pode ser relacionada, em me-
nor escala, à dissolução de compostos do solo, e em maior escala a despejos domésticos, 
excrementos de animais e fertilizantes. 

Embora grandes concentrações de fósforo não acarretem danos diretos à saúde 
humana, sua presença em corpos hídricos, em especial em reservatórios, é precursora do 
fenômeno da eutrofização, prejudicando todo o ecossistema aquático.  Além disso, elevados 
valores para este parâmetro servem de indicativos de contaminação da água por fontes an-
trópicas de poluição.  

A partir dos dados obtidos que se encontram na Tabela 7-22, observa-se que 
apenas nos pontos P04 e P05 as concentrações de fósforo total se encontraram abaixo da 
concentração máxima permitida pela Resolução CONAMA nº 357/05 para rios Classe II.  



 

 

Argentum Energia Ltda. 
PCH Clairto Zonta 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

Argentum Energia Ltda. 
Rua Fernando Simas, 705, 3º Andar – Bigorrilho 
Curitiba / PR - CEP: 80.430-190  

7-53 

 

Nota-se um pequeno aumento na concentração de fósforo no P01 entre as me-
dições dos dias 12/09 e 26/09. Entre o P01 e o P02 observa-se uma grande variação dos 
valores, sendo que no P02 a concentração foi mais de duas vezes maior que no P01. Este 
fato pode ser relacionado à localização dos pontos. O P01 se encontra após a área urbana 
da cidade, enquanto o P02 está em uma região rural, cujos principais usos do solo são agri-
cultura e pecuária. Visto que no dia 26/09 houve fortes chuvas na região, os valores eleva-
dos de fósforo podem ser relacionados ao carreamento de fertilizantes e excremento de a-
nimais, pois a presença destes compostos é inerente à região. 

O mesmo se verifica sobre o P03, cujos valores foram elevados, classificando-o 
como Classe IV de acordo com a Resolução CONAMA nº 357/05. O uso do solo ao redor do 
ponto P03 é predominantemente agricultura e pasto, de forma que este alto valor também 
pode ser relacionado ao carreamento de fertilizantes e excrementos de animais pela intensi-
dade das águas pluviais que marcaram o dia da coleta (26/09). 

• Turbidez 

A turbidez é a medida do desvio de um feixe de luz ao atravessar a água. É uma 
propriedade física que expressa quanto de luz foi absorvida ou refletida por partículas de 
diversos tamanhos que se encontram em suspensão, causando turvação na água. 

A ocorrência de intensas chuvas é responsável por aumentos significativos da 
turbidez, uma vez que, ao chover, as águas superficiais turbilhonam e misturam, fazendo 
com que os sedimentos e materiais depositados na calha do rio sejam revolvidos, aumen-
tando as concentrações de sólidos em suspensão e, por consequência, a turbidez. 

Desta forma, os altos valores de turbidez observados nos pontos P01, P02 e P03 
no dia 26/09, que foram enquadrados como Classe IV de acordo com a Resolução CONA-
MA nº 357/05, podem ser associados às fortes chuvas observadas neste dia. Os pontos P04 
e P05 mantiveram baixos valores de turbidez. Este fato pode ser associado ao pequeno por-
te dos corpos hídricos onde a coleta foi realizada nestes pontos, pois pequenos corpos hí-
dricos tendem a receber baixos aportes de sedimentos, não sendo ricos em materiais a ser 
revolvidos e suspensos pelas águas pluviais. 

7.1.10.4 Usos múltiplos das águas 

Para a análise dos usos múltiplos da água na bacia do rio Branco foi solicitado 
junto ao Instituto das Águas do Paraná todas as outorgas de uso e de descarte expedidas 
para a região com a vazão outorgada em cada uma delas, conforme Ofício nº. 002/2014 – 
CZ e atendendo à orientação do Instituto Ambiental do Paraná em reunião no dia 02 de ou-
tubro de 2014. 

De acordo com o material enviado pelo Instituto das Águas do Paraná em res-
posta ao ofício supracitado, existem hoje na bacia hidrográfica seis pontos de captação 
d’água, que totalizam a retirada de 551 m³/h, o equivalente a 0,15 m³/s, destinadas ao abas-
tecimento público e à irrigação. Apenas dois destes postos correspondem à retirada de á-
guas subterrâneas, enquanto que os outros quatro correspondem à retirada de águas super-
ficiais. 

A captação de água para o abastecimento de 100% do município de Rio Branco 
do Ivaí é feita parte por um poço situado na área urbana e pertencente ao aqüífero Rio do 
Rastro e parte por captação superficial no próprio rio Branco. Segundo relatório da SANE-
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PAR, a água captada no poço e no manancial superficial enquadra-se, respectivamente, aos 
padrões de potabilidade do CONAMA nº 396/08 e 357/05 do Ministério do Meio Ambiente. 
Além disso, ambas as captações atendem à Portaria nº 2914/11 do Ministério da Saúde. O 
sistema de tratamento de água de Rio Branco do Ivaí é composto pelas seguintes fases: 
coagulação, floculação, decantação, filtração, cloração e fluoretação. 

No tocante aos efluentes, verificou-se que o município de Rio Branco do Ivaí 
descarta nas margens do rio Branco o efluente proveniente do esgoto sanitário de todo o 
município. Porém, em consulta à SANEPAR local, constatou-se que atualmente não é feita a 
coleta do esgoto das residências do município inteiro e o que se recomenda na região é a 
construção de fossas sépticas para decomposição da matéria orgânica. 

Como o arranjo proposto para a PCH Clairto Zonta é do tipo derivativo com 
transposição de bacias, cerca de 40 km do rio principal sofrerá influência direta no que tange 
à disponibilidade hídrica, isso apesar da manutenção da vazão remanescente equivalente a 
0,25 m³/s durante 100% do tempo. 

Para uma quantificação aproximada da vazão que estará disponível na bacia à 
jusante da barragem foi utilizado o método de regionalização da proporção de áreas de dre-
nagem. Este método tem como premissa que a vazão específica se mantém constante por 
toda a região da bacia e a recarga do curso d’água se dá de maneira constante. 

Na Figura 7-41 estão mostrados os resultados da simulação realizada para o 
trecho de jusante do barramento da usina. Verifica-se que na foz do rio Branco a vazão mé-
dia escoada será próxima de 2,8 m³/s, vazão esta que foi calculada acumulando todas as 
contribuições dos afluentes mais relevantes ao longo do percurso do rio principal. 

Tal vazão não traz prejuízos diretos aos usuários haja vista a não utilização des-
tas águas para nenhum tipo de atividade, como verificado na análise das outorgas emitidas 
pelo Instituto das Águas do Paraná para as águas superficiais do trecho. Ademais, a vazão 
ecológica será permanente e, em praticamente 25% do ano, a vazão afluente ao pequeno 
lago será superior à vazão turbinada e, como o reservatório da usina terá operação a fio 
d’água, todo o excedente de água será vertido pela estrutura de controle da usina e seguirá 
pelo rio Branco. 
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Figura 7-41: Cálculo da vazão remanescente no rio Branco após a transposição das águas da PCH Clairto Zonta. 

 
 

7.1.11 RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

De acordo com a Figura 7-42 que mostra os recursos hídricos subterrâneos exis-
tentes dentro da área da bacia hidrográfica do rio Branco, é possível observar as seguintes 
sub-unidades aqüíferas: Paleozóica Superior, abrangendo quase metade da bacia em sua 
parte superior (49%), Guarani (35%) e Serra Geral Norte (15%) no trecho médio inferior. 

De acordo com o Instituto das Águas do Paraná (2010), A Unidade Aquífera Pa-
leozóica Superior ocupa uma área de cerca de 50% da bacia e se estende desde as nas-
centes até próximo ao meio da bacia. Compreende as unidades geológicas representadas 
pela Formação Rio do Rasto, do Paleozóico Superior. No Estado do Paraná a Unidade ocu-
pa 17.117,06 km² com vazões médias dos aqüíferos que compõem de: 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). 

O Aquífero Guarani ocorre em cerca de 30% a oeste da bacia e na foz e é referi-
do como sendo o conjunto de estratos eólicos e flúvio-lacustres que se encontram sotopos-
tos aos basaltos da Formação Serra Geral. No Estado do Paraná a maior parte do aquífero 
encontra-se confinada e distribuída em uma área de 103.930,92 km2, abrangendo toda a 
extensão do Terceiro Planalto Paranaense. As vazões médias dos poços perfurados na uni-
dade são da ordem de 74,2 m3/h. 
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Por conseqüência do Arco de Ponta Grossa, verifica-se a presença de um en-
xame de diabásios com direção NW e ortogonalmente a essas rochas é comum uma estru-
turação sobre a forma de fraturamentos e falhamentos geológicos. Essa conjunção de estru-
turas 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 Rasto. Não 
existe, portanto, uma situação generalizada que possibilite uma conexão hidráulica entre um 
reservatório em relação ao circunvizinho. Percebe-se, inclusive, que cada reservatório pos-
sui 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 possí-
vel 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 
aqüífero Serra Geral, nas áreas onde a potenciometria do aqüífero Guarani permite um fluxo 
descendente. 

As estruturas geológicas do Arco de Ponta Grossa resultaram em grandes estru-
turas 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. Nes-
sas zonas existe uma conectividade entre estes dois aquíferos. 

Próximo a foz do rio Branco repousa a Unidade Aquífero Serra Geral Norte sub-
dividida, assim, em função das características geomorfológicas e hidrogeológicas da região. 
A unidade compõe a sequência de derrames de lavas basálticas que ocorrem no Terceiro 
Planalto Paranaense. A área de afloramento da unidade Norte, em território paranaense, 
corresponde a 61.095,33 km² e espessuras máximas atingem até 1.500 metros. 

A circulação e armazenamento de água estão associados às zonas de fratura-
mento e/ou falhamento, bem como, em zonas vesículo amigdaloidal. 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. Destaque-se que os 
mantos de alteração dessas rochas encontram-se sempre saturados em água, o que permi-
te a regularização da recarga dos basaltos. 
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Figura 7-42: Mapa das unidades aquíferas na região da bacia do rio Branco. 

 
 

7.2 DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO 

7.2.1 FLORA 

Os Estudos de Impactos Ambientais constituem um conjunto de atividades cien-
tíficas e técnicas que incluem o diagnóstico ambiental, a identificação, previsão e medição 
dos impactos, a interpretação e valoração dos impactos, a definição de medidas mitigadoras 
e programas de monitoramento dos impactos ambientais (ROHDE, 2000). 

Este estudo visa analisar o empreendimento PCH Clairto Zonta enfocando o as-
pecto vegetacional, identificando os principais impactos que poderá causar a vegetação na-
tiva já estabelecida visando minimizá-los, evitá-los ou compensá-los. 

O estado do Paraná se apresenta com variadas condições de ambiente, que a 
partir de longo período sem grandes perturbações, permitiu a evolução de diversificadas 
tipologias vegetais, que também variam, adaptando-se de acordo com as características 
ambientais regionais. 

Assim, podemos separar as formações florestais do estado em três grandes uni-
dades fitogeográficas: Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila Mista e Floresta 
Ombrófila Densa. Estas se diferenciam florística e fitofisionomicamente, como resultado, 
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Figura 7-42: Mapa das unidades aquíferas na região da bacia do rio Branco. 

 
 

7.2 DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO 

7.2.1 FLORA 

Os Estudos de Impactos Ambientais constituem um conjunto de atividades cien-
tíficas e técnicas que incluem o diagnóstico ambiental, a identificação, previsão e medição 
dos impactos, a interpretação e valoração dos impactos, a definição de medidas mitigadoras 
e programas de monitoramento dos impactos ambientais (ROHDE, 2000). 

Este estudo visa analisar o empreendimento PCH Clairto Zonta enfocando o as-
pecto vegetacional, identificando os principais impactos que poderá causar a vegetação na-
tiva já estabelecida visando minimizá-los, evitá-los ou compensá-los. 

O estado do Paraná se apresenta com variadas condições de ambiente, que a 
partir de longo período sem grandes perturbações, permitiu a evolução de diversificadas 
tipologias vegetais, que também variam, adaptando-se de acordo com as características 
ambientais regionais. 

Assim, podemos separar as formações florestais do estado em três grandes uni-
dades fitogeográficas: Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila Mista e Floresta 
Ombrófila Densa. Estas se diferenciam florística e fitofisionomicamente, como resultado, 
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principalmente, das variações de clima e relevo apresentados, sendo que originalmente co-
briam cerca de 83% da superfície do estado. Vastas florestas naturais estas que foram ex-
ploradas de modo extremamente predatório no século passado (MAACK, 2002). 

Apesar do predomínio de vegetação florestal no estado, apareciam também os 
campos limpos, em extensas áreas, principalmente nas porções mais elevadas do planalto, 
nas regiões de Curitiba, Palmas, Guarapuava e Ponta Grossa, onde ainda é possível obser-
var a presença destes campos nativos, apesar da crescente diminuição de áreas represen-
tativas e descaracterização diversa deste ambiente natural (ZILLER, 1993). 

7.2.1.1 Caracterização regional 

Adaptando-se a flora regional à nomenclatura vegetal brasileira elaborada pelo 
IBGE (1992), o enquadramento das unidades fitoecológicas observadas é dado por: 

• Formações Pioneiras com Influência Fluvial juntamente com Estepe Gramí-
neo-Lenhosa subitens de Formações Pioneiras, sendo estas tipologias pri-
márias de áreas abertas (campos e várzeas); 

• Floresta Ombrófila Mista, dividida em Aluvial para as florestas de galeria 
(“mata ciliar”); 

• Floresta Ombrófila Mista Montana para os capões com araucária; 

• Floresta Estacional Semidecidual Submontana; 

• Áreas Antropizadas, considerando a cobertura vegetal com influência direta 
humana desde agricultura, pastagem, até reflorestamento e vegetação se-
cundária inicial (capoeirinha e ruderais). 

A Figura 7-43 e Figura 7-44 representam unidades fitoecológicas observadas em 
campo. 

Figura 7-43: Vegetação ciliar na área de instalação da PCH. 

 

Figura 7-44: Formações vegetais na região da PCH. 

 
 

Cada uma das unidades fitoecológicas observadas na região está descrita a se-
guir. 
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7.2.1.1.1 Formações Pioneiras 

São tipologias de vegetação natural que não se enquadram nas formações flo-
restais, apresentando fitofisionomia campestre, predominantemente causada pela associa-
ção de espécies herbáceo-arbustivas (ver Figura 7-45). 

Figura 7-45: Formação pioneira entre áreas de agricultura e no início da formação florestal. 

 
 

• Formação Pioneira com influência fluvial 

De acordo com o IBGE (1992), estas áreas são compostas por comunidades ve-
getais em planícies aluviais, decorrentes da influência do extravasamento dos rios nas épo-
cas de cheia, ou porções do terreno sob constante inundação. As diferenças quanto ao grau 
de alagamento ou quanto à drenagem do terreno, determina os grupos vegetais que se ins-
talarão, variando desde as hidrófitas, nas áreas permanentemente alagadas, até as comuni-
dades campestres ou arbóreo/arbustivas, nos terrenos mais enxutos, ou periodicamente 
alagados. 

Estes tipos vegetacionais desenvolvem-se sobre as planícies aluviais e várzeas 
dos rios paranaenses, bem como sobre as áreas de influência flúvio-lacustres (lagoas), tanto 
no planalto quanto na planície litorânea. Quando os rios elevam o nível das águas, durante 
as cheias, depositam sedimentos inclusive nutrientes que tornam o solo fértil, não obstante 
ocorram depressões periodicamente encharcadas. Desta forma, a água em excesso torna-
se um elemento seletivo para a vegetação e restritivo para as arbóreas, dando origem a fisi-
onomias marcadamente peculiares, e espécies mais especializadas. 

Klein (1962) descreve os banhados existentes de permeio aos pinheirais ao nor-
te de Curitiba, contendo densa vegetação herbácea, e que nas áreas permanentemente 
alagadas predominava a taboa (Typha dominguensis), Senecio juergensii e Senecio ico-

glossus, chegando a formar agrupamentos nos lugares temporariamente encharcados. 

• Estepe Gramíneo-lenhosa 

Estes campos secos são constituídos por um tipo de vegetação predominante-
mente herbácea, formada por representantes das famílias das gramíneas, ciperáceas, le-
guminosas, verbenáceas, compostas e umbelíferas (KLEIN, 1962). 

De modo geral, o clima dos campos se caracteriza por apresentar período frio de 
3 a 8 meses e um período quente de zero a 3 meses, com chuvas bem distribuídas durante 
o ano. Outro aspecto a ser considerado é o relevo e a litologia, que influenciam significati-
vamente a distribuição de água no solo, sendo que os campos vinculam-se com zonas de 
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infiltração hídrica e recarga, em superfícies mais aplainadas (LEITE, 1994). Apesar das for-
mações vegetais de fisionomia predominante campestres estarem em geral sobre perfis 
rasos e arenosos, ou hidromórficos, a Estepe Gramíneo-lenhosa também pode ocupar solos 
mais desenvolvidos (CURCIO, 2002). Também é característico destes campos o alto índice 
de evapotranspiração, resultante principalmente da intensidade e frequência dos ventos, 
que são ampliados durante o verão (IBGE, 1992). 

O limite abrupto entre floresta e campo, como ocorre no Primeiro Planalto Para-
naense, estaria associado às condições edafo-pedológicas, temporal e de utilização da área 
(MAACK, 2002; KLEIN e HATSCHBACH, 1962; HUECK, 1978). 

Estes campos, formação anterior às florestas, refletem um clima pretérito mais 
rigoroso (BIGARELLA, 1964; MAACK, 2002), que seria capaz de restringir o desenvolvimen-
to das espécies arbóreas, enquanto a vegetação campestre predominaria ocupando gran-
des áreas, muito mais secas do que atualmente. 

Após as glaciações do Quaternário (BIGARELLA, 1964), antigos encraves flores-
tais, cujo desenvolvimento foi proporcionado a partir do gradativo aumento das precipita-
ções, muito lentamente e sem contar com o efeito do fogo, reiniciaram o processo de ex-
pansão sobre as áreas campestres. O processo de substituição vegetal, advinda de uma 
mudança climática, parece fazer parte de uma contínua e lenta transformação das condi-
ções desérticas do fim do Triássico (RAMBO, 1953, KLEIN, 1980). 

A Floresta Ombrófila Mista cerca ou atravessa os campos, que no contato direto, 
pode-se evidenciar grande número de exemplares jovens de Araucaria angustifolia, entre 
outras, irradiando-se e avançando sobre os campos. Também Butia eriosphata pode ser 
encontrada isolada ou em pequenos núcleos (KLEIN, 1962; MAACK, 2002). 

Nos campos predominam os agrupamentos herbáceos formados por Gramíneas, 
Ciperáceas, Compostas, Leguminosas e Verbenáceas, imprimindo um aspecto de “campos 
limpos”; no entanto, não se pode dissociá-los da ocorrência maior ou menor dos “campos 
sujos”, onde predominam Baccharis gaudichaudiana (carqueja-do-campo), Baccharis unci-

nella (vassoura lageana), Eryngium spp (caraguatás) e Pteridium aquilinum (samambaia-
das-taperas). 

Adentrando na floresta, cuja vegetação torna-se mais densa, com menor oferta 
de luz, o número de exemplares jovens de Araucaria angustifolia diminui, predominando os 
adultos e velhos, até uma situação, em estágios mais desenvolvidos, onde a população de 
pinheiros restringe-se a indivíduos senis ou mesmo inexistem, sendo o espaço ocupado pelo 
sub-bosque característico. Quando tal processo não se verifica, devem ocorrer mudanças 
abruptas das condições edáficas, como margem de rios ou inclinação do terreno, estando, 
contudo, relacionado principalmente pelas queimas periódicas (KLEIN, 1980). 

Segundo Maack (2002), no Estado do Paraná ocorrem cinco regiões de campos 
distintas: Campos de Curitiba e de Castro (no Primeiro Planalto), Campos Gerais (no Se-
gundo Planalto), Campos de Guarapuava, Laranjeiras do Sul e de Palmas (no Terceiro Pla-
nalto). 

7.2.1.1.2 Floresta Ombrófila Mista 

A Floresta Ombrófila Mista cobria originalmente 177.600 km2, da Região Sul, es-
tando hoje reduzida a 20.000 km2 (LEITE e KLEIN, 1990). Fitofisionomicamente é caracteri-
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zada pela presença da Araucaria angustifolia (conhecida como pinheiro-do-Paraná), em fun-
ção de seu destacado aspecto morfológico (copa, folhagem e fuste) e da posição sociológi-
ca que ocupa (RODERJAN, 1994). 

Segundo IBGE (1992) este tipo de vegetação, também conhecida por “mata-de-
araucária”, ocorria com maior freqüência no Planalto Meridional, cuja área é atualmente 
considerada como o seu “clímax climático” (ver Figura 7-46 e Figura 7-47). 

Figura 7-46: Floresta Ombrófila Mista. 

 

Figura 7-47: Dossel da Floresta Ombrófila Mista. 

 
 

No Estado do Paraná, a região de ocorrência desta formação restringe-se às 
porções mais elevadas do planalto, com solos variando de Cambissolos, Argissolos e Latos-
solos, até Neossolos Litólicos e Flúvicos; o clima dominante é mesotérmico úmido, com 
temperatura do mês mais quente abaixo de 22ºC, ou subzona ombrófila interiorizada, sub-
metida a uma amplitude térmica mais acentuada, devido principalmente as altitudes que 
intensificam o rigor do inverno. As condições altitudinais planaltinas promovem o abaixa-
mento térmico nesta subzona. Em contraposição, a continentalidade desfavorece a contribu-
ição amenizadora térmica oceânica, na medida em que avança para oeste e para as meno-
res latitudes e altitudes regionais (LEITE, 1994). 

A Floresta Ombrófila Mista está em contato com a região da Floresta Ombrófila 
Densa a leste, com as regiões marcadas pela estacionalidade foliar (caducifólia e subcadu-
cifólia) ao norte e a oeste (LEITE, 1994), e apresenta dentro da sua área de distribuição á-
reas de campos limpos (Estepe Gramíneo-Lenhosa) e de várzeas aluviais (Formações Pio-
neiras com influência fluvial) (RODERJAN, 1994). 

O processo de substituição da estepe e da Floresta Ombrófila Mista acontece 
em nossos dias, em forma de sucessão, sendo assim substituídas pela Floresta Ombrófila 
Densa e Floresta Estacional Semidecidual (KLEIN, 1960). 

É importante considerar que os aspectos fitossociológicos da Floresta Ombrófila 
Mista, variam de acordo com a distribuição geográfica de suas comunidades na região de 
ocorrência natural, e estão associados aos fatores edáfico-climáticos, e à proximidade de 
outras formações vegetais. Além disso, a composição florística é determinada pelos diferen-
tes estágios de sucessão em que se encontra atualmente a vegetação nos domínios desta 
formação (KLEIN e HATSCHBACH, 1962; LEITE, 1994). 

O IBGE (1992) classifica a Floresta Ombrófila Mista conforme as variações das 
características ambientais de seus locais de ocorrência, em quatro formações diferentes: 

− Aluvial, em terraços antigos situados ao longo dos flúvios; 
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− Submontana, de 50 até mais ou menos 400 m de altitude; 

− Montana, de 400 m até mais ou menos 1.000 m de altitude; 

− Alto-montana, quando situadas a mais de 1.000 m de altitude. 

Leite (1994) considera que, apesar do limite oficial de ocorrência da floresta al-
tomontana, no Sul do Brasil, ser a cota de 1.000 m, é possível observar esta formação já 
nos 800 m de altitude. Isto se deve, principalmente, aos parâmetros térmicos do planalto os 
quais acabam determinando a distribuição florística nestas superfícies, ou seja, o clima é frio 
com elevados índices de geada noturna, e caracteriza-se pela ausência de estação seca e 
ocorrência de longo período frio (temperatura média igual ou inferior a 15ºC) e período quen-
te (temperatura média igual ou superior a 20ºC) anual, geralmente curto ou ausente. 

• Floresta Ombrófila Mista Aluvial 

Esta formação, também denominada comumente de floresta de galeria, é consi-
derada por Leite (1994) como uma formação das superfícies de acumulação quaternária, a 
qual é denomina de Formação Aluvial, compreendendo, na região de Curitiba, as planícies 
do rio Iguaçu. Esta formação acompanha as planícies sedimentares recentes dispersas em 
diferentes altitudes e latitudes, e esta sujeita a periódicas inundações (LEITE & KLEIN, 
1990). 

Nela o pinheiro-do-paraná geralmente associa-se com Sebastiania commersoni-

ana (branquilho), Syagrus romanzoffiana (jerivá), Blepharocalyx salicifolius (murta), Erythrina 

crista-galli (corticeira-do-brejo), Vitex megapotamica (tarumã), Luehea divaricata (açoita-
cavalo), Salix humboldtiana (salgueiro), Schinus terebinthifolius (aroeira-vermelha), além de 
várias espécies de mirtáceas (LEITE e KLEIN, 1990). 

Ziller (1993) observou que Sebastiania commersoniana (branquilho) é a espécie 
que predomina nestas superfícies na região do rio Iraí, ocorrendo ao longo das florestas de 
galeria, seja exclusivamente ou em associação com outras espécies adaptadas a estes am-
bientes. Outras espécies que se destacam são Ilex theezans (caúna), Guettarda uruguensis 
(veludo), Myrceugenia sp (cambuizinho), Myrcia selloi (cambuí) e Sebastiania brasiliensis 
(branquilho-leiteiro). Dentre os arbustos observados são comuns Daphnopsis fasciculata 
(imbira) e Maytenus ilicifolia (espinheira-santa). 

• Floresta Ombrófila Mista Montana 

Esta formação da Floresta Ombrófila Mista, segundo o IBGE (1992), ocorre de 
aproximadamente 400 a 1000 metros de altitude. Leite (1994) considera mais apropriado as 
cotas dos 500 a 800 metros. No Paraná esta formação compreende parte das bacias dos 
rios Tibagi e Ivaí (afluentes do rio Paranapanema), Piquiri e Iguaçu (afluentes do rio Para-
ná). 

Segundo Klein (1962), na região do primeiro planalto do Estado do Paraná, esta 
floresta era originalmente composta por um estrato superior onde predominava a Araucaria 

angustifolia, e sob a cobertura destes pinheiros, desenvolvia-se um denso sub-bosque, 
composto principalmente pela Ocotea porosa (imbuia), Ocotea pretiosa (sassafrás), Ocotea 

catharinensis (canela-coqueira), Nectandra megapotamica (canela-imbuia), Ocotea nutans 

(canela amarela), Phoebe nunesiana (pau-d’alho), Persea cordata (pau-andrade), Luehea 

divaricata (açoita cavalo), Podocarpus lambertii (pinheiro-bravo), Ilex dumosa, I. theezans e 
I. amara (caúnas), Ilex paraguariensis (erva-mate), Sloanea lasiocoma (sapopema), Alchor-

nea sidifolia e A. triplinervia (tapiá), Cryptocarya aschersoniana (canela-fogo) e Ocotea pu-
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berula (canela sebo), Casearia decandra (guaçatunga), Lamanonia speciosa (guaperê), Ma-

tayba elaeagnoides (camboatã) e Mimosa scabrella (bracatinga). 

Maack (2002), também salienta a ocorrência de outras espécies associadas à 
araucária. É o caso de Leguminosas como Dalbergia brasiliensis (jacarandá), Machaerium 

sp (caviúna) e Acacia polyphylla (monjoleiro); Meliáceas como a Cedrela fissilis e Cedrela sp 
(cedro-rosa); Mirtáceas representadas pela Campomanesia xanthocarpa (guabiroba); e a 
conífera Podocarpus sellowii. Entre as árvores menores, de 4 a 6 m de altura, cita uma Eu-
forbiácea Croton sp (tapexingui) e a Solanácea Solanum verbascifolium (fumo-bravo). 

Além destas espécies, o autor ainda cita uma típica Liliácea, vulgarmente conhe-
cida como uvarana e utilizada na medicina popular, a Cordyline dracaenoides. Também são 
relacionadas Bignoniáceas como Pithecoctenium dolichoides (pente de macaco), espécies 
de Passiflora (maracujá), Rosáceas como Rubus sellowianus e R. rosifolius e a Leguminosa 
Bauhinia candicans. Epífitas dos gêneros Aechmea, Vriesea, Dyckia e Billbergia, Polypodi-

um crassifolium, Oncidium varicosum (chuva-de-ouro), O. crispum, O. concolor, O. loefgrenii. 
Além destas, registra-se também espécies dos gêneros Pleurothallis, Epidendron, Maxillaria, 
Octometria, Bifrenaria, Stelis, Zygopetalum e Zygostates. 

7.2.1.1.3 Floresta Estacional Semidecidual Submontana 

A Floresta Estacional Semidecidual, tipologia também conhecida como Floresta 
Tropical Subcaducifólia, que originalmente recobria vastas áreas pelo interior do Território 
Nacional, está condicionada pela dupla estacionalidade climática, uma tropical com época 
de intensas chuvas de verão, seguida por estiagem acentuada e outra subtropical sem perí-
odo seco, mas com seca fisiológica provocada pelo frio do inverno, com temperaturas mé-
dias inferiores a 15º C. Neste tipo de vegetação a porcentagem das árvores caducifólias, no 
conjunto florestal e não das espécies que perdem as folhas individualmente, situa-se entre 
20 e 50%. Nas áreas subtropicais, a Floresta Estacional Semidecidual é composta por ma-
crofanerófitos que revestem, em geral, solos basálticos eutróficos. (IBGE, 1992). 

Apesar desta floresta ser mais homogênea e com menos espécies e formas de 
vida que aquelas das regiões tipicamente ombrófilas da Região Sul do Brasil, convém sali-
entar que a Floresta Estacional Semidecidual era uma das mais ricas do país, em volume de 
madeira por unidade de área (LEITE & KLEIN, 1990). 

Segundo RIZZINI (1997), nesta floresta seca a estratificação da comunidade não 
costuma ir além de três camadas. Abaixo do andar superior descontínuo, existe uma subma-
ta arbóreo-arbustiva bastante densa e, sob esta, um estrato herbáceo pobre. A folhagem do 
estrato superior, caracterizada pela decidualidade anual, pode ser ampla e delgada, contudo 
em muitas espécies observa-se esclerofilia. Os troncos levam cascas geralmente mais gros-
sas e sustentam ramos robustos e mais ou menos retorcidos. Cipós, de gêneros como Arra-

bidaea, Pithecoctenium e Bauhinia, não são raros e podem apresentar boa espessura (RIZ-
ZINI, 1997). 

Apesar de se tratar de uma floresta fisionomicamente exuberante, com árvores 
de até 30 e 35m de altura, observam-se à ocorrência de um estrato superior bastante des-
contínuo, onde espécies como Aspidosperma polyneuron, Tabebuia avellanedae, Gallesia 

gorarema, Cedrela fissilis, Balfourodendron riedelianum, Centrolobium tomentosum, Ficus 
sp., Lonchocarpus muehlbergianus, Parapiptadenia rigida, Anadenanthera colubrina, Guarea 

guidonia, Arecastrum romanzoffianum entre outras são típicas. Nos estratos contínuos abai-
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xo, podem ocorrer Nectandra megapotamica, Patagonula americana, Nectandra lanceolata, 
Cabralea canjerana, Euterpe edulis, Sorocea bonplandii, Trichilia elegans, Ocotea pretiosa, 
Campomanesia punefulata, Casearia sylvestris, Chrysophyllum gonocarpum, Holocalix ba-

lansae, Annona cacans, Myrocarpus frondosus, Luehea divaricata, Phoebe porosa, Hellieta 

longifoliata, além de outras (HUECK, 1978; LEITE & KLEIN, 1990; MAACK, 2002). 

Espécies como Solanum verbascifolium, Trema micrantha, Bauhinia candicans, 
Boehmeria caudata, Cecropia pachystachya, Bastardiopsis densiflora, Croton floribundus e 
Ocotea puberulla, são integrantes na composição geral das formações secundárias desta 
região (LEITE & KLEIN, 1990). 

Conforme o Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 1992), a região o-
cupada pela Floresta Estacional Semidecidual no Planalto Paranaense, corresponde à for-
mação Submontana, que ocorre nas encostas interioranas, desde o Espírito Santo e sul da 
Bahia até o Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, norte e sudoeste do Paraná e sul do 
Mato Grosso do Sul, sendo que entre gêneros característicos, destaca-se entre outros, Ce-

drela, Parapiptadenia, Hymenaea e, principalmente, Aspidosperma no Planalto Paranaense 
e oeste do Estado de São Paulo. 

7.2.1.1.4 Áreas Antropizadas 

Fazem parte dessa classificação as coberturas vegetais manejadas e de utiliza-
ção direta, como culturas agrícolas, pastagens, reflorestamentos e a vegetação secundária 
inicial dos terrenos abandonados, em fases anteriores à florestal (ver Figura 7-48 e Figura 
7-49). 

Figura 7-48: Pastagem presente na região da PCH. 

 

Figura 7-49: Reflorestamento de Eucalyptus dunnii. 

 
 

Nesta região dominada pela influencia da Floresta Ombrófila Mista, os estágios 
iniciais da sucessão, em geral se caracterizam pelo predomínio de espécies de Poaceae e 
Asteraceae, que formam até cerca de 3 a 4 anos as fases de capoeirinha; dependendo da 
situação em que o solo foi abandonado, quanto mais depauperado, maior o tempo para re-
generação, marcada pela dominância de poucas espécies de ciclo curto. 

Nas zonas de cultivo, encontram-se grandes áreas de pastagens, em geral ocu-
padas por bovinos, eqüinos e ovinos, são formadas por gramíneas e leguminosas forragei-
ras. 
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7.2.1.2 Áreas de influência 

A área em estudo se encontra no município de Rio Branco do Ivaí, no estado do 
Paraná, referente às áreas de influência da PCH Clairto Zonta, aproximadamente entre as 
coordenadas UTM 464.464 / 7.315.400 e 463.228 / 7.311.613. 

A Figura 7-50 e a Figura 7-51 apresentam imagens referentes à área de estudo 
propriamente dita. 

Figura 7-50: Vista da região em estudo com Floresta 
Ombrófila Mista em meio à pastagem. 

 

Figura 7-51: Área de agricultura em torno das áreas de 
preservação permanente. 

 
 

A área de influência do presente estudo de impacto ambiental para a implanta-
ção do PCH Clairto Zonta foi compartimentalizada em Área Diretamente Afetada (ADA), Á-
rea Indiretamente Afetada (AID) e Área de Influência Indireta (AII) (ver Figura 7-52 e Figura 
7-53). 

Figura 7-52: Vista da AID. 

 

Figura 7-53: Dossel da formação florestal na AID.   

 
 

A área diretamente afetada (ADA), se tratando de flora, foi estabelecida como a 
área de inundação somada das áreas de implantação das estruturas e canteiros de obras, 
acrescidas de uma faixa de segurança de cinco metros. A área de influência direta (AID) 
compreende a faixa de 500 m a partir da ADA, porém com um acréscimo visando englobar 
os córregos afluentes ao rio principal. A área de influência indireta (AII) foi considerada co-
mo a região da bacia hidrográfica do rio Branco. 
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As parcelas de amostragem da vegetação foram distribuídas levando em consi-
deração além das tipologias presentes, a região em que se encontrava com relação ao em-
preendimento (Área Diretamente Afetada, Área de Influência Direta e Área de Influência In-
direta). 

 

7.2.1.3 Metodologia 

O plano de amostragem foi estabelecido com o auxílio de mapas elaborados em 
softwares de geoprocessamento e imagens de satélite do sítio de implantação do empreen-
dimento, bem como, a partir do arranjo selecionado para o projeto. 

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

As áreas de influência foram percorridas com auxílio de um GPS Oregon de alta 
precisão, ortofotocartas e mapas de campo georreferenciados, nas ortofotos e nos mapas 
foram estabelecidos os pontos amostrais, que podem ser verificados na Tabela 7-23 e Figu-
ra 7-54. 

Tabela 7-23: Pontos amostrais para estudo da flora da PCH Clairto Zonta. 

PONTO PARCELA 
COORDENADAS 

TIPOLOGIA AI 
X Y 

1 A01 462117 7309476 ADA FOM Inicial 

2 R01 462098 7309471 ADA FOM Inicial 

3 A02 462098 7309479 ADA FOM Inicial 

4 R02 462110 7309471 ADA FOM Inicial 

5 A03 461349 7308822 ADA FOM Inicial 

6 R03 461358 7308817 ADA FOM Inicial 

7 A04 461363 7308812 ADA FOM Inicial 

8 R04 461368 7308810 ADA FOM Inicial 

9 A05 460721 7308443 ADA FOM Inicial 

10 R05 460725 7308445 ADA FOM Inicial 

11 A06 460730 7308457 ADA FOM Inicial 

12 R06 460724 7308459 ADA FOM Inicial 

13 A07 464820 7311793 ADA FOM Médio 

14 R07 464800 7311788 ADA FOM Médio 

15 A08 464802 7311789 ADA FOM Médio 

16 R08 464791 7311801 ADA FOM Médio 

17 A09 465164 7311560 ADA FOM Médio 

18 R09 465168 7311563 ADA FOM Médio 

19 A10 465167 7311566 ADA FOM Médio 

20 R10 465168 7311571 ADA FOM Médio 

21 A11 464732 7311452 AID FOM Médio 

22 R11 464722 7311464 AID FOM Médio 

23 A12 464730 7311457 AID FOM Médio 

24 R12 464736 7311458 AID FOM Médio 
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PONTO PARCELA 
COORDENADAS 

TIPOLOGIA AI 
X Y 

25 A13 464703 7312106 ADA FOM Inicial 

26 R13 464700 7312088 ADA FOM Inicial 

27 A14 464697 7312083 ADA FOM Inicial 

28 R14 464696 7312078 ADA FOM Inicial 

29 A15 464424 7313834 AID FOM Médio 

30 R15 464419 7313833 AID FOM Médio 

31 A16 464422 7313831 AID FOM Médio 

32 R16 464428 7313826 AID FOM Médio 

33 A17 466942 7311054 AID FOM Inicial 

34 R17 466938 7311050 AID FOM Inicial 

35 A18 466936 7311047 AID FOM Inicial 

36 R18 466938 7311059 AID FOM Inicial 

 

Figura 7-54: Interior de fragmento florestal na AID. 

 
 

Durante o caminhamento foram acrescidos nos mapas e ortofotocartas informa-
ções e atualizações sobre as tipologias atuais no interior das áreas de influência do empre-
endimento. Nos pontos amostrados foram anotadas informações sobre tipologia, estado 
sucessional, número de estratos arbóreos, presença e estado da regeneração natural, es-
pécies presentes e presença/ausência de espécies ameaçadas. 

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

A vegetação analisada foi compartimentalizada em arbórea (acima de 15 cm de 
PAP – Perímetro a altura do peito), regeneração (abaixo de 15 cm de PAP e acima de 1,30 
m de altura) e herbácea. Durante o diagnóstico também foi observada a presença/ausência 
de espécies citadas na lista oficial da flora ameaçada de extinção estabelecida por meio da 
Instrução Normativa Nº 06 do IBAMA, de 23 de setembro de 2008. 
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As atividades de coleta de dados em campo foram realizadas em duas campa-
nhas, sendo a primeira no mês de fevereiro e a segunda no mês de outubro de 2014. 

7.2.1.3.1 Vegetação Arbórea 

Os indivíduos vegetais presentes nos fragmentos florestais com perímetro a altu-
ra do peito (PAP) superior a 15 cm (o que equivale a 4,77 cm de diâmetro a altura do peito) 
foram classificados como arbóreos. 

De cada indivíduo que se incluía nessa compartimentalização foram coletadas 
as informações referentes a: o perímetro a altura do peito (PAP), a altura de fuste (HF), a 
altura total (HT) e a espécie. 

Foram estabelecidas parcelas amostrais temporárias localizadas com o uso de 
GPS Garmin Colorado e delimitadas com o auxílio de uma trena (ver Figura 7-55) que era 
esticada próxima a superfície do solo até o comprimento de 10 m e duas faixas de largura 
de 5 m foram acrescidas para a esquerda e para a direita, totalizando 100 m² de parcela 
amostral (ver Figura 7-56). 

Figura 7-55: Trena esticada no centro da parcela para 
coleta de dados da vegetação arbórea. 

 

Figura 7-56: Croqui da instalação das parcelas 
arbóreas temporárias. 

 
 

As espécies não identificadas em campo ou foram registradas por meio de fotos 
e tiveram suas características dendrológicas anotadas ou tiveram amostras coletadas e a-
condicionadas em prensas para posterior comparação com bibliografias específicas e o a-
cervo do herbário da Escola de Florestas de Curitiba (UFPR). 

As fichas utilizadas em campo foram posteriormente processadas com o auxílio 
dos softwares: Microsoft Excel e Mata Nativa 2. Dos quais foram extraídas informações refe-
rentes à: espécies e famílias presentes; índice de diversidade (Shannon-Weaver); índice de 
dominância (Simpson); equabilidade de Pielou; coeficiente de mistura de Jentsch; Índice de 
Fracker e Brischle – Ki; Índice de Payandeh – Pi) e estrutura horizontal (áreas basais, den-
sidades, freqüências, dominâncias, valores de cobertura e valores de importância). 

A seguir estão descritas as fórmulas e equações matemáticas utilizadas neste 
estudo. 

• Diversidade – Shannon Weaver (H’) 
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Onde: 

N = número total de indivíduos amostrados; 

ni = número de indivíduos amostrados da i-ésima espécie; 

S = número de espécies amostradas; 

ln = logaritmo de base neperiana (e). 

• Índice de Dominância de Simpson (C) 

Eq.: 
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Onde: 

l = é a medida de dominância; 

C = índice de dominância de Simpson; 

ni = número de indivíduos amostrados da i-ésima espécie; 

N = número total de indivíduos amostrados; 

S = número de espécies amostradas. 

• Índice de Equabilidade de Pielou 

Eq.: 

max'

'
'

H

H
J =  

(3) 

Onde: 

'J = índice de Equabilidade de Pielou; 

max'H = ln(S) = diversidade máxima; 

S = número de espécies amostradas = riqueza. 

O índice de Equabilidade pertence ao intervalo [0,1], onde 1 representa a máxi-
ma diversidade, ou seja, todas as espécies são igualmente abundantes. 

• Coeficiente de Mistura de Jentsch (QM) 

Eq.: 

N

S
QM =  

(4) 

Onde: 

S = número de espécies amostradas; 

N = número total de indivíduos amostrados. 
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Quanto mais próximo de 1 (um) o valor de QM, mais diversa é a população. 

• Índice de Fracker e Brischle (Ki) 

Eq.: 
2
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−
=  

(5) 

Onde: 

Ki= "Índice de Fracker e Brischle" estimado para a i-ésima espécie; 

Di= densidade observada da i-ésima espécie; 

di= densidade esperada da i-ésima espécie. 

Classificação Ki corresponde ao padrão de distribuição espacial dos indivíduos 
das espécies, que obedece a seguinte escala: 

Ki <= 0,15: Distribuição aleatória; 

0,15 < Ki <= 1,0: Tendência ao agrupamento; 

Ki > 1: Distribuição agregada ou agrupada. 

• Índice de Payandeh (Pi) 

Eq.: 
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Onde: 

Pi = "Índice de Payandeh" para i-ésima espécie; 

2

iS
= variância do número de árvores da i-ésima espécie; 

Mi = média do número de árvores da i-ésima espécie. 

Classificação Pi corresponde ao padrão de distribuição espacial dos indivíduos 
das espécies, que obedece a seguinte escala: 

Pi < 1: distribuição aleatória ou não-agrupamento; 

1 <= Pi <= 1,5: tendência ao agrupamento; 

Pi > 1,5: distribuição agregada ou agrupada. 

• Frequência 

Eq.: 
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Em que: 

FAi= freqüência absoluta da i-ésima espécie na comunidade vegetal; 
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FRi= freqüência relativa da i-ésima espécie na comunidade vegetal; 

ui= número de unidades amostrais em que a i-ésima espécie ocorre; 

ut= número total de unidades amostrais; 

P= número de espécies amostradas. 

• Densidade 

Eq.: 
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(8) 

Onde: 

DAi= densidade absoluta da i-ésima espécie, em número de indivíduos por 
hectare; 

ni= número de indivíduos da i-ésima espécie na amostragem; 

N= número total de indivíduos amostrados; 

A= área total amostrada, em hectare; 

DRi= densidade relativa (%) da i-ésima espécie; 

DT= densidade total, em número de indivíduos por hectare (soma das den-
sidades de todas as espécies amostradas). 

Este parâmetro informa a densidade, em números de indivíduos por unidade de 
área, com que a espécie ocorre no povoamento. Assim, maiores valores de DAi e DRi indi-
cam a existência de um maior número de indivíduos por hectare da espécie no povoamento 
amostrado. 

• Dominância 

Eq.: 

A
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Em que: 

DoAi = dominância absoluta da i-ésima espécie, em m 2 /ha; 

ABi = área basal da i-ésima espécie, em m2 , na área amostrada; 

A = área amostrada, em hectare; 

DoRi = dominância relativa (%) da i-ésima espécie; 

DoT = dominância total, em m²/ha (soma das dominâncias de todas as es-
pécies). 

• Valor de Importância (VII) 
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Eq.: 
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Este parâmetro é o somatório dos parâmetros relativos de densidade, dominân-
cia e freqüência das espécies amostradas, informando a importância ecológica da espécie 
em termos de distribuição horizontal. 

• Valor de Cobertura 

Eq.: 

iii DoRDRVC +=
;   2
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(11) 

Este parâmetro é o somatório dos parâmetros relativos de densidade e domi-
nância das espécies amostradas, informando a importância ecológica da espécie em termos 
de distribuição horizontal, baseando-se, contudo, apenas na densidade e na dominância. 

7.2.1.3.2 Vegetação arbustiva 

A análise da vegetação arbustiva foi realizada por meio de delimitação de sub-
parcelas dentro das parcelas definidas para o estudo da vegetação arbórea (ver Figura 
7-57), porém considerando as espécies com PAP inferior a 15 cm, tendo também como cri-
tério de inclusão possuir altura total mínima de 1,30 metros. De cada indivíduo foram coleta-
das, com o auxílio de fichas de campo, as informações referentes à: Espécie, Perímetro Al-
tura do Solo (PAS), Altura de Fuste (HF) e Altura Total (HT). 

Figura 7-57: Croqui demonstrativo das parcelas arbustivas. 

 
 

Assim como nos indivíduos arbóreos, as fichas utilizadas em campo para a ve-
getação arbustiva foram posteriormente processadas com o auxílio dos softwares: Microsoft 
Excel e Mata Nativa 2. Foram extraídas informações referentes a: espécies e famílias pre-
sentes; índice de diversidade (Shannon-Weaver); índice de dominância (Simpson); equabili-
dade de Pielou, coeficiente de mistura de Jentsch; classes de agregação (Índice de Fracker 
e Brischle – Ki e Índice de Payandeh – Pi) e estrutura horizontal (áreas basais, densidades, 
freqüências, dominâncias, valores de cobertura e valores de importância). 
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7.2.1.3.3 Vegetação Herbácea e Epifítica 

O compartimento herbáceo da vegetação presente, tanto no interior dos frag-
mentos florestais, quanto em áreas abertas, foi analisado com sub-parcelas de 1 m² (1 x 1 
m) distribuídas de forma a contemplar todas as tipologias presentes. 

Dentro de cada parcela herbácea foram obtidos dados referentes à frequência 
de indivíduos e espécies. 

As espécies de epífitas foram identificadas e listadas dentro das parcelas amos-
trais estabelecidas para as espécies arbóreas. 

7.2.1.4 Resultados e discussão 

Embora uma grande parte da bacia, no passado, tenha sido coberta pela Flores-
ta Ombrófila Mista (ou Floresta de Araucária), e complementada por algumas manchas de 
campo, hoje, na região no entorno do rio Branco o que se observa são fragmentos esparsos 
de matas, localizados geralmente em fundos de vale ou em terrenos de alta declividade (ver 
Figura 7-58 e Figura 7-59. 

 

Figura 7-58: Floresta Ciliar na AID. 

 
 

Figura 7-59 Araucaria angustifolia em meio à agricultura. 
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O empreendimento PCH Clairto Zonta está situado na formação de Floresta 
Ombrófila Mista (IBGE, 1992). Popularmente conhecida como floresta de araucárias, a Flo-
resta Ombrófila Mista constitui uma parte especial da floresta pluvial subtropical, cujo de-
senvolvimento se relaciona intimamente à altitude e cuja composição florística é caracteri-
zada por gêneros primitivos como Drimys, Araucaria e Podocarpus, o que sugere, em face 
da altitude e da latitude do Planalto Meridional, uma ocupação recente, a partir de refúgios 
alto-montanos. No Paraná seu limite inferior normal de crescimento é registrado em 500 m. 
Abaixo desta altitude, a Araucaria angustifolia associada à Syagrus romanzoffianum ocorre 
apenas nas linhas de escoamento de ar frio. A Araucaria angustifolia é a árvore dominante 
desta região, caracterizando a paisagem, razão pela qual se tornou símbolo do emblema do 
Estado do Paraná (MAACK, 2002). 

Cabe ressaltar que não estão presentes unidades de conservação nas áreas de 
influência do empreendimento. 

7.2.1.4.1 Diagnóstico da Área de Influência Indireta (AII) 

Na AII do empreendimento em questão, existem vários usos do solo, porém os 
mais significativos são agricultura, bovinocultura, monoculturas florestais e o alvo do estudo, 
as floresta nativas. 

A cobertura vegetal natural presente na região em estudo encontra-se bastante 
fragmentada, principalmente, devido à expansão da agricultura e bovinocultura, no entanto 
pode-se, ainda encontrar alguns maciços florestais de tamanhos variados, contendo vegeta-
ção típica da Floresta Ombrófila Mista em duas tipologias, a Aluvial e a Montana, ambas em 
estágios de sucessão Inicial, Médio e/ou Avançado e também formações pioneiras por influ-
ência hídrica (ver Figura 7-60 e Figura 7-61). 

Figura 7-60: Paisagem na AII. 

 

Figura 7-61: Borda do fragmento florestal na AII. 

 
 

As espécies botânicas identificadas nas tipologias vegetais presentes na AII do 
empreendimento são apresentadas na Tabela 7-24. São 112 espécies pertencentes a 47 
famílias, entre arbóreas, arbustivas, herbáceas e epífitas. 

Tabela 7-24: Espécies botânicas observadas na AII da PCH Clairto Zonta. 

N FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR PORTE 

1 ANACARDIACEAE Lithraea brasiliensis bugreiro Arbórea 

2 ANACARDIACEAE Schinus terebinthifolius aroeira-mansa Arbórea 

3 APIACEAE Centella asiatica pata-de-cavalo* Herbácea 
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N FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR PORTE 

4 AQUIFOLIACEAE Ilex dumosa caúna Arbórea 

5 ARACEAE Philodendron bipinnatifidum costela de adão Herbácea 

6 ARAUCARIACEAE Araucaria angustifolia  pinheiro-do-Paraná Arbórea 

7 ARECACEAE Syagrus romanzoffiana jerivá Arbórea 

8 ASPARAGACEAE Cordyline dracaenoides  uvarana Arbórea 

9 ASTERACEAE Achyrocline satueioides macela Arbustiva 

10 ASTERACEAE Baccharis dracunculifolia vassourinha Arbustiva 

11 ASTERACEAE Baccharis trimera carqueja Herbácea 

12 ASTERACEAE Bidens pilosa pico-pico Herbácea 

13 ASTERACEAE Solidago chilensis arnica Arbustiva 

14 ASTERACEAE Vernonia discolor vassorão-preto Arbórea 

15 BIGNONIACEAE Jacaranda puberula  carobinha Arbórea 

16 BIGNONIACEAE Macfadyena unguis-cati cipó-unha-de-gato Herbácea 

17 BIGNONIACEAE Pyrostegia venusta cipó-são joão Herbácea 

18 BORAGINACEAE Cordia polycephala maria-preta Arbórea 

19 BORAGINACEAE Patagonula americana guajuvira Arbórea 

20 BROMELIACEAE Aechmea distichantha caraguata Herbácea 

21 BROMELIACEAE Aechmea recurvata gravatá Epífita 

22 BROMELIACEAE Tillandsia stricta gravatazinho Epífita 

23 BROMELIACEAE Vriesea sp. bromelia-tanque Epífita 

24 CACTACEAE Lepismium cruciforme conambaia Epífita 

25 CECROPIACEAE Cecropia pachystachya embauba Arbórea 

26 CELASTRACEAE Maytenus ilicifolia  espinheira-santa Arbórea 

27 CLETHRACEAE Clethra scabra  carne-de-vaca Arbórea 

28 CYPERACEAE Carex brasiliensis capim navalha Herbácea 

29 CYPERACEAE Cyperus rotundus tiririca Herbácea 

30 EUPHORBIACEAE Actinostemon concolor laranjeira-brava Arbórea 

31 EUPHORBIACEAE Alchornea triplinervia tapia-mirim Arbórea 

32 EUPHORBIACEAE Croton urucurana capixingui Arbórea 

33 EUPHORBIACEAE Sapium glandulatum leiteiro Arbórea 

34 EUPHORBIACEAE Sebastiania brasiliensis  leiteiro Arbórea 

35 EUPHORBIACEAE Sebastiania commersoniana  branquilho Arbórea 

36 FABACEAE Acacia polyphylla unha-de-gato Arbustiva 

37 FABACEAE Albizia niopioides farinha-seca Arbórea 

38 FABACEAE Bauhinia forficata pata-de-vaca Arbórea 

39 FABACEAE Dalbergia brasiliensis jacarandá Arbórea 

40 FABACEAE Dalbergia frutescens  rabo-de-mico Arbórea 

41 FABACEAE Holocalyx balansae alecrim Arbórea 

42 FABACEAE Lonchocarpus muehlbergianus rabo-de-bugio Arbórea 

43 FABACEAE Machaerium paraguariense  jacarandá-branco Arbórea 

44 FABACEAE Mimosa sp. dorme-dorme Herbácea 

45 FABACEAE Parapiptadenia rigida angico-vermelho Arbórea 

46 LAMIACEAE Vitex megapotamica  tarumã Arbórea 

47 LAURACEAE Nectandra lanceolata  canela-amarela Arbórea 

48 LAURACEAE Ocotea odorifera  canela-sassafrás Arbórea 

49 LAURACEAE Ocotea puberula  canela-guaicá Arbórea 
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N FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR PORTE 

50 LAURACEAE Ocotea pulchella canela-lageana Arbórea 

51 LAURACEAE Ocotea silvestris  canela Arbórea 

52 LOGANIACEAE Strychnos brasiliensis  esporão-de-galo Arbustiva 

53 LYTHRACEAE Cuphea carthaginensis sete-sangrias Herbácea 

54 MALVACEAE Luehea divaricata  açoita-cavalo Arbórea 

55 MELASTOMATACEAE Miconia cinerascens pixirica Arbórea 

56 MELASTOMATACEAE Miconia sellowiana  pixirica Arbórea 

57 MELASTOMATACEAE Miconia sp. pixirica Herbácea 

58 MELASTOMATACEAE Tibouchina sellowiana  quaresmeira Arbórea 

59 MELIACEAE Cabralea canjerana  canjerana Arbórea 

60 MELIACEAE Cedrela fissilis cedro Arbórea 

61 MELIACEAE Trichilia elegans  pau-de-ervilha Arbórea 

62 MONIMIACEAE Mollinedia clavigera  pimenteira Arbustiva 

63 MYRTACEAE Blepharocalyx salicifolius  murta Arbórea 

64 MYRTACEAE Calyptranthes concinna  guamirim Arbórea 

65 MYRTACEAE Calyptranthes lucida guamirim Arbórea 

66 MYRTACEAE Campomanesia guazumifolia  capoteira Arbórea 

67 MYRTACEAE Campomanesia xanthocarpa  guabiroba Arbórea 

68 MYRTACEAE Eucalyptus sp. eucalipto* Arbórea 

69 MYRTACEAE Eugenia uniflora  pitanga Arbórea 

70 MYRTACEAE Eugenia uruguayensis  guamirim Arbórea 

71 MYRTACEAE Gomidesia palustris  pitangueira-do-mato Arbórea 

72 MYRTACEAE Gomidesia sellowiana  guamirim Arbórea 

73 MYRTACEAE Myrceugenia glaucescens  guamirim-branco Arbórea 

74 MYRTACEAE Myrcia arborescens  guamirim Arbórea 

75 MYRTACEAE Myrcia laruotteana  cambuí Arbórea 

76 MYRTACEAE Myrcia rostrata guamirim-chorão Arbórea 

77 MYRTACEAE Myrciaria tenella  camboim Arbórea 

78 MYRTACEAE Pimenta pseudocaryophyllus  craveiro Arbórea 

79 MYRTACEAE Psidium cattleianum araçá  Arbórea 

80 OLEACEAE Ligustrum vulgare alfeneiro* Arbórea 

81 OXALIDACEAE Oxalis corniculata trevo* Herbácea 

82 PASSIFLORACEAE Passiflora jilekii maracuja-de-cobra Herbácea 

83 PINACEAE Pinus sp. pinus* Arbórea 

84 POACEAE Axonopus compressus grama Herbácea 

85 POACEAE Brachiaria plantaginea papuã* Herbácea 

86 POACEAE Cynodon dactylon grama-seda* Herbácea 

87 POACEAE Merostachys sp. taquara Herbácea 

88 POLYPODIACEAE Polypodium catharinae samambaia Epífita 

89 PRIMULACEAE Myrsine coriacea  capororoca Arbórea 

90 PRIMULACEAE Rapanea umbellata capororocão Arbórea 

91 PROTEACEAE Roupala brasiliensis  carvalho-brasileiro Arbórea 

92 RHAMNACEAE Rhamnus sphaerosperma pau-pombo Arbórea 

93 ROSACEAE Prunus brasiliensis pessegueiro-bravo Arbórea 

94 RUBIACEAE Psychotria suterella  pasto-de-anta Arbórea 

95 RUBIACEAE Rudgea jasminoides café-do-mato Arbustiva 
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N FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR PORTE 

96 RUTACEAE Zanthoxylum rhoifolium  mamica-de-cadela Arbórea 

97 SALICACEAE Casearia decandra  guaçatunga Arbórea 

98 SALICACEAE Casearia lasiophylla cambroé Arbórea 

99 SALICACEAE Casearia sylvestris cafezeiro-do-mato Arbórea 

100 SAPINDACEAE Allophylus edulis  vacum Arbórea 

101 SAPINDACEAE Allophylus petiolulatus  vacum Arbórea 

102 SAPINDACEAE Cupania vernalis  cuvatã Arbórea 

103 SAPINDACEAE Matayba elaeagnoides  miguel-pintado Arbórea 

104 SAPINDACEAE Serjania sp. cipo-timbo Herbácea 

105 SELAGINELLACEAE Selaginella sulcata jerico Herbácea 

106 SOLANACEAE Solanum americanum maria-preta Herbácea 

107 SOLANACEAE Solanum capsicoides joa manso Herbácea 

108 SOLANACEAE Solanum pseudoquina  quina-brava Arbórea 

109 SOLANACEAE Solanum sanctaecatharinae  canema Arbórea 

110 SYMPLOCACEAE Symplocos tetrandra  maria mole  Arbórea 

111 THELYPTERIDACEAE Thelypteris dentata rabo-de-gato Herbácea 

112 TYPHACEAE Typha dominguensis taboa Herbácea 

113 ZINGIBERACEAE Hedychium coronarium lírio-do-brejo* Herbácea 

Obs.*: Espécie Exótica. 

 

• Formações Pioneiras com influência fluvial 

São tipologias de vegetação natural que não se enquadram nas formações flo-
restais, apresentando fitofisionomia campestre, predominantemente causada pela associa-
ção de espécies herbáceo-arbustivas (ver Figura 7-62 e Figura 7-63). 

Figura 7-62: Formação pioneira com influência fluvial 
na AII. 

 

Figura 7-63: Formação pioneira na Área de Influência 
Indireta. 

 

 

De acordo com o IBGE (1992), as áreas de formações pioneiras com influência 
fluvial são áreas compostas por comunidades vegetais em planícies aluviais, decorrentes da 
influência do extravasamento dos rios nas épocas de cheia, ou porções do terreno sob cons-
tante inundação. As diferenças quanto ao grau de alagamento ou quanto à drenagem do 
terreno, determina os grupos vegetais que se instalarão, variando desde as hidrófitas, nas 
áreas permanentemente alagadas, até as comunidades campestres ou arbóreo/arbustivas, 
nos terrenos mais enxutos, ou periodicamente alagados. 
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Estes tipos vegetacionais desenvolvem-se sobre as planícies aluviais e várzeas 
dos rios paranaenses, bem como sobre as áreas de influência flúvio-lacustres (lagoas), tanto 
no planalto quanto na planície litorânea. Quando os rios elevam o nível das águas, durante 
as cheias, depositam sedimentos inclusive nutrientes que tornam o solo fértil, não obstante 
ocorram depressões periodicamente encharcadas. Desta forma, a água em excesso torna-
se um elemento seletivo para a vegetação e restritivo para as arbóreas, dando origem a fisi-
onomias marcadamente peculiares, e espécies mais especializadas. 

É importante ressaltar a diferença entre formações pioneira naturais, que na área 
de estudos são representadas pela vegetação presente nas áreas de alagamento, e forma-
ções pioneiras por ações antrópicas que são áreas que anteriormente eram florestas e so-
freram alguma perturbação e atualmente estão em processo de regeneração desacelerado 
devido a condições bióticas e abióticas, está será tratada nos tópicos posteriores. 

• Floresta Ombrófila Mista 

No Paraná, a região da floresta com araucária inicia-se no primeiro planalto, logo 

a oeste da Serra do Mar, e estende-se pelo segundo e terceiros planaltos do Estado. O de-

senvolvimento desta formação está intimamente relacionado com a altitude. Seu limite infe-

rior normal de crescimento é de 500 m, sendo que abaixo desta altitude a araucária ocorre 

apenas nas linhas de escoamento do ar frio (MAACK, 2002) (ver Figura 7-64 e Figura 7-65). 

Figura 7-64: Dossel de fragmento florestal na AII. 

 

Figura 7-65: Perfil do fragmento florestal na AII. 

 
 

Na região da bacia hidrográfica do Ivaí, o pinheiro estava geralmente associado 
com a imbuia (Ocotea porosa), outras vezes estava associado com a sapopema (Sloanea 

monosperma). Nos sub-bosques mais desenvolvidos os agrupamentos vegetais são forma-
dos por um número relativamente pequeno de árvores, sendo, as espécies mais comuns, o 
cedro (Cedrela fissilis), a erva-mate (Ilex paraguariensis), a congonha (Ilex theezans), a 
guaçatunga (Casearia decandra), a carne-de-vaca (Styrax leprosus), o guabiju (Myrcianthes 

pungens), bem como diversas outras da família Myrtaceae, além de Poaceae como Meros-

tachys multiramea (taquara) e Chusquea spp. Estas associações constituem os estágios 
mais evoluídos da Floresta Ombrófila Mista (LEITE, 1994). 

A regeneração natural é composta por indivíduos jovens de espécies arbóreas 
no piso florestal são aqui incluídas, representada por espécies características dos estágios 
mais evoluídos da Floresta com Araucárias, como Myrcia rostrata, Myrciaria tenella, Alophyl-

lus edulis, Cupania vernalis, Matayba elaeaegnoides, Calyptrantes concinna, Blepharocalyx 

salicifolius, Campomanesia xanthocarpha, Myrcia laroutteana, além de Rapanea umbellata, 
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Sebastiania brasiliensis, Casearia decandra, Maytenus ilicifolia, entre outras, principalmente, 
das famílias Myrtaceae e Lauraceae. Ao lado das espécies de regeneração das arbóreas, 
encontram-se espécies arbustivas típicas desse sub-bosque, como Rudgea parquiodes, 

Piper sp. (Piperaceae), Miconia sp., (Melastomataceae), além de Merostachys sp. (taquara). 

A vegetação de porte herbáceo que ocupa as formações em estágios intermedi-
ários da Floresta Ombrófila Mista, onde com o avanço da sucessão menos a luz alcança o 
estrato ao nível do solo, tornando o ambiente mais umbrófito, aparecem Cortaderia sp., Cen-

tella asiatica, Thelypteris rivularioides, entre outras. No estágio inicial de sucessão demons-
tra maior densidade devido à maior incidência lumínica sobre o piso florestal, contando com 
espécies principalmente das famílias Poaceae e Cyperaceae, como Guadua sp. e Merosta-

chys sp., Panicum sp., além de Poa badensis e Sida sp., formando emaranhados. 

A. Floresta Ombrófila Mista Aluvial 

Esta floresta pode ser encontrada sobre porções de planície ou mesmo sobre os 
diques marginais. Os diques são encontrados junto ao leito dos canais fluviais, que por oca-
sião do seu extravasamento, depositam sedimentos devido à perda de velocidade e ao peso 
das partículas. 

Em geral, são ligeiramente inclinados, cuja porção mais alta situa-se próxima ao 
canal. O material a ser depositado tende a ser grosseiro, visto que as partículas mais finas 
acabam por sedimentar-se em porções mais distantes em relação ao rio. A posição mais 
elevada em relação à paisagem aluvial e a sua composição grosseira influem para uma 
maior drenagem, o que propicia o desenvolvimento de vegetação florestal (ver Figura 7-66 e 
Figura 7-67). 

Figura 7-66: Dossel da floresta Ombrófila Mista Aluvial 
na área em estudo. 

 

Figura 7-67: Vista da borda da Floresta Ombrófila 
Mista. 

 
 

Para Leite (1994) as espécies que se desenvolvem nesta formação apresentam 
algum grau de hidromorfismo. Neste caso pode-se relacionar, como componentes de um 
estrato superior, Sebastiania commersoniana (branquilho), Syagrus romanzoffiana (jerivá), 
Blepharocalyx salicifolius (murta), Vitex megapotamica (tarumã) e Luehea divaricata (açoita-
cavalo). 

Nos estratos inferiores são comuns: Calyptranthes concina (guamirim-ferro), M-

yrciaria tenella (cambuí), Gomidesia palustris (guamirim) e Schinus terebinthifolius (aroeira). 
As araucárias ocorrem esparsamente e geralmente são emergentes em meio ao dossel. 

Na fase média de sucessão pode-se observar maior variedade de espécies, 
maior porte e a formação de até três estratos arbóreos, variando de seis até 14 metros. As 
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espécies mais marcantes dessa formação são Matayba elaeagnoides (miguel-pintado), 
Calyptranthes concinna (guamirim-facho) e Sebastiania commersoniana (branquilho). 

A fase inicial é caracterizada pela formação de povoamentos quase homogê-
neos, formando um estrato único de Sebastiania commersoniana (branquilho), também co-
nhecidos como branquilhais, raramente ultrapassando seis metros de altura. Associado ao 
branquilho, porém em bem menor quantidade, estão Nectandra megapotamica (canela-
merda) e Ocotea puberula (canela-sebo). 

Esta formação na região do empreendimento se caracteriza pela presença de 
uma vegetação arbórea sempre próxima a corpos de água, sofrendo grande influência do 
mesmo, o que pode ser notado pela presença de espécies melhor adaptadas a condições 
de hidromorfismo do solo. Essa formação nas áreas de influência direta e indiretamente afe-
tada se encontram nas fases sucessionais média e inicial. 

B. Floresta ombrófila mista montana 

A estrutura vertical geral da Floresta Ombrófila Mista Montana forma de dois a 
três estratos arbóreos, variando de cinco a 20 metros de altura (ver Figura 7-68 e Figura 
7-69). As espécies arbóreas mais comumente observadas são Albizia niopioides (farinha-
seca), Parapiptadenia rigida (angico-vermelho), Nectandra lanceolata (canela-amarela) e 
Eugenia uruguayensis (batinga). 

Figura 7-68: Dossel da Floresta Ombrófila Mista 
Montana na AII. 

 

Figura 7-69: Interior da Floresta Ombrófila Mista 
Montana na AII. 

 
 

As áreas de Floresta Ombrófila Mista Montana inclusas na AII encontram-se bem 
heterogêneas em relação ao estágio de sucessão, o que tem como consequência uma 
grande diversidade estrutural. Esta formação está entre as mais prejudicadas e descaracte-
rizadas por ocorrerem geralmente fora de áreas de APP e, portanto, serem menos protegi-
das e mais suscetíveis as ações de desmate. 

C. Floresta Estacional Semidecidual Submontana 

Esta pode ser considerada a floresta mais ameaçada do Estado do Paraná, res-
tando apenas fragmentos isolados, que somam cerca de 3,4% da área total originalmente 
ocupada por esta formação florestal (SEMA, 2010). O seu maior remanescente se encontra 
compondo a vegetação do Parque Nacional do Iguaçu. 

Em geral os fragmentos remanescentes da Floresta Estacional Semidecidual na 
bacia hidrográfica do rio Ivaí se encontram em diferentes estágios secundários de sucessão 
secundária. A vegetação em estágio inicial de sucessão secundária encontra-se fortemente 
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alterada e fragmentada, estando presente principalmente em margens de rios, topos de 
morros e fundos de vales. As espécies mais freqüentemente observadas são: Acacia poly-

phylla (nhapindá), Alibertia concolor (marmelada), Cupania vernalis (cuvatã), Guettarda uru-

guensis (veludo), Erythroxylum argentinum (cocão), Luehea divaricata (açoita-cavalo), Ma-

chaerium paraguariense (sapuva), Allophylus edulis (vacum) e Laplacea fruticosa (santa-
rita). Os indivíduos arbóreos presentes neste estágio dificilmente ultrapassam os seis metros 
de altura total, apresentando um diâmetro a altura do peito (DAP) com uma média aproxi-
mada de sete centímetros, variando de três a 25 cm. A presente formação encontra-se mui-
to desfigurada devido às intensas atividades de pastoreio e cultivos agrícolas realizadas na 
região. 

O estágio médio da sucessão secundária apresenta fisionomia arbórea, com iní-
cio de formação de estratificação das diferentes formas biológicas constituintes da estrutura 
da vegetação. O aumento progressivo de complexidade da estrutura florestal geralmente é 
acompanhado por um aumento na riqueza de espécies, tanto arbóreas como arbustivas, 
herbáceas e epifíticas. De maneira geral há maior deposição de serrapilheira sobre o solo; já 
ocorre a formação de dois estratos arbóreos e um estrato arbustivo, dominado por espécies 
dos estratos superiores em regeneração natural, além da presença de um estrato herbáceo. 
As espécies mais freqüentemente observadas no estágio médio são: Lithraea brasiliensis 
(bugreiro), Annona cacans (araticum), Euterpe edulis (palmito), Syagrus romanzoffiana (jeri-
vá), Piptocarpha angustifolia (vassourão-branco), Bauhinia forficata (pata-de-vaca), Sapium 

glandulatum (leiteiro) Balfourodendron riedelianum (pau-marfim) e Ocotea puberula (canela-
guaicá). 

Exemplos de fragmentos florestais deste tipo podem ser vistos nas Figura 7-70 e 
Figura 7-71 a seguir. 

Figura 7-70: Floresta Estacional Semidecidual na AII. 

 

Figura 7-71: Dossel da Floresta Estacional 
Semidecidual na AII. 

 
 

D. Formações Pioneiras 

As formações pioneiras são divididas entre aquelas que ocorrem espontanea-
mente em áreas desmatadas e aquelas que são características de regiões de solo raso e/ou 
constantemente ou periodicamente alagados. 

Nas formações pioneiras em regiões de solo que já foram cultivados ou desma-
tados predominam arbustos como o catium (Senecio brasiliensis), a cuvitinga (Solanum ver-

bascifolium) e as chamadas tupixavas ou vassouras, arbustivo-lenhosas como Baccharis 
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microdonta, Baccharis dracunculifolia, Baccharis semiserrata e Baccharis uncinella, até qua-
tro ou cinco anos após o abandono da área que antecedem os fanerófitos da fase arbórea. 

Além dessasocorrem ocasionalmente espécies arbóreas isoladas dos gêneros 
Piptocarpha sp., Mimosasp., Solanum sp. e Vernonia sp., entre outras espécies. 

Em terrenos de cultivo abandonados é comum observar o surgimento deBidens 

pilosus, Conyza bonariensis, Taraxacum officinale, Desmodium adscendens, Plantago to-

mentosa, Braquiaria plantaginea e Pteridium aquilinum, entre outras ruderais e pioneiras, 
que antecedem os estágios secundários de capoeira e inicial arbóreo. 

Exemplos deste tipo de vegetação podem ser vistos nas Figura 7-72 Figura 
7-70e Figura 7-73 a seguir. 

Figura 7-72: Formação Pioneira as margens de um 
fragmento florestal na AII. 

 

Figura 7-73: Formação Pioneira entre área de 
agricultura e de uma formação florestal na AID. 

 
 

E. Áreas antropizadas 

As áreas classificadas como antropizadas no presente estudo referem-se a lo-
cais onde atualmente encontram-se descaracterizados de sua forma original, em geral sen-
do utilizadas para atividades econômicas, tais como agricultura e reflorestamento (ver Figura 
7-74 e Figura 7-75). 

Figura 7-74: Área agrícola presente na AII. 

 

Figura 7-75: Reflorestamento na AII. 

 
 

As áreas antropizadas ocupam grandes porções da AII do empreendimento, pois 
na região ocorrem amplamente atividades de agricultura, notando-se também a presença de 
bovinocultura e reflorestamentos monoculturais (Pinus sp. e Eucalyptus sp.). 
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Também são englobadas nesta classe áreas de solo exposto. 

7.2.1.4.2 Diagnóstico da Área de Influência Direta (AID) 

A área de influência direta representa o entorno próximo da área de implantação 
do empreendimento (Figura 7-76 e Figura 7-77). 

Figura 7-76: APP na AID. 

 

Figura 7-77: Perfil da formação florestal na AID. 

 
 

A. Vegetação Arbórea 

Foram observadas nos pontos amostrais para análise do estrato arbóreo na AID 
25 espécies pertencentes a 12 famílias botânicas, em fragmentos florestais em estágio inici-
al e médio de sucessão secundária (ver Figura 7-78, Figura 7-79 e Tabela 7-25). 

Figura 7-78: Dossel da formação florestal na AID. 

 

Figura 7-79: Interior de fragmento arbóreo - AID. 

 
  

Tabela 7-25: Espécies arbóreas observadas na área de influência direta da PCH Clairto Zonta. 

Nº FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR 

1 ANACARDIACEAE Lithraea brasiliensis bugreiro 

2 ARECACEAE Syagrus romanzoffiana jerivá 

3 ASPARAGACEAE Cordyline dracaenoides  uvarana 

4 ASTERACEAE Vernonia discolor  vassorão-preto 

5 BORAGINACEAE Cordia polycephala maria-preta 

6 EUPHORBIACEAE Actinostemon concolor laranjeira-brava 

7 EUPHORBIACEAE Alchornea triplinervia tapia-mirim 

8 EUPHORBIACEAE Sebastiania brasiliensis  leiteiro 
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Nº FAMÍLIA

9 EUPHORBIACEAE

10 FABACEAE

11 FABACEAE

12 FABACEAE

13 FABACEAE

14 FABACEAE

15 FABACEAE

16 LAURACEAE

17 LAURACEAE

18 LAURACEAE

19 MALVACEAE

20 MELIACEAE

21 MYRTACEAE

22 MYRTACEAE

23 MYRTACEAE

24 MYRTACEAE

25 SALICACEAE

Dentre as famílias de espécies arbóreas que obtiveram o maior número de ind
víduos na AID estão Fabaceae (34,44%), Euphorbiaceae (20,00%), Salicaceae (12,22%), 
Lauraceae (7,78%) e Malvaceae (6,67%) (ver 

Figura 7-80: Porcentual de 

 

 

EIA – Estudo 

 

 

Andar – Bigorrilho 
  

 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR

EUPHORBIACEAE Sebastiania commersoniana  branquilho

FABACEAE Acacia polyphylla unha

FABACEAE Albizia niopioides farinha

FABACEAE Dalbergia frutescens  rabo

FABACEAE Holocalyx balansae 

FABACEAE Machaerium paraguariense  jacarandá

FABACEAE Parapiptadenia rigida angico

LAURACEAE Nectandra lanceolata  canela

LAURACEAE Ocotea odorifera  canela

LAURACEAE Ocotea silvestris  

MALVACEAE Luehea divaricata  açoita

MELIACEAE Cabralea canjerana  canjarana

MYRTACEAE Blepharocalyx salicifolius  

MYRTACEAE Calyptranthes concinna  guamirim

MYRTACEAE Myrcia laruotteana  

MYRTACEAE Pimenta pseudocaryophyllus  

SALICACEAE Casearia sylvestris cafezeiro

 

Dentre as famílias de espécies arbóreas que obtiveram o maior número de ind
víduos na AID estão Fabaceae (34,44%), Euphorbiaceae (20,00%), Salicaceae (12,22%), 
Lauraceae (7,78%) e Malvaceae (6,67%) (ver Figura 7-80). 

: Porcentual de indivíduos arbóreos presentes em relação às famílias botânicas na AID.
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NOME VULGAR 

branquilho 

unha-de-gato 

farinha-seca 

rabo-de-mico 

alecrim 

jacarandá-branco 

angico-vermelho 

canela-amarela 

canela-sassafrás 

canela 

açoita-cavalo 

canjarana 

murta 

guamirim 

cambuí 

craveiro 

cafezeiro-do-mato 

Dentre as famílias de espécies arbóreas que obtiveram o maior número de indi-
víduos na AID estão Fabaceae (34,44%), Euphorbiaceae (20,00%), Salicaceae (12,22%), 

famílias botânicas na AID. 
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Dentre as espécies arbóreas que apresentaram as maiores áreas basais (AB) na 
AID estão Albizia niopioides (farinha-seca), Ocotea silvestris (canela-limão), Luehea divari-

cata (açoita-cavalo), Parapiptadenia rigida (angico-vermelho) e Sebastiania commersoniana 
(branquilho) (ver Tabela 7-26)  
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Tabela 7-26: Estrutura horizontal das espécies arbóreas presentes na AID. 

NOME CIENTÍFICO AB DA DR FA FR DOA DOR VC VC (%) VI VI (%) 

Albizia niopioides 1,51 283,33 18,89 66,67 9,52 25,23 50,56 69,45 34,72 78,97 26,32 

Casearia sylvestris 0,09 183,33 12,22 66,67 9,52 1,45 2,91 15,13 7,56 24,65 8,22 

Sebastiania commersoniana  0,13 150,00 10,00 50,00 7,14 2,09 4,19 14,19 7,10 21,33 7,11 

Luehea divaricata  0,17 100,00 6,67 33,33 4,76 2,83 5,66 12,33 6,16 17,09 5,70 

Machaerium paraguariense  0,03 83,33 5,56 66,67 9,52 0,57 1,13 6,69 3,35 16,21 5,40 

Actinostemon concolor 0,08 116,67 7,78 33,33 4,76 1,41 2,82 10,60 5,30 15,36 5,12 

Ocotea silvestris  0,32 33,33 2,22 16,67 2,38 5,34 10,71 12,93 6,46 15,31 5,10 

Lithraea brasiliensis 0,09 83,33 5,56 16,67 2,38 1,46 2,93 8,48 4,24 10,86 3,62 

Acacia polyphylla 0,06 50,00 3,33 33,33 4,76 1,01 2,02 5,36 2,68 10,12 3,37 

Parapiptadenia rigida 0,15 33,33 2,22 16,67 2,38 2,50 5,01 7,23 3,62 9,61 3,20 

Nectandra lanceolata  0,05 33,33 2,22 33,33 4,76 0,88 1,76 3,99 1,99 8,75 2,92 

Syagrus romanzoffiana 0,05 33,33 2,22 33,33 4,76 0,86 1,73 3,95 1,98 8,72 2,91 

Dalbergia frutescens  0,01 50,00 3,33 33,33 4,76 0,15 0,30 3,64 1,82 8,40 2,80 

Ocotea odorifera  0,06 50,00 3,33 16,67 2,38 1,03 2,06 5,40 2,70 7,78 2,59 

Cordia polycephala Lam. 0,08 33,33 2,22 16,67 2,38 1,26 2,52 4,75 2,37 7,13 2,38 

Calyptranthes concinna  0,01 33,33 2,22 16,67 2,38 0,10 0,20 2,43 1,21 4,81 1,60 

Alchornea triplinervia 0,03 16,67 1,11 16,67 2,38 0,48 0,96 2,07 1,03 4,45 1,48 

Cabralea canjerana  0,02 16,67 1,11 16,67 2,38 0,34 0,69 1,80 0,90 4,18 1,39 

Vernonia discolor 0,02 16,67 1,11 16,67 2,38 0,27 0,54 1,65 0,82 4,03 1,34 

Holocalyx balansae 0,01 16,67 1,11 16,67 2,38 0,21 0,42 1,53 0,77 3,92 1,31 

Blepharocalyx salicifolius  0,01 16,67 1,11 16,67 2,38 0,14 0,27 1,38 0,69 3,77 1,25 

Pimenta pseudocaryophyllus  0,01 16,67 1,11 16,67 2,38 0,09 0,18 1,29 0,65 3,67 1,22 

Sebastiania brasiliensis  0,01 16,67 1,11 16,67 2,38 0,08 0,17 1,28 0,64 3,66 1,22 

Myrcia laruotteana  0,01 16,67 1,11 16,67 2,38 0,08 0,17 1,28 0,64 3,66 1,22 

Cordyline dracaenoides  0,00 16,67 1,11 16,67 2,38 0,04 0,09 1,20 0,60 3,58 1,19 

Total 2,99 1500,00 100,00 700,00 100,00 49,90 100,00 200,00 100,00 300,00 100,00 

Obs.: AB – Área basal; DR – Densidade relativa; FR- Freqüência relativa; DoR – Dominância relativa; VC% - Valor de cobertura e VI% - Valor de importância. 
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O valor de cobertura (VC%) é o somatório dos parâmetros relativos de densid
de e dominância das espécies amostradas, informando a importância ecológica da espécie 
em termos de distribuição horizontal, baseando

Com relação às espécies arbóreas presentes na AID as que apresentaram os 
maiores valores de cobertura (VC%) foram seqüencialmente: 
seca), Casearia silvestris (cafezeiro
tea silvestris (canela-limão) e Luehea divaricata

O valor de importância 
dade, dominância e freqüência das espécies amostradas, informando a importância ecológ
ca da espécie em termos de distribuição horizontal.

Das espécies arbóreas presentes na AID, as que atingiram os maio
(VI%) sucessivamente foram Albizia niopioides

tris (cafezeiro-bravo – 8,22%), 
divaricata (açoita-cavalo – 5,70%) e 
ra 7-81). Analisando as cinco espécies com os maiores valores de VI% observa
maior parte é comum de ambientes abertos de formações em estágio inicial de desenvolv
mento, isso indica a fragilidade dos fragmentos existentes.

Figura 7-81: Valores de importância (VI=DR+FR+DoR) para as espécies arbóreas na AID.

Quanto ao agrupamento de acordo com o Índice de McGuiness (IGA) as esp
cies arbóreas que foram classificadas como agregadas são 
Luehea divaricata, Albizia niopioides, Ocotea odorifera, Actinostemon concolor

do os índices de Fracker e Brischle (Ki) e Payandeh (Pi) mais espécies foram classificadas 
como agregadas ou agrupadas, entre elas 
rapitadenia rigida e Ocotea silvestris
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O valor de cobertura (VC%) é o somatório dos parâmetros relativos de densid
e dominância das espécies amostradas, informando a importância ecológica da espécie 

em termos de distribuição horizontal, baseando-se apenas na densidade e na dominância.

Com relação às espécies arbóreas presentes na AID as que apresentaram os 
ores de cobertura (VC%) foram seqüencialmente: Albizia niopioides 

(cafezeiro-bravo), Sebastiania commersoniana (branquilho), 
Luehea divaricata (açoita-cavalo). 

O valor de importância (VI%) é o somatório dos parâmetros relativos de dens
dade, dominância e freqüência das espécies amostradas, informando a importância ecológ
ca da espécie em termos de distribuição horizontal. 

Das espécies arbóreas presentes na AID, as que atingiram os maio
Albizia niopioides (farinha-branca – 26,32%), Casearia sylve

8,22%), Sebastiania commersoniana (braquilho – 7,11%), 
5,70%) e Machaerium paraguariense (sapuva – 5,40%) (ver 

). Analisando as cinco espécies com os maiores valores de VI% observa
maior parte é comum de ambientes abertos de formações em estágio inicial de desenvolv

dade dos fragmentos existentes. 

: Valores de importância (VI=DR+FR+DoR) para as espécies arbóreas na AID.

 

Quanto ao agrupamento de acordo com o Índice de McGuiness (IGA) as esp
foram classificadas como agregadas são Sebastiania commersoniana, 

Luehea divaricata, Albizia niopioides, Ocotea odorifera, Actinostemon concolor

do os índices de Fracker e Brischle (Ki) e Payandeh (Pi) mais espécies foram classificadas 
egadas ou agrupadas, entre elas Calyptranthes concinna, Cordia polycephala, P

Ocotea silvestris (ver Tabela 7-27). 
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O valor de cobertura (VC%) é o somatório dos parâmetros relativos de densida-
e dominância das espécies amostradas, informando a importância ecológica da espécie 

se apenas na densidade e na dominância. 

Com relação às espécies arbóreas presentes na AID as que apresentaram os 
Albizia niopioides (farinha-

(branquilho), Oco-

(VI%) é o somatório dos parâmetros relativos de densi-
dade, dominância e freqüência das espécies amostradas, informando a importância ecológi-

Das espécies arbóreas presentes na AID, as que atingiram os maiores valores 
Casearia sylves-

7,11%), Luehea 

5,40%) (ver Figu-
). Analisando as cinco espécies com os maiores valores de VI% observa-se que a 

maior parte é comum de ambientes abertos de formações em estágio inicial de desenvolvi-

: Valores de importância (VI=DR+FR+DoR) para as espécies arbóreas na AID. 

 

Quanto ao agrupamento de acordo com o Índice de McGuiness (IGA) as espé-
Sebastiania commersoniana, 

Luehea divaricata, Albizia niopioides, Ocotea odorifera, Actinostemon concolor. Consideran-
do os índices de Fracker e Brischle (Ki) e Payandeh (Pi) mais espécies foram classificadas 

Calyptranthes concinna, Cordia polycephala, Pa-
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Tabela 7-27: Classificação quanto ao agrupamento das espécies arbóreas presentes na AID. 

NOME CIENTÍFICO IGA CLASSIF. IGA KI CLASSIF. KI PI CLASSIF. PI 

Albizia niopioides 2,58 Agregada 1,44 Agregada 4,01 Agrupamento 

Casearia sylvestris 1,67 Tend. Agrup. 0,61 Tend. Agrup. 2,71 Agrupamento 

Sebastiania commersoniana  2,16 Agregada 1,68 Agregada 2,87 Agrupamento 

Luehea divaricata  2,47 Agregada 3,62 Agregada 4 Agrupamento 

Machaerium paraguariense  0,76 Uniforme -0,22 Aleatória 0,68 Não Agrup. 

Actinostemon concolor 2,88 Agregada 4,63 Agregada 2,89 Agrupamento 

Ocotea silvestris  1,83 Tend. Agrup.* 4,54 Agregada 2 Agrupamento 

Lithraea brasiliensis 4,57 Agregada* 19,58 Agregada 5 Agrupamento 

Acacia polyphylla  1,23 Tend. Agrup. 0,58 Tend. Agrup. 1,4 Tend. Agrup. 

Parapiptadenia rigida 1,83 Tend. Agrup.* 4,54 Agregada 2 Agrupamento 

Nectandra lanceolata  0,82 Uniforme -0,44 Aleatória 0,8 Não Agrup. 

Syagrus romanzoffiana 0,82 Uniforme -0,44 Aleatória 0,8 Não Agrup. 

Dalbergia frutescens  1,23 Tend. Agrup. 0,58 Tend. Agrup. 1,4 Tend. Agrup. 

Ocotea odorifera  2,74 Agregada* 9,56 Agregada 3 Agrupamento 

Cordia polycephala 1,83 Tend. Agrup.* 4,54 Agregada 2 Agrupamento 

Calyptranthes concinna  1,83 Tend. Agrup.* 4,54 Agregada 2 Agrupamento 

Alchornea triplinervia 0,91 Uniforme* -0,47 Aleatória 1 Não Agrup. 

Cabralea canjerana  0,91 Uniforme* -0,47 Aleatória 1 Não Agrup. 

Vernonia discolor  0,91 Uniforme* -0,47 Aleatória 1 Não Agrup. 

Holocalyx balansae 0,91 Uniforme* -0,47 Aleatória 1 Não Agrup. 

Blepharocalyx salicifolius  0,91 Uniforme* -0,47 Aleatória 1 Não Agrup. 

Pimenta pseudocaryophyllus  0,91 Uniforme* -0,47 Aleatória 1 Não Agrup. 

Sebastiania brasiliensis  0,91 Uniforme* -0,47 Aleatória 1 Não Agrup. 

Myrcia laruotteana  0,91 Uniforme* -0,47 Aleatória 1 Não Agrup. 

Cordyline dracaenoides  0,91 Uniforme* -0,47 Aleatória 1 Não Agrup. 

Obs.: IGA= Índice de McGuinnes, Ki = Índice de Fracker e Brischle e Pi = Índice de Payandeh. 

 

Entre as espécies arbóreas na AID que se apresentaram com distribuição uni-
forme, aleatória ou não agrupada, por todos os índices, que representam a maior parte das 
espécies identificadas, estão: Machaerium paraguariense, Nectandra lanceolata, Syagrus 

romanzoffiana, Alchornea triplinervia e Cabralea canjerana. 

Na Tabela 7-28 são apresentados os dados referentes à diversidade das espé-
cies arbóreas levantadas na Área de Influência Direta do empreendimento. 

Tabela 7-28: Classificação quanto à diversidade das espécies arbóreas presentes na AID. 

PARCELA N S LN(S) H' C J QM 

11 14 9 2,20 1,97 0,88 0,90 1 : 1,56 

12 10 4 1,39 1,09 0,64 0,78 1 : 2,50 

15 21 10 2,30 2,11 0,90 0,92 1 : 2,10 

16 15 8 2,08 1,89 0,88 0,91 1 : 1,88 

17 13 6 1,79 1,74 0,88 0,97 1 : 2,17 

18 17 5 1,61 1,26 0,68 0,78 1 : 3,40 

Geral 90 25 3,22 2,80 0,95 0,87 1 : 3,60 
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Obs.: N = Número total de indivíduos amostrados, S = Número de espécies amostradas, ln(S) = Diversidade máxima, H´ = 
Índice de diversidade de Shannon-Weaver, C = Índice de dominäncia de Simpson, J = Índice de equabilidade de Pielou e QM = 

Coeficiente de mistura de Jentsch. 

 

O índice de Shannon-Weaver teve o valor de 2,80, o que pode ser considerado 
um valor mediano de acordo com o comparado a outros estudos realizados na mesma for-
mação, tais como o estudo realizado por RODERJAN (2003) que encontrou o valor de 2,80 
e DURIGAN (1999) com 3,51. 

Os índices de Simpson (C) e Pielou (J) apresentaram valores mais altos com re-
lação ao índice de Shannon-Weaver, pois quanto mais próximos de 1(um) maior a diversi-
dade, ou seja, ambos os índices no geral chegam muito próximos ao valor máximo, demons-
trando uma alta diversidade possível. 

Analisando o coeficiente de mistura de Jentsch (QM) a diversidade geral obser-
vada foi baixa, com o valor de 0,28 sendo o valor máximo possível que representa a maior 
diversidade é 1 (um), ou seja, esse índice se diferenciou um pouco dos outros, fator que 
pode ser explicado pela alta antropização da AID, que contempla grandes áreas de agricul-
tura e pastagem, que normalmente ocorrem em áreas similares de difícil acesso, solo raso e 
de baixa fertilidade. 

Os índices indicam, em sua maioria, uma diversidade mediana, o que condiz 
com a realidade de campo, pois, as florestas presentes na AID já sofreram uma forte pres-
são pela ocupação da agricultura, bovinocultura e incentivos fiscais para o desmatamento e 
devido a isso estão em regeneração, às áreas mais conservadas são aquelas em regiões 
que não apresentam aptidão agrícola. 

B. Vegetação Arbustiva 

Foram observadas nos pontos amostrais para análise do estrato arbustivo na 
AID 21 (vinte e uma) espécies pertencentes a 15 (quinze) famílias botânicas, em fragmentos 
florestais em estágio inicial e médiode sucessão secundária (ver Figura 7-82, Figura 7-83 e 
Tabela 7-29). 

Figura 7-82: Vegetação arbustiva na AID da PCH 
Clairto Zonta. 

 

Figura 7-83: Perfil da vegetação arbustiva em um 
fragmento florestal na AID da PCH Clairto Zonta. 

 
 

Tabela 7-29: Espécies arbustivas observadas na Área de Influência Direta. 

N FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR 

1 MYRTACEAE Myrciaria tenella  camboim 

2 MYRTACEAE Blepharocalyx salicifolius  murta 
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N FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR 

3 FABACEAE Machaerium paraguariense  jacarandá-branco 

4 SALICACEAE Casearia sylvestris cafezeiro-do-mato 

5 LAURACEAE Ocotea puberula  canela-guaicá 

6 LAURACEAE Ocotea odorifera  canela-sassafrás 

7 LAMIACEAE Vitex megapotamica  tarumã 

8 MALVACEAE Luehea divaricata  açoita-cavalo 

9 MONIMIACEAE Mollinedia clavigera  pimenteira 

10 BIGNONIACEAE Jacaranda puberula  carobinha 

11 FABACEAE Acacia polyphylla DC. unha-de-gato 

12 MYRTACEAE Eugenia uruguayensis  guamirim 

13 SOLANACEAE Solanum sanctaecatharinae  canema 

14 RUBIACEAE Rudgea jasminoides café-do-mato 

15 MYRTACEAE Gomidesia palustris  pitangueira-do-mato 

16 EUPHORBIACEAE Sebastiania commersoniana  branquilho 

17 MYRTACEAE Gomidesia sellowiana  guamirim 

18 BORAGINACEAE Cordia polycephala Lam. maria-preta 

19 MELASTOMATACEAE Miconia cinerascens pixirica 

20 SAPINDACEAE Allophylus edulis  vacum 

21 ANACARDIACEAE Schinus terebinthifolius aroeira-mansa 
 

Dentre as famílias de espécies arbustivas que obtiveram o maior número de in-
divíduos na AID estão Myrtaceae (34,29%), Lauraceae (14,29%), Fabaceae (11,43%), Sali-
caceae (5,71%) e Malvaceae (5,71%) (ver Figura 7-84). 
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Figura 7-84: Percentual de indivíduos arbustivos presentes em relação a famílias botânicas na AID.

Dentre as espécies arbustivas que apresentaram as maiores áreas basais (AB) 
na AID estão Myrciaria tenella (cambuí),
tris (cafezeiro-bravo), Machaerium paraguariense 

(ver Tabela 7-30). 
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: Percentual de indivíduos arbustivos presentes em relação a famílias botânicas na AID.

 

Dentre as espécies arbustivas que apresentaram as maiores áreas basais (AB) 
(cambuí), Blepharocalyx salicifolius (murta), Casearia sylve

Machaerium paraguariense (sapuva)e Vitex megapotamica 

Argentum Energia Ltda. 
PCH Clairto Zonta 

de Impacto Ambiental 

7-91 

: Percentual de indivíduos arbustivos presentes em relação a famílias botânicas na AID. 

 

Dentre as espécies arbustivas que apresentaram as maiores áreas basais (AB) 
Casearia sylves-

Vitex megapotamica (tarumã) 
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Tabela 7-30: Estrutura Horizontal das espécies arbustivas presentes na AID da PCH Clairto Zonta. 

NOME CIENTÍFICO AB DA DR FA FR DOA DOR VC VC (%) VI VI (%) 

Myrciaria tenella  0,0033 166,67 14,29 33,33 7,41 0,11 18,75 33,04 16,52 40,45 13,48 

Blepharocalyx salicifolius  0,0023 133,33 11,43 33,33 7,41 0,08 12,85 24,28 12,14 31,69 10,56 

Machaerium paraguariense  0,0016 100,00 8,57 50,00 11,11 0,05 9,03 17,60 8,80 28,71 9,57 

Casearia sylvestris 0,0017 66,67 5,71 33,33 7,41 0,06 9,81 15,52 7,76 22,93 7,64 

Ocotea puberula  0,0012 66,67 5,71 33,33 7,41 0,04 6,90 12,62 6,31 20,02 6,67 

Ocotea odorifera  0,0009 100,00 8,57 16,67 3,70 0,03 5,06 13,64 6,82 17,34 5,78 

Vitex megapotamica  0,0013 33,33 2,86 16,67 3,70 0,04 7,51 10,37 5,19 14,08 4,69 

Luehea divaricata  0,0007 66,67 5,71 16,67 3,70 0,02 3,78 9,49 4,75 13,20 4,40 

Mollinedia clavigera  0,0010 33,33 2,86 16,67 3,70 0,03 5,48 8,33 4,17 12,04 4,01 

Jacaranda puberula  0,0008 33,33 2,86 16,67 3,70 0,03 4,58 7,44 3,72 11,14 3,71 

Acacia polyphylla 0,0007 33,33 2,86 16,67 3,70 0,02 3,76 6,62 3,31 10,32 3,44 

Eugenia uruguayensis  0,0005 33,33 2,86 16,67 3,70 0,02 2,79 5,65 2,83 9,36 3,12 

Solanum sanctaecatharinae  0,0004 33,33 2,86 16,67 3,70 0,01 2,16 5,02 2,51 8,72 2,91 

Rudgea jasminoides 0,0003 33,33 2,86 16,67 3,70 0,01 1,61 4,47 2,24 8,18 2,72 

Gomidesia palustris  0,0003 33,33 2,86 16,67 3,70 0,01 1,61 4,47 2,24 8,18 2,72 

Sebastiania commersoniana  0,0002 33,33 2,86 16,67 3,70 0,01 1,14 4,00 2,00 7,71 2,57 

Gomidesia sellowiana  0,0001 33,33 2,86 16,67 3,70 0,00 0,76 3,61 1,81 7,32 2,44 

Cordia polycephala  0,0001 33,33 2,86 16,67 3,70 0,00 0,76 3,61 1,81 7,32 2,44 

Miconia cinerascens 0,0001 33,33 2,86 16,67 3,70 0,00 0,76 3,61 1,81 7,32 2,44 

Allophylus edulis  0,0001 33,33 2,86 16,67 3,70 0,00 0,45 3,30 1,65 7,01 2,34 

Schinus terebinthifolius 0,0001 33,33 2,86 16,67 3,70 0,00 0,45 3,30 1,65 7,01 2,34 

Total 0,0176 1166,67 100,00 450,00 100,00 0,59 100,00 200,00 100,00 300,00 100,00 

Obs.: AB – Área basal; DR – Densidade relativa; FR- Freqüência relativa; DoR – Dominância relativa; VC% - Valor de cobertura e VI% - Valor de importância. 
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Com relação às espécies arbustivas presentes na AID, as que apresentaram os 
maiores valores de cobertura (VC%) foram seqüencialmente: 
Blepharocalyx salicifolius (murta),
(cafezeiro-bravo) e Ocotea odorifera

Das espécies arbustivas presentes na AID, as que atingiram os maiores valores 
(VI%) sucessivamente foram 
(murta – 10,56%), Machaerium pa

zeiro-bravo – 7,64%) e Ocotea puberula

das cinco espécies com os maiores VI% são características de formações em 
de sucessão ecológica, isso indica que as formações florestais presentes atualmente estão 
estagnadas ou regredindo em relação aos estágios sucessionais, provavelmente pela pre
são antrópica exercida no seu entorno.

Figura 7-85: Valores de importância (VI=DR+FR+DoR) para as espécies arbustivas na AID.

Quanto ao agrupamento de acordo com o Índice de McGuiness (IGA) somente 
duas espécies arbustivas foram classificadas como agregadas que são 
Myrciaria tenella. Considerando os índices de Fracker e Brischle (Ki) e Payandeh (Pi) outras 
duas espécies também foram classificadas como agregadas ou agrupadas que são
divaricata e Blepharocalyx salicifolius

Tabela 7-31: Classificação quanto ao agrupamento das espécies arbustivas presentes na AID.

NOME CIENTÍFICO 

Myrciaria tenella  

Blepharocalyx salicifolius 

Machaerium paraguariense 

 

 

EIA – Estudo 

 

 

Andar – Bigorrilho 
  

 

Com relação às espécies arbustivas presentes na AID, as que apresentaram os 
maiores valores de cobertura (VC%) foram seqüencialmente: Myrciaria tenella 

(murta), Machaerium paraguariense (sapuva), 
Ocotea odorifera(canela-sassafrás). 

Das espécies arbustivas presentes na AID, as que atingiram os maiores valores 
(VI%) sucessivamente foram Myrciaria tenella (cambuí – 13,48%), Blepharocalyx salicifolius 

Machaerium paraguariense (sapuva – 9,57%), Casearia sylvestris 

Ocotea puberula (canela-guaicá – 6,67%) (ver 
das cinco espécies com os maiores VI% são características de formações em 
de sucessão ecológica, isso indica que as formações florestais presentes atualmente estão 
estagnadas ou regredindo em relação aos estágios sucessionais, provavelmente pela pre
são antrópica exercida no seu entorno. 

: Valores de importância (VI=DR+FR+DoR) para as espécies arbustivas na AID.

 

Quanto ao agrupamento de acordo com o Índice de McGuiness (IGA) somente 
duas espécies arbustivas foram classificadas como agregadas que são 

. Considerando os índices de Fracker e Brischle (Ki) e Payandeh (Pi) outras 
duas espécies também foram classificadas como agregadas ou agrupadas que são

Blepharocalyx salicifolius (ver Tabela 7-31). 

: Classificação quanto ao agrupamento das espécies arbustivas presentes na AID.

IGA CLASSIF. IGA KI CLASSIF. KI

2,06 Agregada 2,6 Agregada 

Blepharocalyx salicifolius  1,64 Tend. Agrup. 1,59 Agregada 

Machaerium paraguariense  0,72 Uniforme -0,4 Aleatória 
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Com relação às espécies arbustivas presentes na AID, as que apresentaram os 
Myrciaria tenella (cambuí), 

(sapuva), Casearia sylvestris 

Das espécies arbustivas presentes na AID, as que atingiram os maiores valores 
Blepharocalyx salicifolius 

Casearia sylvestris (cafe-
6,67%) (ver Figura 7-85). Quatro 

das cinco espécies com os maiores VI% são características de formações em estágio inicial 
de sucessão ecológica, isso indica que as formações florestais presentes atualmente estão 
estagnadas ou regredindo em relação aos estágios sucessionais, provavelmente pela pres-

: Valores de importância (VI=DR+FR+DoR) para as espécies arbustivas na AID. 

 

Quanto ao agrupamento de acordo com o Índice de McGuiness (IGA) somente 
duas espécies arbustivas foram classificadas como agregadas que são Ocotea odoriferae 

. Considerando os índices de Fracker e Brischle (Ki) e Payandeh (Pi) outras 
duas espécies também foram classificadas como agregadas ou agrupadas que são Luehea 

: Classificação quanto ao agrupamento das espécies arbustivas presentes na AID. 

CLASSIF. KI PI CLASSIF. PI 

 3,08 Agrupamento 

 2,2 Agrupamento 

 0,6 Não Agrup. 
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NOME CIENTÍFICO IGA CLASSIF. IGA KI CLASSIF. KI PI CLASSIF. PI 

Casearia sylvestris 0,82 Uniforme -0,44 Aleatória 0,8 Não Agrup. 

Ocotea puberula  0,82 Uniforme -0,44 Aleatória 0,8 Não Agrup. 

Ocotea odorifera  2,74 Agregada* 9,56 Agregada 3 Agrupamento 

Vitex megapotamica  0,91 Uniforme* -0,47 Aleatória 1 Não Agrup. 

Luehea divaricata  1,83 Tend. Agrup.* 4,54 Agregada 2 Agrupamento 

Mollinedia clavigera  0,91 Uniforme* -0,47 Aleatória 1 Não Agrup. 

Jacaranda puberula  0,91 Uniforme* -0,47 Aleatória 1 Não Agrup. 

Acacia polyphylla DC. 0,91 Uniforme* -0,47 Aleatória 1 Não Agrup. 

Eugenia uruguayensis  0,91 Uniforme* -0,47 Aleatória 1 Não Agrup. 

Solanum sanctaecatharinae  0,91 Uniforme* -0,47 Aleatória 1 Não Agrup. 

Rudgea jasminoides 0,91 Uniforme* -0,47 Aleatória 1 Não Agrup. 

Gomidesia palustris  0,91 Uniforme* -0,47 Aleatória 1 Não Agrup. 

Sebastiania commersoniana  0,91 Uniforme* -0,47 Aleatória 1 Não Agrup. 

Gomidesia sellowiana  0,91 Uniforme* -0,47 Aleatória 1 Não Agrup. 

Cordia polycephala Lam. 0,91 Uniforme* -0,47 Aleatória 1 Não Agrup. 

Miconia cinerascens 0,91 Uniforme* -0,47 Aleatória 1 Não Agrup. 

Allophylus edulis  0,91 Uniforme* -0,47 Aleatória 1 Não Agrup. 

Schinus terebinthifolius 0,91 Uniforme* -0,47 Aleatória 1 Não Agrup. 

Obs.: IGA= Índice de McGuinnes, Ki = Índice de Fracker e Brischle e Pi = Índice de Payandeh. 

 

Entre as espécies arbustivas na AID que se apresentaram com distribuição uni-
forme, aleatória ou não agrupada pelos três índices, quer foram a maioria, estão: Machaeri-

um paraguariense, Ocotea puberula, Casearia sylvestris, Schinus terebinthifolius, Allophylus 

edulis, Miconia cinerascens e Cordia polycephala. 

Na Tabela 7-32 são apresentados os dados referentes à diversidade das espé-
cies arbóreas levantadas na Área de Influência Direta do empreendimento. 

Tabela 7-32: Classificação quanto à diversidade das espécies arbustivas presentes na AID. 

PARCELA N S LN(S) H' C J QM 

11 5 5 1,61 1,61 1,00 1,00 1 : 1,00 

12 4 4 1,39 1,39 1,00 1,00 1 : 1,00 

15 5 5 1,61 1,61 1,00 1,00 1 : 1,00 

16 8 3 1,10 0,97 0,68 0,88 1 : 2,67 

17 8 6 1,79 1,67 0,89 0,93 1 : 1,33 

18 5 4 1,39 1,33 0,90 0,96 1 : 1,25 

Geral 35 21 3,04 2,86 0,97 0,94 1 : 1,67 

Obs.: N = Número total de indivíduos amostrados, S = Número de espécies amostradas, ln(S) = Diversidade máxima, H = 
Índice de diversidade de Shannon-Weaver, C = Índice de dominância de Simpson, J = Índice de equabilidade de Pielou e QM = 

Coeficiente de mistura de Jentsch. 

 

O índice de Shannon-Weaver (H) resultou no valor de 2,86, valor próximo ao en-
contrado para a mesma tipologia por RODERJAN (2003), com 2,80 e RONDON (2002) com 
2,77; sendo estes valores considerados medianos em comparação com outros estudos para 
a mesma formação. 
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O índice de Simpson (C) demonstrou uma alta diversidade com valores com 
pouca amplitude, próximos a 1 (um), fato também ocorrido com um valor um pouco mais 
baixo para o índice de Pielou (J). 

Analisando o coeficiente de mistura de Jentsch (QM) a diversidade geral obser-
vada também foi mediana, com o valor de 0,59, sendo o valor máximo possível de 1 (um). 

Em geral a diversidade mediana apontada pelos índices é consequência das di-
ferenças entre os fragmentos florestais presentes na AID que, de acordo com a localização, 
encontram-se em estágios mais ou menos conservados, ocorrendo normalmente os está-
gios melhores em regiões de difícil acesso e aqueles mais degradados em áreas com maior 
presença humana ou de atividades agrícolas. 

C. Vegetação Herbácea e Epifítica 

Foram observadas nos pontos amostrais para análise do estrato herbáceo na 
AID 17 espécies pertencentes a 11 famílias botânicas, em fragmentos florestais em estágio 
inicial e médio de sucessão secundária (ver Figura 7-86, Figura 7-87 e Tabela 7-33). 

Figura 7-86: Epífitas em fragmento florestal na AID. 

 

Figura 7-87: Vegetação herbácea presente na AID da 
PCH Clairto Zonta. 
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Tabela 7-33: Espécies de porte herbáceo e/ou epifítico presente na AID. 

N FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR PORTE 

1 APIACEAE Centella asiatica pata-de-cavalo herbáceo 

2 ARACEAE Philodendron bipinnatifidum costela de adão herbáceo 

3 BROMELIACEAE Aechmea distichantha caraguata herbáceo 

4 BROMELIACEAE Aechmea recurvata gravatá epífita 

5 BROMELIACEAE Tillandsia stricta gravatazinho epífita 

6 BROMELIACEAE Vriesea sp. bromelia-tanque epífita 

7 FABACEAE Mimosa sp. dorme-dorme herbáceo 

8 OXALIDACEAE Oxalis corniculata trevo herbáceo 

9 POACEAE Axonopus compressus grama herbáceo 

10 POACEAE Brachiaria plantaginea papuã herbáceo 

11 POACEAE Merostachys sp. taquara herbáceo 

12 SAPINDACEAE Serjania sp. cipo-timbo herbáceo 

13 SELAGINELLACEAE Selaginella sulcata selaginela herbáceo 

14 SOLANACEAE Solanum americanum caraxixu herbáceo 

15 SOLANACEAE Solanum capsicoides joa manso herbáceo 

16 THELYPTERIDACEAE Thelypteris dentata rabo-de-gato herbáceo 

17 ZINGIBERACEAE Hedychium coronarium lírio-do-brejo herbáceo 

 

As espécies herbáceas presentes sofrem constante pressão por ocorrem em á-
reas de agricultura, devido à abertura de trilhas e também pelo pastoreio de animais. As 
epífitas ocorrem em baixa variedade e quantidade, provavelmente devido ao forte efeito de 
borda presente nos fragmentos em sua maioria de pequeno tamanho. 

 

7.2.1.4.3 Diagnóstico da Área Diretamente Afetada 

A área diretamente afetada refere-se à região que sofrerá o impacto direto ne-
cessário para a implantação do empreendimento. A Figura 7-88 e a Figura 7-89 apresentam 
a vegetação presente na Área Diretamente Afetada. 

Figura 7-88: Borda do fragmento florestal - ADA. 

 

Figura 7-89: Formação ciliar na ADA. 
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A região de implantação da PCH Clairto Zonta apresenta as tipologias descritas 
na Tabela 7-34. 

Tabela 7-34: Uso do Solo na ADA da PCH Clairto Zonta. 

TIPOLOGIAS ÁREA (HA) % 

Agricultura/Pecuária 21,55 71,45 

Floresta nativa 8,61 28,55 

Total 30,16 100,00 

 

A área total atingida pela ADA é de 30,16 ha, apresentando agricultura/pecuária 
como a maior classe totalizando 21,55 ha (71,45%), sendo que a formação florestal nativa 
presente apresenta uma área de 8,61 ha, o que corresponde a cerca de 28,55% do total. 

A. Vegetação Arbórea 

Foram observadas nos pontos amostrais para análise do estrato arbóreo na ADA 
52 espécies pertencentes a 22 famílias botânicas, em fragmentos florestais em estágio inici-
al e médio de sucessão secundária (ver Figura 7-90, Figura 7-91 e Tabela 7-35). 

Figura 7-90: Vegetação ciliar na ADA. 

 

Figura 7-91: Formação florestal ciliar na ADA. 

 
 

Tabela 7-35: Espécies arbóreas observadas na área diretamente afetada. 

N FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR 

1 ANACARDIACEAE Lithraea brasiliensis bugreiro 

2 ANACARDIACEAE Schinus terebinthifolius aroeira-mansa 

3 AQUIFOLIACEAE Ilex dumosa caúna 

4 ARAUCARIACEAE Araucaria angustifolia  pinheiro-do-Paraná 

5 ASTERACEAE Vernonia discolor (Spreng.) Less. vassorão-preto 

6 BORAGINACEAE Cordia polycephala Lam. maria-preta 

7 BORAGINACEAE Patagonula americana L. guajuvira 

8 CECROPIACEAE Cecropia pachystachya embauba 

9 CLETHRACEAE Clethra scabra  carne-de-vaca 

10 EUPHORBIACEAE Sebastiania commersoniana  branquilho 

11 FABACEAE Acacia polyphylla DC. unha-de-gato 

12 FABACEAE Albizia niopioides farinha-seca 

13 FABACEAE Bauhinia forficata L. pata-de-vaca 

14 FABACEAE Dalbergia brasiliensis jacarandá 

15 FABACEAE Dalbergia frutescens  rabo-de-mico 
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N FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR 

16 FABACEAE Holocalyx balansae alecrim 

17 FABACEAE Lonchocarpus muehlbergianus Hassl. rabo-de-bugio 

18 FABACEAE Machaerium paraguariense  jacarandá-branco 

19 FABACEAE Parapiptadenia rigida angico-vermelho 

20 LAURACEAE Nectandra lanceolata  canela-amarela 

21 LAURACEAE Ocotea puberula  canela-guaicá 

22 LAURACEAE Ocotea pulchella canela-lageana 

23 LAURACEAE Ocotea silvestris  canela 

24 MALVACEAE Luehea divaricata  açoita-cavalo 

25 MELASTOMATACEAE Miconia sellowiana  pixirica 

26 MELASTOMATACEAE Tibouchina sellowiana  quaresmeira 

27 MELIACEAE Trichilia elegans  pau-de-ervilha 

28 MYRTACEAE Blepharocalyx salicifolius  murta 

29 MYRTACEAE Calyptranthes concinna  guamirim 

30 MYRTACEAE Calyptranthes lucida Mart. guamirim 

31 MYRTACEAE Campomanesia guazumifolia  capoteira 

32 MYRTACEAE Campomanesia xanthocarpa  guabiroba 

33 MYRTACEAE Eugenia uniflora  pitanga 

34 MYRTACEAE Eugenia uruguayensis  guamirim 

35 MYRTACEAE Gomidesia palustris  pitangueira-do-mato 

36 MYRTACEAE Myrceugenia glaucescens  guamirim-branco 

37 MYRTACEAE Myrcia arborescens  guamirim 

38 MYRTACEAE Pimenta pseudocaryophyllus  craveiro 

39 MYRTACEAE Psidium cattleianum araçá  

40 PRIMULACEAE Myrsine coriacea  capororoca 

41 PRIMULACEAE Rapanea umbellata Mart. capororocão 

42 PROTEACEAE Roupala brasiliensis  carvalho-brasileiro 

43 RHAMNACEAE Rhamnus sphaerosperma pau-pombo 

44 RUBIACEAE Psychotria suterella  pasto-de-anta 

45 SALICACEAE Casearia decandra  guaçatunga 

46 SALICACEAE Casearia sylvestris cafezeiro-do-mato 

47 SAPINDACEAE Allophylus edulis  vacum 

48 SAPINDACEAE Allophylus petiolulatus  vacum 

49 SAPINDACEAE Cupania vernalis  cuvatã 

50 SAPINDACEAE Matayba elaeagnoides  miguel-pintado 

51 SOLANACEAE Solanum sanctaecatharinae  canema 

52 SYMPLOCACEAE Symplocos tetrandra  maria mole  

 

Dentre as famílias de espécies arbóreas que obtiveram o maior número de indi-
víduos na ADA estão Fabaceae (17,79%), Myrtaceae (15,38%), Rubiaceae (14,9%), Salica-
ceae (12,5%) e Lauraceae (9,13%) (ver Figura 7-92). 
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Figura 7-92: Percentual de indivíduos arbóreos presentes em relação 

Dentre as espécies arbóreas que apresentaram as maiores áreas basais (AB) na 
ADA estão Albizia niopioides

Psychotria suterella (pasto-
ta (açoita-cavalo) (ver Tabela 
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: Percentual de indivíduos arbóreos presentes em relação às famílias botânicas na ADA.

 

Dentre as espécies arbóreas que apresentaram as maiores áreas basais (AB) na 
Albizia niopioides (farinha-seca), Araucaria angustifólia 

-de-anta), Casearia sylvestris (cafezeiro-bravo) 
Tabela 7-36). 
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Dentre as espécies arbóreas que apresentaram as maiores áreas basais (AB) na 
angustifólia (pinheiro-do-Paraná), 

bravo) e Luehea divarica-
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Tabela 7-36: Estrutura Horizontal das espécies arbóreas presentes na ADA. 

NOME CIENTÍFICO AB DA DR FA FR DOA DOR VC VC (%) VI VI (%) 

Albizia niopioides 1,5880 108,33 6,25 50,00 5,77 13,23 38,03 44,28 22,14 50,05 16,68 

Psychotria suterella  0,2941 258,33 14,90 50,00 5,77 2,45 7,04 21,95 10,97 27,72 9,24 

Casearia sylvestris 0,2084 200,00 11,54 66,67 7,69 1,74 4,99 16,53 8,27 24,22 8,07 

Luehea divaricata  0,1486 91,67 5,29 58,33 6,73 1,24 3,56 8,85 4,42 15,58 5,19 

Eugenia uruguayensis  0,1166 91,67 5,29 25,00 2,88 0,97 2,79 8,08 4,04 10,97 3,66 

Ocotea pulchella 0,1006 75,00 4,33 33,33 3,85 0,84 2,41 6,74 3,37 10,58 3,53 

Machaerium paraguariense  0,0729 66,67 3,85 33,33 3,85 0,61 1,75 5,59 2,80 9,44 3,15 

Araucaria angustifolia  0,3187 8,33 0,48 8,33 0,96 2,66 7,63 8,11 4,06 9,07 3,02 

Ocotea puberula  0,1320 50,00 2,88 25,00 2,88 1,10 3,16 6,05 3,02 8,93 2,98 

Rhamnus sphaerosperma 0,0516 66,67 3,85 25,00 2,88 0,43 1,24 5,08 2,54 7,97 2,66 

Acacia polyphylla  0,0758 33,33 1,92 25,00 2,88 0,63 1,82 3,74 1,87 6,62 2,21 

Myrsine coriacea  0,0686 50,00 2,88 16,67 1,92 0,57 1,64 4,53 2,26 6,45 2,15 

Nectandra lanceolata  0,1257 25,00 1,44 16,67 1,92 1,05 3,01 4,45 2,23 6,38 2,12 

Dalbergia brasiliensis 0,0132 33,33 1,92 25,00 2,88 0,11 0,32 2,24 1,12 5,12 1,71 

Parapiptadenia rigida 0,1366 8,33 0,48 8,33 0,96 1,14 3,27 3,75 1,88 4,71 1,57 

Cordia polycephala Lam. 0,0553 25,00 1,44 16,67 1,92 0,46 1,32 2,77 1,38 4,69 1,56 

Clethra scabra  0,0522 25,00 1,44 16,67 1,92 0,44 1,25 2,69 1,35 4,62 1,54 

Rapanea umbellata 0,0294 33,33 1,92 16,67 1,92 0,25 0,70 2,63 1,31 4,55 1,52 

Trichilia elegans  0,0483 25,00 1,44 16,67 1,92 0,40 1,16 2,60 1,30 4,52 1,51 

Psidium cattleianum 0,0223 33,33 1,92 16,67 1,92 0,19 0,53 2,46 1,23 4,38 1,46 

Lithraea brasiliensis 0,0792 16,67 0,96 8,33 0,96 0,66 1,90 2,86 1,43 3,82 1,27 

Miconia sellowiana  0,0312 33,33 1,92 8,33 0,96 0,26 0,75 2,67 1,34 3,63 1,21 

Bauhinia forficata 0,0111 25,00 1,44 16,67 1,92 0,09 0,26 1,71 0,85 3,63 1,21 

Cecropia pachystachya 0,0193 16,67 0,96 16,67 1,92 0,16 0,46 1,42 0,71 3,35 1,12 

Casearia decandra  0,0119 16,67 0,96 16,67 1,92 0,10 0,28 1,25 0,62 3,17 1,06 

Matayba elaeagnoides  0,0125 16,67 0,96 16,67 1,92 0,10 0,30 1,26 0,63 3,18 1,06 

Sebastiania commersoniana  0,0120 16,67 0,96 16,67 1,92 0,10 0,29 1,25 0,62 3,17 1,06 

Vernonia discolor  0,0716 8,33 0,48 8,33 0,96 0,60 1,72 2,20 1,10 3,16 1,05 
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NOME CIENTÍFICO AB DA DR FA FR DOA DOR VC VC (%) VI VI (%) 

Lonchocarpus muehlbergianus 0,0067 16,67 0,96 16,67 1,92 0,06 0,16 1,12 0,56 3,05 1,02 

Campomanesia xanthocarpa  0,0180 25,00 1,44 8,33 0,96 0,15 0,43 1,87 0,94 2,84 0,94 

Calyptranthes concinna  0,0149 25,00 1,44 8,33 0,96 0,12 0,36 1,80 0,90 2,76 0,92 

Roupala brasiliensis  0,0437 8,33 0,48 8,33 0,96 0,37 1,05 1,53 0,76 2,49 0,83 

Ilex dumosa 0,0137 16,67 0,96 8,33 0,96 0,11 0,33 1,29 0,65 2,25 0,75 

Gomidesia palustris  0,0317 8,33 0,48 8,33 0,96 0,26 0,76 1,24 0,62 2,20 0,73 

Calyptranthes lucida  0,0076 16,67 0,96 8,33 0,96 0,06 0,18 1,14 0,57 2,11 0,70 

Myrceugenia glaucescens  0,0061 16,67 0,96 8,33 0,96 0,05 0,15 1,11 0,55 2,07 0,69 

Eugenia uniflora  0,0041 16,67 0,96 8,33 0,96 0,04 0,10 1,06 0,53 2,02 0,67 

Ocotea silvestris  0,0206 8,33 0,48 8,33 0,96 0,17 0,49 0,97 0,49 1,94 0,65 

Patagonula americana 0,0179 8,33 0,48 8,33 0,96 0,15 0,43 0,91 0,45 1,87 0,62 

Blepharocalyx salicifolius  0,0127 8,33 0,48 8,33 0,96 0,11 0,30 0,78 0,39 1,75 0,58 

Holocalyx balansae 0,0097 8,33 0,48 8,33 0,96 0,08 0,23 0,71 0,36 1,67 0,56 

Cupania vernalis  0,0087 8,33 0,48 8,33 0,96 0,07 0,21 0,69 0,34 1,65 0,55 

Symplocos tetrandra  0,0092 8,33 0,48 8,33 0,96 0,08 0,22 0,70 0,35 1,66 0,55 

Pimenta pseudocaryophyllus  0,0082 8,33 0,48 8,33 0,96 0,07 0,20 0,68 0,34 1,64 0,55 

Schinus terebinthifolius 0,0087 8,33 0,48 8,33 0,96 0,07 0,21 0,69 0,34 1,65 0,55 

Campomanesia guazumifolia  0,0062 8,33 0,48 8,33 0,96 0,05 0,15 0,63 0,31 1,59 0,53 

Solanum sanctaecatharinae  0,0045 8,33 0,48 8,33 0,96 0,04 0,11 0,59 0,29 1,55 0,52 

Allophylus edulis  0,0035 8,33 0,48 8,33 0,96 0,03 0,08 0,57 0,28 1,53 0,51 

Dalbergia frutescens  0,0042 8,33 0,48 8,33 0,96 0,04 0,10 0,58 0,29 1,54 0,51 

Allophylus petiolulatus  0,0023 8,33 0,48 8,33 0,96 0,02 0,05 0,54 0,27 1,50 0,50 

Tibouchina sellowiana  0,0026 8,33 0,48 8,33 0,96 0,02 0,06 0,54 0,27 1,50 0,50 

Myrcia arborescens  0,0026 8,33 0,48 8,33 0,96 0,02 0,06 0,54 0,27 1,50 0,50 

Total 4,1757 1733,33 100,00 866,67 100,00 34,80 100,00 200,00 100,00 300,00 100,00 

Obs.: AB – Área basal; DR – Densidade relativa; FR- Freqüência relativa; DoR – Dominância relativa; VC% - Valor de cobertura e VI% - Valor de importância. 
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Com relação às espécies arbóreas presentes na ADA as que apresentaram os 
maiores valores de cobertura (VC%) foram
seca), Psychotria suterella (pasto
divaricata (açoita-cavalo) e Araucaria 

Das espécies arbóreas presentes na ADA, as que atingiram os maiores valores 
(VI%) sucessivamente foram Albizia niopioides 

(pasto-de-anta – 9,24%), Casearia sylvestris 

(açoita-cavalo – 5,19%) e Eugenia uruguayensis

espécies arbóreas com os maiores valores de VI% na ADA são características de estágios 
iniciais de sucessão ecológica, isso 
no geral estagnadas nos estágios iniciais de sucessão, provavelmente devido 
desenvolvidas no seu entorno. 

Figura 7-93: Valores de importânci

Somente as quatro espécies com os maiores valores de importância que mais se 
destacaram, as demais obtiveram valores próximos entre si.

Quanto ao agrupamento de acordo com o Índice de McGuiness (IGA) as
cies arbóreas classificadas como agregadas foram
Eugenia uruguayensis, Calyptranthes concinna, Campomanesia xanthocarpa, Myrsine cor

acea e Rhamnus spherospherma

yandeh (Pi), mais espécies foram classificadas como agregadas ou agrupadas, entre elas
Eugenia uniflora, Myrceugenia glauscecens, Calyptranthes lucida, Ilex dumosa e Ilex dum

sa (ver Tabela 7-37). 
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Com relação às espécies arbóreas presentes na ADA as que apresentaram os 
maiores valores de cobertura (VC%) foram, sequencialmente: Albizia niopioides

(pasto-de-anta), Casearia sylvestris (cafezeiro-
e Araucaria angustifólia (pinheiro-do-Paraná). 

Das espécies arbóreas presentes na ADA, as que atingiram os maiores valores 
Albizia niopioides (farinha-seca – 16,68%), Psychotria suterella 

Casearia sylvestris (cafezeiro-bravo – 8,07%), Luehea divaricat

Eugenia uruguayensis (batinga – 3,66%) (ver Figura 
espécies arbóreas com os maiores valores de VI% na ADA são características de estágios 
iniciais de sucessão ecológica, isso demonstra que as formações florestais presentes estão 
no geral estagnadas nos estágios iniciais de sucessão, provavelmente devido 

: Valores de importância (VI=DR+FR+DoR) para as espécies arbóreas na ADA.

 

Somente as quatro espécies com os maiores valores de importância que mais se 
destacaram, as demais obtiveram valores próximos entre si. 

Quanto ao agrupamento de acordo com o Índice de McGuiness (IGA) as
cies arbóreas classificadas como agregadas foramMiconia sellowiana, Psychotria suterella, 

Eugenia uruguayensis, Calyptranthes concinna, Campomanesia xanthocarpa, Myrsine cor

acea e Rhamnus spherospherma. Considerando os índices de Fracker e Brischle (
yandeh (Pi), mais espécies foram classificadas como agregadas ou agrupadas, entre elas
Eugenia uniflora, Myrceugenia glauscecens, Calyptranthes lucida, Ilex dumosa e Ilex dum
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Com relação às espécies arbóreas presentes na ADA as que apresentaram os 
bizia niopioides (farinha-

-bravo), Luehea 

Das espécies arbóreas presentes na ADA, as que atingiram os maiores valores 
Psychotria suterella 

Luehea divaricata 

Figura 7-93). As três 
espécies arbóreas com os maiores valores de VI% na ADA são características de estágios 

demonstra que as formações florestais presentes estão 
no geral estagnadas nos estágios iniciais de sucessão, provavelmente devido às atividades 

a (VI=DR+FR+DoR) para as espécies arbóreas na ADA. 

 

Somente as quatro espécies com os maiores valores de importância que mais se 

Quanto ao agrupamento de acordo com o Índice de McGuiness (IGA) as espé-
Miconia sellowiana, Psychotria suterella, 

Eugenia uruguayensis, Calyptranthes concinna, Campomanesia xanthocarpa, Myrsine cori-

. Considerando os índices de Fracker e Brischle (Ki) e Pa-
yandeh (Pi), mais espécies foram classificadas como agregadas ou agrupadas, entre elas 
Eugenia uniflora, Myrceugenia glauscecens, Calyptranthes lucida, Ilex dumosa e Ilex dumo-
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Tabela 7-37: Classificação quanto ao agrupamento das espécies arbóreas presentes na ADA. 

NOME CIENTÍFICO UI UT IGA CLASSIF. IGA KI CLASSIF. KI PI CLASSIF. PI 

Albizia niopioides 6 12 1,56 Tend. Agrup. 0,81 Tend. Agrup. 1,76 Agrupamento 

Psychotria suterella  6 12 3,73 Agregada 3,93 Agregada 16,50 Agrupamento 

Casearia sylvestris 8 12 1,82 Tend. Agrup. 0,75 Tend. Agrup. 2,27 Agrupamento 

Luehea divaricata  7 12 1,05 Tend. Agrup. 0,05 Aleatória 1,48 Tend. Agrup. 

Eugenia uruguayensis  3 12 3,19 Agregada 7,60 Agregada 3,46 Agrupamento 

Ocotea pulchella 4 12 1,85 Tend. Agrup. 2,10 Agregada 2,21 Agrupamento 

Machaerium paraguariense  4 12 1,64 Tend. Agrup. 1,59 Agregada 2,00 Agrupamento 

Araucaria angustifolia  1 12 0,96 Uniforme* -0,49 Aleatória 1,00 Não Agrup. 

Ocotea puberula  3 12 1,74 Tend. Agrup. 2,57 Agregada 1,64 Agrupamento 

Rhamnus sphaerosperma 3 12 2,32 Agregada 4,58 Agregada 3,36 Agrupamento 

Acacia polyphylla 3 12 1,16 Tend. Agrup. 0,55 Tend. Agrup. 1,27 Tend. Agrup. 

Myrsine coriacea  2 12 2,74 Agregada 9,56 Agregada 3,09 Agrupamento 

Nectandra lanceolata  2 12 1,37 Tend. Agrup. 2,04 Agregada 1,55 Agrupamento 

Dalbergia brasiliensis 3 12 1,16 Tend. Agrup. 0,55 Tend. Agrup. 1,27 Tend. Agrup. 

Parapiptadenia rigida 1 12 0,96 Uniforme* -0,49 Aleatória 1,00 Não Agrup. 

Cordia polycephala 2 12 1,37 Tend. Agrup. 2,04 Agregada 1,55 Agrupamento 

Clethra scabra  2 12 1,37 Tend. Agrup. 2,04 Agregada 1,55 Agrupamento 

Rapanea umbellata 2 12 1,83 Tend. Agrup. 4,54 Agregada 2,36 Agrupamento 

Trichilia elegans  2 12 1,37 Tend. Agrup. 2,04 Agregada 1,55 Agrupamento 

Psidium cattleianum 2 12 1,83 Tend. Agrup. 4,54 Agregada 2,36 Agrupamento 

Lithraea brasiliensis 1 12 1,92 Tend. Agrup.* 10,52 Agregada 2,00 Agrupamento 

Miconia sellowiana  1 12 3,83 Agregada* 32,54 Agregada 4,00 Agrupamento 

Bauhinia forficata  2 12 1,37 Tend. Agrup. 2,04 Agregada 1,55 Agrupamento 

Cecropia pachystachya 2 12 0,91 Uniforme -0,47 Aleatória 0,91 Não Agrup. 

Matayba elaeagnoides  2 12 0,91 Uniforme -0,47 Aleatória 0,91 Não Agrup. 

Sebastiania commersoniana  2 12 0,91 Uniforme -0,47 Aleatória 0,91 Não Agrup. 

Casearia decandra  2 12 0,91 Uniforme -0,47 Aleatória 0,91 Não Agrup. 
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Vernonia discolor 1 12 0,96 Uniforme* -0,49 Aleatória 1,00 Não Agrup. 

Lonchocarpus muehlbergianus 2 12 0,91 Uniforme -0,47 Aleatória 0,91 Não Agrup. 

Campomanesia xanthocarpa  1 12 2,87 Agregada* 21,53 Agregada 3,00 Agrupamento 

Calyptranthes concinna  1 12 2,87 Agregada* 21,53 Agregada 3,00 Agrupamento 

Roupala brasiliensis  1 12 0,96 Uniforme* -0,49 Aleatória 1,00 Não Agrup. 

Ilex dumosa 1 12 1,92 Tend. Agrup.* 10,52 Agregada 2,00 Agrupamento 

Gomidesia palustris  1 12 0,96 Uniforme* -0,49 Aleatória 1,00 Não Agrup. 

Calyptranthes lucida 1 12 1,92 Tend. Agrup.* 10,52 Agregada 2,00 Agrupamento 

Myrceugenia glaucescens  1 12 1,92 Tend. Agrup.* 10,52 Agregada 2,00 Agrupamento 

Eugenia uniflora  1 12 1,92 Tend. Agrup.* 10,52 Agregada 2,00 Agrupamento 

Ocotea silvestris  1 12 0,96 Uniforme* -0,49 Aleatória 1,00 Não Agrup. 

Patagonula americana  1 12 0,96 Uniforme* -0,49 Aleatória 1,00 Não Agrup. 

Blepharocalyx salicifolius  1 12 0,96 Uniforme* -0,49 Aleatória 1,00 Não Agrup. 

Holocalyx balansae 1 12 0,96 Uniforme* -0,49 Aleatória 1,00 Não Agrup. 

Symplocos tetrandra  1 12 0,96 Uniforme* -0,49 Aleatória 1,00 Não Agrup. 

Cupania vernalis  1 12 0,96 Uniforme* -0,49 Aleatória 1,00 Não Agrup. 

Schinus terebinthifolius 1 12 0,96 Uniforme* -0,49 Aleatória 1,00 Não Agrup. 

Pimenta pseudocaryophyllus  1 12 0,96 Uniforme* -0,49 Aleatória 1,00 Não Agrup. 

Campomanesia guazumifolia  1 12 0,96 Uniforme* -0,49 Aleatória 1,00 Não Agrup. 

Solanum sanctaecatharinae  1 12 0,96 Uniforme* -0,49 Aleatória 1,00 Não Agrup. 

Dalbergia frutescens  1 12 0,96 Uniforme* -0,49 Aleatória 1,00 Não Agrup. 

Allophylus edulis  1 12 0,96 Uniforme* -0,49 Aleatória 1,00 Não Agrup. 

Tibouchina sellowiana  1 12 0,96 Uniforme* -0,49 Aleatória 1,00 Não Agrup. 

Myrcia arborescens  1 12 0,96 Uniforme* -0,49 Aleatória 1,00 Não Agrup. 

Allophylus petiolulatus  1 12 0,96 Uniforme* -0,49 Aleatória 1,00 Não Agrup. 

Obs.: IGA= Índice de McGuinnes, Ki = Índice de Fracker e Brischle e Pi = Índice de Payandeh. 
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Entre as espécies arbóreas na ADA que se apresentaram com distribuição uni-
forme, aleatória ou não agrupada estão: Cecropia pachystachya, Matayba elaeagnoides, 

Sebastiania commersoniana, Casearia decandra e Lonchocarpus muehlbergianus. Conside-
rando o resultado de todos os índices de agrupamento pode-se concluir que aproximada-
mente metade da população ocorre de forma agrupada e a outra metade em núcleos. 

Na Tabela 7-38 são apresentados os dados referentes à diversidade das espé-
cies arbóreas levantadas na Área Diretamente Afetada do empreendimento. 

Tabela 7-38: Classificação quanto à diversidade das espécies arbóreas presentes na ADA. 

PARCELA N S LN(S) H' C J QM 

1 15 7 1,95 1,78 0,87 0,91 1 : 2,14 

2 27 3 1,1 0,52 0,27 0,47 1 : 9,00 

3 17 8 2,08 1,91 0,88 0,92 1 : 2,13 

4 16 8 2,08 1,81 0,84 0,87 1 : 2,00 

5 18 11 2,4 2,29 0,94 0,95 1 : 1,64 

6 13 10 2,3 2,2 0,95 0,96 1 : 1,30 

7 24 13 2,56 2,41 0,93 0,94 1 : 1,85 

8 16 7 1,95 1,8 0,87 0,92 1 : 2,29 

9 12 7 1,95 1,82 0,89 0,93 1 : 1,71 

10 15 10 2,3 2,15 0,92 0,93 1 : 1,50 

13 20 12 2,48 2,32 0,93 0,94 1 : 1,67 

14 15 8 2,08 1,8 0,85 0,87 1 : 1,88 

Geral 208 52 3,95 3,38 0,97 0,86 1 : 4,00 

Obs.: N = Número total de indivíduos amostrados, S = Número de espécies amostradas, ln(S) = Diversidade máxima, H´ = 
Índice de diversidade de Shannon-Weaver, C = Índice de dominância de Simpson, J = Índice de equabilidade de Pielou e QM = 

Coeficiente de mistura de Jentsch. 

 

O índice de Shannon-Weaver teve como seu valor geral 3,38, quando compara-
do com a literatura sobre a tipologia florestal presente na área de estudo verificamos uma 
alta diversidade, pois pesquisas na mesma tipologia realizados por RODERJAN (2003), re-
sultou em um valor de 2,80 e RONDON (2002) obteve 2,77. 

Os índices de Simpson (C) e Pielou (J) concordam com o índice de Shannon-
Weaver, pois quanto mais próximos de 1 (um) maior a diversidade, ou seja, ambos os índi-
ces no geral chegam muito próximos ao valor máximo, ou seja, a maior diversidade possí-
vel. 

Analisando o coeficiente de mistura de Jentsch (QM) a diversidade geral obser-
vada foi baixa, com o valor de 0,25 sendo o valor máximo possível que representa a maior 
diversidade é 1 (um), ou seja, esse índice ao contrário dos demais apresentou-se baixo. 

Os índices no geral indicam uma alta diversidade, o que condiz com a realidade 
de campo, pois os fragmentos florestais presentes na ADA apresentaram diferenças de 
composição florística entre si resultando um total de 52 espécies observadas nas 12 unida-
des amostrais estabelecidas. 

B. Vegetação Arbustiva 

Foram observadas nos pontos amostrais para análise do estrato arbustivo na 
ADA 29 espécies pertencentes a 20 famílias botânicas, em fragmentos florestais em estágio 
médio e inicial de sucessão secundária (ver Figura 7-94, Figura 7-95 e Tabela 7-39). 
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Figura 7-94: Vegetação arbustiva presente na ADA. 

 

Figura 7-95: Vegetação arbustiva em fragmento 
presente na ADA. 

 
 

Tabela 7-39: Espécies arbustivas observadas na Área Diretamente Afetada. 

N FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR 

1 CELASTRACEAE Maytenus ilicifolia  espinheira-santa 

2 CLETHRACEAE Clethra scabra  carne-de-vaca 

3 EUPHORBIACEAE Sebastiania commersoniana  branquilho 

4 FABACEAE Lonchocarpus muehlbergianus Hassl. rabo-de-bugio 

5 FABACEAE Machaerium paraguariense  jacarandá-branco 

6 LAURACEAE Ocotea puberula  canela-guaicá 

7 LOGANIACEAE Strychnos brasiliensis  esporão-de-galo 

8 MALVACEAE Luehea divaricata  açoita-cavalo 

9 MELIACEAE Trichilia elegans  pau-de-ervilha 

10 MONIMIACEAE Mollinedia clavigera  pimenteira 

11 MYRTACEAE Calyptranthes concinna  guamirim 

12 MYRTACEAE Eugenia uniflora  pitanga 

13 MYRTACEAE Gomidesia palustris  pitangueira-do-mato 

14 MYRTACEAE Myrcia laruotteana  cambuí 

15 MYRTACEAE Myrcia rostrata guamirim-chorão 

16 MYRTACEAE Myrciaria tenella  camboim 

17 OLEACEAE Ligustrum vulgare L. alfeneiro 

18 PRIMULACEAE Rapanea umbellata Mart. capororocão 

19 PROTEACEAE Roupala brasiliensis  carvalho-brasileiro 

20 RHAMNACEAE Rhamnus sphaerosperma pau-pombo 

21 ROSACEAE Prunus brasiliensis pessegueiro-bravo 

22 RUBIACEAE Psychotria suterella  pasto-de-anta 

23 RUTACEAE Zanthoxylum rhoifolium  mamica-de-cadela 

24 SALICACEAE Casearia decandra  guaçatunga 

25 SALICACEAE Casearia lasiophylla cambroé 

26 SALICACEAE Casearia sylvestris cafezeiro-do-mato 

27 SAPINDACEAE Allophylus edulis  vacum 

28 SAPINDACEAE Allophylus petiolulatus  vacum 

29 SOLANACEAE Solanum pseudoquina  quina-brava 
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Dentre as famílias de espécies arbustivas que obtiveram o maior número de i
divíduos na ADA estão Myrtaceae (16,44%), 
pindaceae (12,33%) e Rubiaceae (9,59%) (ver 

Figura 7-96: Gráfico percentual de indivíduos arbustivos presentes em 

Dentre as espécies arbustivas que apresentaram as maiores áreas basais (AB) 
na ADA estão Machaerium paraguariense

de-mico), Psychotria suterella (pasto
phylus petiolulatus (vacum) (ver Tabela 
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Dentre as famílias de espécies arbustivas que obtiveram o maior número de i
divíduos na ADA estão Myrtaceae (16,44%), Fabaceae (15,07%), Salicaceae (13,70%), S
pindaceae (12,33%) e Rubiaceae (9,59%) (ver Figura 7-96). 

: Gráfico percentual de indivíduos arbustivos presentes em relação a famílias botânicas na ADA.

 

Dentre as espécies arbustivas que apresentaram as maiores áreas basais (AB) 
Machaerium paraguariense (sapuva), Lonchocarpus muehlbergianus

(pasto-de-anta), Casearia sylvestris (cafezeiro
Tabela 7-40). 

Argentum Energia Ltda. 
PCH Clairto Zonta 

de Impacto Ambiental 

7-107 

Dentre as famílias de espécies arbustivas que obtiveram o maior número de in-
Fabaceae (15,07%), Salicaceae (13,70%), Sa-

relação a famílias botânicas na ADA. 

 

Dentre as espécies arbustivas que apresentaram as maiores áreas basais (AB) 
Lonchocarpus muehlbergianus (rabo-

(cafezeiro-bravo) e Allo-
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Tabela 7-40: Estrutura Horizontal das espécies arbustivas presentes na ADA. 

NOME CIENTÍFICO AB DA DR FA FR DoA DoR VC VC (%) VI VI (%) 

Machaerium paraguariense  0,0065 83,33 6,85 25,00 6,67 0,11 15,98 22,83 11,42 29,50 9,83 

Casearia sylvestris 0,0029 116,67 9,59 41,67 11,11 0,05 7,12 16,71 8,36 27,82 9,27 

Psychotria suterella  0,0034 116,67 9,59 33,33 8,89 0,06 8,45 18,04 9,02 26,93 8,98 

Lonchocarpus muehlbergianus 0,0046 100,00 8,22 16,67 4,44 0,08 11,23 19,45 9,72 23,89 7,96 

Allophylus petiolulatus  0,0028 133,33 10,96 16,67 4,44 0,05 6,92 17,87 8,94 22,32 7,44 

Eugenia uniflora  0,0023 66,67 5,48 25,00 6,67 0,04 5,61 11,09 5,55 17,76 5,92 

Rhamnus sphaerosperma 0,0026 66,67 5,48 16,67 4,44 0,04 6,26 11,74 5,87 16,18 5,39 

Strychnos brasiliensis  0,0016 66,67 5,48 8,33 2,22 0,03 4,03 9,51 4,76 11,74 3,91 

Luehea divaricata  0,0012 33,33 2,74 16,67 4,44 0,02 2,90 5,64 2,82 10,09 3,36 

Myrciaria tenella  0,0013 50,00 4,11 8,33 2,22 0,02 3,25 7,36 3,68 9,58 3,19 

Sebastiania commersoniana  0,0018 33,33 2,74 8,33 2,22 0,03 4,33 7,07 3,53 9,29 3,10 

Calyptranthes concinna  0,0008 33,33 2,74 16,67 4,44 0,01 1,90 4,64 2,32 9,08 3,03 

Trichilia elegans  0,0017 16,67 1,37 8,33 2,22 0,03 4,07 5,44 2,72 7,67 2,56 

Gomidesia palustris  0,0016 16,67 1,37 8,33 2,22 0,03 3,90 5,27 2,63 7,49 2,50 

Casearia decandra  0,0010 33,33 2,74 8,33 2,22 0,02 2,55 5,29 2,65 7,51 2,50 

Ligustrum vulgare L. 0,0008 33,33 2,74 8,33 2,22 0,01 1,90 4,64 2,32 6,86 2,29 

Casearia lasiophylla 0,0010 16,67 1,37 8,33 2,22 0,02 2,36 3,73 1,86 5,95 1,98 

Maytenus ilicifolia  0,0005 16,67 1,37 8,33 2,22 0,01 1,20 2,57 1,29 4,80 1,60 

Allophylus edulis  0,0005 16,67 1,37 8,33 2,22 0,01 1,20 2,57 1,29 4,80 1,60 

Zanthoxylum rhoifolium  0,0004 16,67 1,37 8,33 2,22 0,01 0,93 2,30 1,15 4,52 1,51 

Rapanea umbellata 0,0003 16,67 1,37 8,33 2,22 0,01 0,69 2,07 1,03 4,29 1,43 

Prunus brasiliensis 0,0003 16,67 1,37 8,33 2,22 0,01 0,69 2,07 1,03 4,29 1,43 

Roupala brasiliensis  0,0002 16,67 1,37 8,33 2,22 0,00 0,49 1,86 0,93 4,09 1,36 

Myrcia laruotteana  0,0002 16,67 1,37 8,33 2,22 0,00 0,49 1,86 0,93 4,09 1,36 

Solanum pseudoquina  0,0002 16,67 1,37 8,33 2,22 0,00 0,49 1,86 0,93 4,09 1,36 

Ocotea puberula  0,0001 16,67 1,37 8,33 2,22 0,00 0,33 1,70 0,85 3,92 1,31 

Mollinedia clavigera  0,0001 16,67 1,37 8,33 2,22 0,00 0,33 1,70 0,85 3,92 1,31 

Myrcia rostrata 0,0001 16,67 1,37 8,33 2,22 0,00 0,19 1,56 0,78 3,79 1,26 

Clethra scabra  0,0001 16,67 1,37 8,33 2,22 0,00 0,19 1,56 0,78 3,79 1,26 

 Total 0,0408 1216,67 100,00 375,00 100,00 0,68 100,00 200,00 100,00 300,00 100,00 

Obs.: AB – Área basal; DR – Densidade relativa; FR- Freqüência relativa; DoR – Dominância relativa; VC% - Valor de cobertura e VI% - Valor de importância. 
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Com relação às espécies arbustivas presentes na ADA as q
maiores valores de cobertura (VC%) foram seqüencialmente 
(sapuva), Lonchocarpus muehlbergianus

anta), Allophylus petiolulatus

res índices de VC% mantiveram as mesmas espécies com as maiores áreas basais some
te invertendo a posição das duas últimas.

Das espécies arbustivas presentes na ADA, as que atingiram os maiores valores 
(VI%) sucessivamente foram 
vestris (cafezeiro-bravo – 9,27%), 
pus muehlbergianus (rabo-
Figura 7-97). As três espécies com os maiores valores de VI% são heliófitas características 
de ambientes em estágio inicial de sucessão
os ambientes encontram-se ou estagnados ou regredindo com relação aos estágios mais 
evoluídos de sucessão. 

Figura 7-97: Valores de importância (VI=DR+FR+DoR) para 

 

Quanto ao agrupamento de acordo com o Índice de McGuiness (IGA) somente 
quatro espécies arbustivas foram classificadas como agregadas:
lophylus petiolulatus, Myrciaria tenella

índices de Fracker e Brischle (Ki) e Payandeh (Pi) mais seis espécies foram consideradas 
formando agrupamentos, sendo elas 
commersoniana, Rhamnus sphaerosperma

rellla (ver Tabela 7-41). 
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Com relação às espécies arbustivas presentes na ADA as q
maiores valores de cobertura (VC%) foram seqüencialmente Machaerium paraguariense

Lonchocarpus muehlbergianus (rabo-de-mico), Psychotria suterella

Allophylus petiolulatus (vacum) e Casearia sylvestris (cafezeiro-bravo). Os cinco mai
res índices de VC% mantiveram as mesmas espécies com as maiores áreas basais some
te invertendo a posição das duas últimas. 

Das espécies arbustivas presentes na ADA, as que atingiram os maiores valores 
(VI%) sucessivamente foram Machaerium paraguariense (sapuva – 9,83%), 

9,27%), Psychotria suterella (pasto-de-anta 
-de-mico – 7,96%) e Allophylus petiolulatus 

As três espécies com os maiores valores de VI% são heliófitas características 
de ambientes em estágio inicial de sucessão ecológica, o que demonstra mais uma vez que 

se ou estagnados ou regredindo com relação aos estágios mais 

: Valores de importância (VI=DR+FR+DoR) para as espécies arbustivas na ADA.

 

Quanto ao agrupamento de acordo com o Índice de McGuiness (IGA) somente 
quatro espécies arbustivas foram classificadas como agregadas: Strychnos brasiliensis

Myrciaria tenella e Lonchocarpus muehlbergianus

índices de Fracker e Brischle (Ki) e Payandeh (Pi) mais seis espécies foram consideradas 
formando agrupamentos, sendo elas Ligustrum vulgare, Casearia decandra

Rhamnus sphaerosperma, Machaerium paraguariense
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Com relação às espécies arbustivas presentes na ADA as que apresentaram os 
Machaerium paraguariense 

Psychotria suterella (pasto-de-
bravo). Os cinco maio-

res índices de VC% mantiveram as mesmas espécies com as maiores áreas basais somen-

Das espécies arbustivas presentes na ADA, as que atingiram os maiores valores 
9,83%), Casearia syl-

anta – 8,98%), Lonchocar-

 (vacum – 7,44%) (ver 
As três espécies com os maiores valores de VI% são heliófitas características 

ecológica, o que demonstra mais uma vez que 
se ou estagnados ou regredindo com relação aos estágios mais 

as espécies arbustivas na ADA. 

 

Quanto ao agrupamento de acordo com o Índice de McGuiness (IGA) somente 
Strychnos brasiliensis, Al-

muehlbergianus. Considerando os 
índices de Fracker e Brischle (Ki) e Payandeh (Pi) mais seis espécies foram consideradas 

Casearia decandra, Sebastiania 

raguariense e Psychotria sute-
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Tabela 7-41: Classificação quanto ao agrupamento das espécies arbustivas presentes na ADA. 

NOME CIENTÍFICO IGA CLASSIF. IGA Ki CLASSIF. Ki Pi CLASSIF. Pi 

Machaerium paraguariense  1,45 Tend. Agrup. 1,56 Agregada 1,51 Agrupamento 

Casearia sylvestris 1,08 Tend. Agrup. 0,15 Aleatória 1,39 Tend. Agrup. 

Psychotria suterella  1,44 Tend. Agrup. 1,08 Agregada 1,70 Agrupamento 

Lonchocarpus muehlbergianus 2,74 Agregada 9,56 Agregada 3,09 Agrupamento 

Allophylus petiolulatus  3,66 Agregada 14,57 Agregada 3,64 Agrupamento 

Eugenia uniflora  1,16 Tend. Agrup. 0,55 Tend. Agrup. 1,27 Tend. Agrup. 

Rhamnus sphaerosperma 1,83 Tend. Agrup. 4,54 Agregada 1,82 Agrupamento 

Strychnos brasiliensis  3,83 Agregada 32,54 Agregada 4,00 Agrupamento 

Luehea divaricata  0,91 Uniforme -0,47 Aleatória 0,91 Não Agrup. 

Myrciaria tenella  2,87 Agregada 21,53 Agregada 3,00 Agrupamento 

Sebastiania commersoniana  1,92 Tend. Agrup. 10,52 Agregada 2,00 Agrupamento 

Calyptranthes concinna  0,91 Uniforme -0,47 Aleatória 0,91 Não Agrup. 

Trichilia elegans  0,96 Uniforme -0,49 Aleatória 1,00 Não Agrup. 

Casearia decandra  1,92 Tend. Agrup. 10,52 Agregada 2,00 Agrupamento 

Gomidesia palustris  0,96 Uniforme -0,49 Aleatória 1,00 Não Agrup. 

Ligustrum vulgare 1,92 Tend. Agrup. 10,52 Agregada 2,00 Agrupamento 

Casearia lasiophylla 0,96 Uniforme -0,49 Aleatória 1,00 Não Agrup. 

Maytenus ilicifolia  0,96 Uniforme -0,49 Aleatória 1,00 Não Agrup. 

Allophylus edulis  0,96 Uniforme -0,49 Aleatória 1,00 Não Agrup. 

Zanthoxylum rhoifolium  0,96 Uniforme -0,49 Aleatória 1,00 Não Agrup. 

Rapanea umbellata 0,96 Uniforme -0,49 Aleatória 1,00 Não Agrup. 

Prunus brasiliensis 0,96 Uniforme -0,49 Aleatória 1,00 Não Agrup. 

Roupala brasiliensis  0,96 Uniforme -0,49 Aleatória 1,00 Não Agrup. 

Myrcia laruotteana  0,96 Uniforme -0,49 Aleatória 1,00 Não Agrup. 

Solanum pseudoquina  0,96 Uniforme -0,49 Aleatória 1,00 Não Agrup. 

Ocotea puberula  0,96 Uniforme -0,49 Aleatória 1,00 Não Agrup. 

Mollinedia clavigera  0,96 Uniforme -0,49 Aleatória 1,00 Não Agrup. 

Myrcia rostrata 0,96 Uniforme -0,49 Aleatória 1,00 Não Agrup. 

Clethra scabra  0,96 Uniforme -0,49 Aleatória 1,00 Não Agrup. 

Obs.: IGA= Índice de McGuinnes, Ki = Índice de Fracker e Brischle e Pi = Índice de Payandeh. 

 

Entre as espécies arbustivas na ADA que se apresentaram com distribuição uni-
forme, aleatória ou não agrupada, que foram a maioria, estão: Eugenia uniflora, Casearia 

sylvestris, Clethra scabra, Myrcia rostrata e Mollinedia clavigera, entre outras. 

Na Tabela 7-42 são apresentados os dados referentes à diversidade das espé-
cies arbustivas levantadas na Área Diretamente Afetada do empreendimento. 

Tabela 7-42: Classificação quanto à diversidade das espécies arbustivas presentes na ADA. 

PARCELA N S LN(S) H' C J QM 

1 4 2 0,69 0,69 0,67 1,00 1 : 2,00 

2 5 3 1,10 0,95 0,70 0,86 1 : 1,67 

3 6 3 1,10 0,87 0,60 0,79 1 : 2,00 

4 7 4 1,39 1,15 0,71 0,83 1 : 1,75 

5 4 3 1,10 1,04 0,83 0,95 1 : 1,33 

6 5 2 0,69 0,5 0,40 0,72 1 : 2,50 
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7 11 8 2,08 1,89 0,89 0,91 1 : 1,38 

8 4 2 0,69 0,56 0,50 0,81 1 : 2,00 

9 6 4 1,39 1,33 0,87 0,96 1 : 1,50 

10 9 5 1,61 1,52 0,86 0,94 1 : 1,80 

13 6 4 1,39 1,33 0,87 0,96 1 : 1,50 

14 6 5 1,61 1,56 0,93 0,97 1 : 1,20 

Geral 73 29 3,37 3,06 0,97 0,91 1 : 2,52 

Obs.: N = Número total de indivíduos amostrados, S = Número de espécies amostradas, ln(S) = Diversidade máxima, H´ = 
Índice de diversidade de Shannon-Weaver, C = Índice de dominância de Simpson, J = Índice de equabilidade de Pielou e QM = 

Coeficiente de mistura de Jentsch. 

 

A diversidade máxima (ln(S)) observada por amostra foi de 8 espécies o que foi 
demonstrado também no índice de Shannon-Weaver (H). O valor de Shannon-Weaver para 
o população foi de 3,06, o que pode ser considerado alto em comparação com estudos na 
mesma tipologia realizados por RODERJAN (2003) e RONDON (2002), que obtiveram res-
pectivamente os valores de 2,80 e 2,77. 

 O índice de Simpson (C) demonstrou uma diversidade com valores de grande 
amplitude, variando de média (0,4) e alta (0,93), entre as amostras.Já o índice de Pielou (J) 
apresentou-se com valores de médio a alto. Essa amplitude é explicada principalmente pe-
las parcelas 1 e 6, nas quais estiveram presentes apenas duas espécies, demonstrando a 
forte degradação ocorrida no fragmento florestalamostrado, principalmente pela presença de 
gado. 

Analisando o coeficiente de mistura de Jentsch (QM) a diversidade geral obser-
vada foi média, com o valor de 0,40, sendo o valor máximo possível de 1 (um). 

Em geral a baixa diversidade apontada pelos índices é conseqüência do passa-
do de exploração acelerada, que ocasionou um grande impacto na vegetação arbustiva, 
pois a queda de grandes árvores leva menores indivíduos a mortalidade, ação que diminui a 
velocidade de regeneração, pois os indivíduos arbustivos um dia irão compor o extrato arbó-
reo. 

C. Vegetação Herbácea e Epifítica 

Foram observadas nos pontos amostrais para análise do estrato herbáceo e ar-
bustivo na ADA 20 espécies pertencentes a 13 famílias botânicas, em fragmentos florestais 
em estágio inicial e médio de sucessão secundária (ver Figura 7-98, Figura 7-99 e Tabela 
7-43). 

Figura 7-98: Estrato herbáceo presente na ADA. 

 

Figura 7-99: Epífitas na ADA. 
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Tabela 7-43: Espécies de porte herbáceo e/ou epifítico presentes na ADA. 

N FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR PORTE 

1 BIGNONIACEAE Pyrostegia venusta cipó-são joão herbáceo 

2 BROMELIACEAE Aechmea distichantha caraguata epífita 

3 BROMELIACEAE Aechmea recurvata gravatá epífita 

4 BROMELIACEAE Tillandsia stricta gravatazinho epífita 

5 BROMELIACEAE Vriesea sp. bromelia-tanque epífita 

6 CACTACEAE Lepismium cruciforme conambaia epífita 

7 CYPERACEAE Carex brasiliensis capim navalha herbáceo 

8 CYPERACEAE Cyperus rotundus tiririca herbáceo 

9 FABACEAE Macfadyena unguis-cati cipó-unha-de-gato herbáceo 

10 FABACEAE Mimosa sp. dorme-dorme herbáceo 

11 MELASTOMATACEAE Miconia sp. pixirica herbáceo 

12 PASSIFLORACEAE Passiflora jilekii maracuja-de-cobra herbáceo 

13 POACEAE Axonopus compressus grama herbáceo 

14 POACEAE Merostachys sp. taquara herbáceo 

15 POLYPODIACEAE Microgramma squamulosa cipó-cabeludo herbáceo 

16 POLYPODIACEAE Polypodium catharinae samambaia epífita 

17 SAPINDACEAE Serjania sp. cipo-timbo herbáceo 

18 SELAGINELLACEAE Selaginella sulcata selaginela herbáceo 

19 SOLANACEAE Solanum americanum caraxixu herbáceo 

20 THELYPTERIDACEAE Thelypteris dentata rabo-de-gato herbáceo 

 

As espécies herbáceas presentes também sofrem constante pressão por ocorre-
rem em áreas fortemente antropizadas pelo pastoreio de animais. As epífitas ocorrem tam-
bém em baixa variedade e quantidade, assim como demais áreas na região, provavelmente 
devido ao forte efeito de borda presente nos fragmentos em sua maioria de pequeno tama-
nho. 

7.2.1.5 Espécies ameaçadas, de interesse particular e possível ocorrência 

7.2.1.5.1 Espécies ameaçadas 

Entre as espécies que constam na Lista oficial das espécies da flora brasileira 
ameaçadas de extinção (IBAMA, 2011), na área do empreendimento estão presentes na 
ADA o pinheiro-do-Paraná (Araucaria angustifolia) e, na AID, canela-sassafrás (Ocotea odo-

rifera). Estas espécies também constam na Lista vermelha de plantas ameaçadas de extin-
ção no estado do Paraná (SEMA, 1995), que juntamente com o jacarandá (Machaerium pa-

raguariense), presente na ADA e AID, estão enquadradas na categoria “rara”. 

No século passado, durante o avanço irracional e desenfreada na cobertura flo-
restal do estado, espécies florestais como a imbuia, araucária e xaxim foram fortemente ex-
ploradas, devido ao alto valor comercial, devido a isso as mesmas se fazem presente na 
lista de espécies ameaçadas. 
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7.2.1.5.2 Espécie de interesse particular – plantas medicinais 

Compondo a vegetação presente ao longo da área deste empreendimento en-
contram-se algumas espécies reconhecidamente com propriedades medicinais (ver Tabela 
7-44), que são utilizadas popularmente contra diversas enfermidades, na forma de prepara-
dos caseiros como chás (tisana, infusão, decocção, maceração), sucos, saladas, sopas, 
xaropes, banhos, cataplasmas, gargarejos, inalações, lavagens, ungüentos e azeites (BAL-
BACH, 1991). 

Tabela 7-44: Espécies medicinais observadas nas áreas de influência do empreendimento e frações utilizadas. 

N ESPÉCIE NOME POPULAR FOLHA CASCA RAÍZ OUTRA 

1 Achyrocline satueioides macela 
   

Flor 

2 Allophylus edulis vacum X 
   

3 Araucaria angustifolia pinheiro X 
  

Fruto 

4 Baccharis dracunculifolia vassourinha X X 
 

Flor 

5 Baccharis trimera carqueja X X 
 

Flor 

6 Bauhinia forficata pata-de-vaca X X X Flor 

7 Bidens pilosa pico-pico X X X 
 

8 Blepharocalyx salicifolius  murta X X X 
 

9 Cabralea canjerana  canjerana 
 

X 
 

Semente 

10 Campomanesia guazumifolia  capoteira X 
   

11 Campomanesia xanthocarpa gabiroba X X 
 

Fruto 

12 Casearia decandra  guaçatunga X X 
  

13 Casearia sylvestris cafezeiro-bravo X X X 
 

14 Cedrela fissilis cedro 
 

X 
  

15 Centella asiatica pata-de-cavalo* X X X 
 

16 Croton urucurana sangueiro 
 

X 
 

Seiva 

17 Cupania vernalis cuvatã X 
   

18 Cuphea carthaginensis sete-sangrias X X 
 

Flor 

19 Cynodon dactylon grama-seda 
  

X 
 

20 Cyperus rotundus tiririca 
  

X 
 

21 Eucalyptus sp. eucalipto * X 
   

22 Eugenia uniflora pitanga X 
  

Fruto 

23 Hedychium coronarium lírio-do-brejo 
  

X Flor 

24 Luehea divaricata açoita-cavalo 
 

X 
  

25 Matayba elaeagnoides miguel-pintado X 
   

26 Maytenus ilicifolia  espinheira-santa X X X 
 

27 Ocotea odorifera  canela-sassafrás 
 

X 
 

Flor 

28 Ocotea puberula guaicá 
 

X X Seiva 

29 Oxalis corniculata trevo X 
 

X 
 

30 Psydium cattleyanum araçá-vermelho X 
   

31 Pyrostegia venusta cipó-são joão X 
 

X Flor 

32 Sapium glandulatum leiteiro X 
  

Seiva 

33 Schinus terebinthifolius aroeira X X X 
 

34 Sebastiania commersoniana  branquilho 
 

X 
  

35 Selaginella sulcata jerico X X X 
 

36 Solanum americanum maria-preta X 
   

37 Solanum capsicoides joa manso 
   

Fruto 
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38 Solidago chilensis arnica X 
  

Flor 

39 Syagrus romanzoffiana jerivá 
 

X X Fruto 

40 Typha dominguensis taboa 
  

X Pólen 

41 Vitex megapotamica  tarumã X X 
  

42 Zanthoxylum rhoifolium mamica-de-porca 
  

X 
 

Fonte: Balbach, 1991; Lorenzi, 2002; Noelli, 1996; Plantamed, 2011; Flora SBS, 2011. 

No entanto, os princípios ativos de muitas destas espécies ainda não foram sufi-
cientemente pesquisadas para a indicação segura da dosagem adequada para cada situa-
ção, precauções e contra-indicações. Algumas espécies com utilização na medicina popular 
podem apresentar toxicidade, podendo ser usadas apenas externamente. 

Algumas pessoas podem ser apresentar reações alérgicas na pele e mucosas, 
quando em contato aos componentes de determinadas plantas, como Schinus terebinthifoli-

us, que tem ação contra afecções uterinas e apresenta efeitos adstringentes, além de ser 
empregada no tratamento da diarréia, gastralgias, hemoptises, dor ciática, gota, úlceras, 
reumatismo, infecções bacterianas, doenças do sistema urinário e respiratório, depurativa, 
emenagoga, tônica, balsâmica, cicatrizante, anti-inflamatória, anti-reumática, anti-
microbiana, útil contra dor de dente, e anti-séptico, mas também pode ser tóxica quando 
utilizada internamente em doses elevadas (LORENZI, 2002; FLORA SBS, 2011). 

Muitas doenças podem ser tratadas através das plantas medicinais, mas o em-
prego correto destas para fins terapêuticos requer uma seleção pela eficiência e segurança, 
baseadas na tradição popular ou cientificamente validadas como medicinais. Entre as espé-
cies arbóreas encontradas neste trabalho, destacam-se Araucaria angustifolia, pode ser 
empregada em casos de anemia, debilidade e escrófulas; Cupania vernalis, que tem aplica-
ção contra asma e tosse; Eugenia uniflora e Campomanesia xanthocarpa, contra diarréia e 
verminoses; Casearia sylvestris com propriedades diuréticas e depurativas; Cabralea canje-

ranaeCedrela fissilis, que além de febrífugas, tem propriedades tônicas e também emprega-
das para problemas estomacais (BALBACH, 1991; LORENZI, 2002). 

Das espécies arbóreas exóticas encontradas, destaca-se Eucalyptus sp., que 
tem aplicação contra asma, afecções catarrais e das vias respiratórias, bronquite, coriza, 
disenteria, febres, gripe, leucorréia, rinite e tuberculose. Externamente é utilizado para aliviar 
a dor ciática, reumatismo, gota e nevralgias, além de ser antisséptico, balsâmico e desinfe-
tante. 

Entre as espécies herbáceas com propriedades fitoterápicas observadas, desta-
cam-se Cyperus rotundus, em áreas abertas e em bordas de matas e capões, que é utiliza-
da no tratamento da blenorragia e Cynodon dactylon que sua raiz é utilizada como diurético 
e anti-abortivo. 

7.2.1.6 Corredores ecológicos e/ou corredores entre remanescentes de vegetação 
nativa 

As conseqüências ecológicas da fragmentação da cobertura florestal estão rela-
cionadas com a diversidade e ao tamanho das populações presentes, sendo que os princi-
pais problemas observados pela supressão de árvores e fragmentação de florestas são pro-
vocados pela potencializarão do efeito de borda e pelos distúrbios das atividades humanas 
do entorno. A conservação dos fragmentos florestais remanescentes necessita de medidas 
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capazes de manter a viabilidade ecológica e o funcionamento do ecossistema em longo pra-
zo, sendo que, para isso o entorno de um fragmento florestal deve ser manejado como uma 
zona de transição. 

Os efeitos físicos e biológicos desse processo de fragmentação e insularização 
dos ecossistemas naturais produzem mudanças qualitativas fáceis de predizer (BIERRE-
GARD et al., 1992; CAMPOS e AGOSTINHO, 1997; PRIMACK e RODRIGUES, 2001): 

− Acarreta redução de populações com conseqüências genéticas deletérias, 
como depressão endogâmica, perda de flexibilidade evolucionária e exogâmica, aumen-
tando a probabilidade de extinção de espécies; 

− A distribuição das populações não é homogênea (como ficou visto nos índi-
ces mencionados no estudo). Assim, certas espécies podem não estar presentes em de-
terminados fragmentos; 

− A fragmentação de habitat aumenta a vulnerabilidade dos fragmentos à in-
vasão de exóticas invasoras; 

− Muitas espécies de pássaros, mamíferos e insetos do interior de florestas 
não atravessam nem mesmo faixas estreitas de ambiente aberto; 

− Espécies que requerem grandes habitats podem não sobreviver em peque-
nos fragmentos, pois o efeito danoso da fragmentação é a redução da capacidade de pro-
duzir alimentos; 

− Numa área subtraída, é comum que animais se concentrem em fragmentos 
remanescentes o que pode acarretar aumento na mortalidade de aves, por exemplo, pois 
algumas espécies defendem o território até a morte; 

− O efeito de borda produz aumento da luz, temperatura e vento, e diminuição 
da umidade no ecossistema remanescente acarretando que espécies vegetais nativas tole-
rantes à sombra e animais sensíveis à umidade sejam eliminados rapidamente; 

− Com a fragmentação ocorrem mudanças microclimáticas, bem como altera-
ções no padrão macroclimático regional, no processo de ciclagem de nutrientes, no ciclo 
hidrológico, velocidade dos ventos entre outras; 

− A fragmentação diminui a possibilidade de áreas naturais se manterem co-
mo ecossistemas vivos e autoregulados em sua complexidade natural, podendo levar a um 
processo de extinção em cadeia, por isso o ideal é criar reservas grandes que preservem o 
máximo de continuidade da floresta. Quando isso não for possível, é muito importante 
manter corredores florestais de comunicação e manter zonas de transição a partir das bor-
das. 

Os corredores ecológicos são porções de ecossistemas naturais que conectam 
fragmentos de ecossistemas possibilitando o fluxo de genes e o movimento da biota, facili-
tando a dispersão de espécies, a recolonização de áreas degradadas, e a manutenção de 
populações que demandam áreas com extensão maior do que unidades individuais (MMA, 
2002). 

Na atualidade muitos corredores existentes estão ao longo de cursos de água 
que são por si só habitats de importância biológica, e aliado a este fato deve-se levar em 
consideração a legislação que trata das Áreas de Preservação Permanente e das Reservas 
Legais, que determinam restrições de uso do solo nestes locais, sendo que apenas o cum-
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primento do Código Florestal Brasileiro, através da recuperação, manutenção e respeito às 
APPs, seriam capazes de amenizar os efeitos da fragmentação, criando corredores ecológi-
cos ao longo da rede hidrográfica da área do empreendimento. 

7.2.1.7 Espécies bioindicadoras 

As mudanças da qualidade do meio ambiente se encontram entre nossos mais 
importantes problemas atuais, sendo que a deterioração dos ecossistemas naturais tem sido 
principalmente causada por pressões demográficas, avanço tecnológico-industrial, e atitu-
des de indiferença. 

A percepção do meio ambiente e de sua qualidade, psicologicamente é individu-
al, incomunicável e irreversível, mas biologicamente esta percepção está limitada às condi-
ções anatômicas e fisiológicas da espécie humana e se processa dentro de padrões cultu-
rais, geográficos e históricos (OLIVEIRA, 1983). 

Neste contexto, a presença ou ausência de espécies vegetais, como as exóticas 
invasoras, vem a auxiliar na determinação da qualidade ambiental de uma área, indicando a 
integralidade do ecossistema em geral. Na região deste empreendimento, muitas espécies 
exóticas podem ser encontradas, mesmo porque engloba áreas agrícolas que há muitos 
anos foram ocupadas e utilizadas. 

Algumas destas espécies se adaptaram e conseguem se multiplicar e se espa-
lhar por determinadas regiões e condições edafoclimáticas, invadindo diferentes tipologias 
naturais muitas vezes descaracterizando-as. As exóticas invasoras são privilegiadas em 
relação às autóctones pela baixa incidência ou inexistência de patógenos e controladores 
naturais, se desenvolvendo melhor e mais rapidamente. As espécies exóticas observadas 
estão indicadas na lista de espécies apresentada, sendo que entre as arbóreas as principais 
invasoras encontradas foram Eucalyptus sp. e Ligustrum vulgare. Entre arbustivas e herbá-
ceas destaca-se Axonopus compressus além de todas as gramíneas formadoras das áreas 
de pastagem. 

Apesar da incidência de espécies exóticas invasoras, a presença de Araucaria 

angustifolia e de epifitismo vascular presente principalmente nas áreas mais conservadas 
dentro da APP atestam algumas poucos características das florestas originais desta região. 

7.2.1.8 Considerações finais 

Pelo presente estudo pôde-se observar que a área em foco encontra-se no geral 
fortemente alterada devido, principalmente, às atividades de agricultura, porém ainda é pos-
sível encontrar capões de floresta em bom estado de conservação. Não estão presentes 
unidades de conservação nas áreas diretamente afetada e de influência direta. 

A área total de formações nativas afetadas pelo empreendimento na ADA é de 
861 ha, o que corresponde a 28,55% do uso do solo, portanto a grande maioria da tipologia 
afetada é referente a áreas antrópicas. 

Considerando a lista de espécies ameaçadas de extinção publicada pelo IBAMA 
(2008) foi observada na AII e ADA Araucaria angustifolia (pinheiro-do-Paraná) e Ocotea o-

dorifera (canela-sassafrás) na AII e AID. O presente levantamento constatou que os frag-
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mentos florestais existentes na ADA encontram-se nos estágios inicial e médio de sucessão 
natural. 

7.2.2 FAUNA TERRESTRE 

A fauna representa dentro do meio biótico um componente que geralmente sofre 
vários impactos quando da implantação de um empreendimento de geração de energia elé-
trica. As intervenções em um curso da água têm efeitos diretos e indiretos sobre a fauna, 
dependendo do estado de conservação da área a ser atingida. Dessa forma, o aproveita-
mento de uma área para a construção de uma unidade de geração elétrica deverá ser crite-
riosamente avaliado para que a fauna sofra o mínimo de impactos e que os efeitos destes 
possam ser minimizados para a manutenção das populações faunísticas locais. 

O trabalho apresenta o diagnóstico faunístico exigido para o Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA) referente à implantação da PCH Clairto Zonta. Este diagnóstico aqui abran-
ge a caracterização de quatro grupos de vertebrados terrestres (mamífero, aves, répteis e 
anfíbios). 

O diagnóstico foi elaborado com base em dados primários obtidos em campo na 
área de influência do empreendimento, além de dados secundários provenientes de traba-
lhos da literatura contendo informações sobre a fauna local e regional. Estudos referentes à 
fauna regional na área da bacia hidrográfica do rio Branco são muito escassos. No entanto, 
mesmo em face desta falta de estudos, pode-se afirmar que a atual comunidade faunística 
da área de influência do empreendimento é diferenciada em relação à composição primitiva, 
pelo fato da ação antrópica ter desfigurado intensamente a paisagem original. Os efeitos da 
supressão de habitats sobre a fauna autóctone foram a redução populacional de várias es-
pécies, bem como o desaparecimento regional de algumas.  

Atualmente, observa-se na área uma matriz paisagística dominada por campos 
de pastagens e agricultura, contando com remanescentes florestais (fragmentos da floresta 
primitiva) esparsos. Assim sendo, a fauna colonizadora da nova matriz ambiental é compos-
ta principalmente de espécies que apresentam maior tolerância a ambientes oriundos das 
atividades humanas. 

Os objetivos principais do presente estudo foram: 

• Diagnosticar a situação atual em que se encontra a fauna terrestre em toda a 
área de influência do empreendimento, através de estudos de campo e de 
revisão bibliográfica; 

• Caracterizar a comunidade faunística de vertebrados terrestres da área de 
influência através dos dados obtidos pelo diagnóstico; 

• Identificar e avaliar os potenciais impactos a serem gerados á fauna terrestre 
com a implantação da PCH Clairto Zonta; 

• Elaborar e propor medidas de prevenção e/ou minimização dos potenciais 
impactos gerados às comunidades faunísticas; 

• Elaborar e propor ações de compensação ambiental em contrapartida aos 
potenciais impactos a serem gerados pelo empreendimento; 
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• Estudar e discutir possíveis cenários futuros ambientais a partir das interven-
ções relacionadas à PCH Clairto Zonta, especialmente no tocante à fauna 
terrestre. 

As áreas de influências do projeto foram consideradas como sendo aquelas on-
de a fauna terrestre poderá ser direta ou indiretamente afetada pelas obras de implantação 
das PCH Clairto Zonta, além das fases de estudo e operação da mesma. A partir destas 
delimitações, expostas no Capítulo 4 – Definição das Áreas de Influência, foram traçadas as 
metodologias de trabalho a fim de se atenderem os objetivos do presente trabalho. 

7.2.2.1 Procedimentos metodológicos 

Para a elaboração do diagnóstico e a caracterização da fauna terrestre da área 
de influência da PCH Clairto Zonta, foram desenvolvidas as atividades descritas a seguir: 

7.2.2.1.1 Análise de material cartográfico e imagens de satélite 

Previamente aos trabalhos de campo, nas etapas de planejamento, fez-se ne-
cessária uma extensa análise (reconhecimento) de toda a área de influência do projeto atra-
vés de mapas temáticos, ortofotos e imagens de satélites. Por meio dessa análise foram 
definidos os sítios preliminares de amostragens de fauna, complementados pelas excursões 
de reconhecimento de campo. 

Ainda referente às etapas de planejamento dos trabalhos, ressaltam-se as visitas 
de campo realizadas. Além da campanha de amostragem, tiveram papel fundamental nos 
trabalhos desenvolvidos aquelas visitas de campo de caráter exploratório. Citam-se as cam-
panhas preliminares que tiveram como objetivo o desbravamento da região, além daquelas 
paralelas às amostragens que visaram monitorar os trabalhos e assegurar a qualidade dos 
resultados produzidos. 

7.2.2.1.2 Obtenção de dados secundários 

Dados secundários foram obtidos por meio de análises de estudos realizados na 
região do empreendimento, seja de trabalhos similares ou não, em que a fauna terrestre foi 
detalhadamente pesquisada, além de estudos de outras regiões que apresentam a mesma 
formação fitogeográfica da área de estudo. Através de minuciosa busca de referências bibli-
ográficas, procurou-se reunir o máximo de dados possíveis ligados a estudos da fauna de-
senvolvidos na região, dados estes que subsidiaram a elaboração do presente relatório. 

Os dados secundários tiveram sua importância majorada para as espécies e 
comunidades faunísticas menos identificadas em campo, especialmente para alguns grupos 
animais como anfíbios e répteis. De toda forma, devido à bibliografia existente e ao conhe-
cimento sobre os ambientes locais (habitats), estes dados “não-primários” utilizados supri-
ram com segurança as necessidades do projeto no cumprimento dos objetivos do mesmo. 

Outro método bastante explorado foram as entrevistas realizadas com as popu-
lações que residem nas proximidades do futuro reservatório e das áreas de influência. Ape-
sar da imprecisão e incerteza inerentes desta metodologia de pesquisa, o uso deste método 
configura uma importante fonte de conferência de dados primários e secundários. 
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7.2.2.1.3 Obtenção de dados primários 

Dados primários foram obtidos in situ na área de influência durante o período de 
trabalho de campo. Foram amostrados os diferentes ambientes presentes na área, com es-
forço de tempo maior para ambientes florestais com distintos estágios de desenvolvimento. 
Também foram realizadas incursões em áreas de campos naturais e antropizados e ao lon-
go do ambiente ribeirinho, abrangendo tanto a área diretamente afetada (com maior ênfase 
e detalhamento), como também as de influência direta e indireta. 

Durante todo o desenvolvimento deste trabalho, inúmeras visitas de campo fo-
ram realizadas na região de implantação do empreendimento. Mesmo quando o objetivo 
principal da visita não eram as pesquisas faunísticas, a equipe responsável pelo projeto 
sempre manteve olhares críticos com relação a este assunto, preocupando-se em registrar o 
maior número de informações possíveis, seja por meio de registros fotográficos ou por rela-
tos de moradores e frequentadores assíduos da região. Estas idas a campo, embora não 
representem as campanhas amostrais onde se coletou os maiores volumes de dados, com-
plementaram e enriqueceram os resultados deste estudo.  

Foi realizada uma campanha amostral principal de dados de fauna, em novem-
bro de 2014, utilizando-se diferentes técnicas de amostragens de espécies de fauna terres-
tre, conforme descrito a seguir. 

• Contato visual 

Através desta técnica, diferentes espécies foram identificadas por observação di-
reta, com base em suas características morfológicas e comportamentais, enquanto eram 
percorridas estradas, caminhos e trilhas por entre a vegetação florestal e campestre. 

O registro de espécies pelo uso desta técnica foi empregado com mais eficácia 
para as espécies que apresentam pouca dificuldade para uma identificação segura. A fim de 
assegurar uma boa visualização, foram utilizados binóculos que possibilitam aumento de 7 a 
10 vezes, o que permitiu a observação de animais a certa distância, sem influenciar em seu 
comportamento. A avifauna, por apresentar em sua maioria espécies com hábitos diurnos e 
habitar praticamente todos os ambientes pesquisados, foi o grupo com maior número de 
registros de espécies por meio da referida técnica de amostragem. 

Para os demais grupos, os registros de espécies conspícuas e predominante-
mente diurnas, embora em menor quantidade, foram feitos por contato visual após vistoria 
de ambientes como afloramentos rochosos, troncos, banhados, riachos e bordas de estra-
das, dentre outros ambientes especiais, buscando animais em repouso e/ou em desloca-
mento. Destaca-se a procura de sítios de reprodução como corpos d’água permanentes e 
temporários para os anfíbios, e de locais de abrigo para répteis. 

• Procura ativa livre 

Essa técnica consistiu em vistoriar ambientes propícios para o encontro de es-
pécies da herpetofauna, tais como: afloramentos rochosos, troncos, banhados, riachos e 
bordas de estradas, buscando animais em repouso e/ou em deslocamento 

• Reconhecimento auditivo 

O reconhecimento auditivo constitui-se de um dos meios mais úteis para o regis-
tro das espécies. Uma vez que cada espécie de animal possui especificidade no repertório 
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vocal, o reconhecimento e inventário da presença de cada animal podem ser realizados com 
certa confiabilidade. 

O grupo faunístico com maior número de espécies registradas através desta téc-
nica foi, mais uma vez, a avifauna. Os anfíbios, grupo faunístico cujas espécies apresentam 
atividade vocal constante ao cair da noite, também tiveram espécies registradas por reco-
nhecimento auditivo, uma vez que o período de amostragem coincidiu com a época em que 
grande parte das espécies deste grupo apresenta atividades de acasalamento. Durante es-
tas atividades há intensa vocalização e atividade sonora, de forma que o reconhecimento 
auditivo fez-se possível. 

• Análise de vestígios 

São considerados vestígios faunísticos pegadas, pelos, penas, restos alimenta-
res, fezes, trilhas, covas e outras ocorrências relacionadas à presença/ocorrência de um 
animal em um determinado local. Através da identificação e análise destes vestígios nas 
áreas de influência do empreendimento, várias espécies puderam ser registradas e inventa-
riadas. 

Os vestígios encontrados constituem indícios indiretos da presença animal nas 
áreas estudadas. A fim de possibilitar uma análise posterior mais minuciosa, foram feitos 
registros fotográficos dos mesmos. O grupo faunístico mais identificado através do uso des-
ta técnica de amostragem foi a mastofauna. Alguns vestígios encontrados nas áreas de in-
fluência da PCH Clairto Zonta podem ser vistos na Figura 7-100. 

Figura 7-100: Exemplos de vestígios de espécies de mamíferos encontrados na área de influência do 
empreendimento. 

Fezes de Hidrochoerus hidrochaeris (capivara) 

 

Pegada de Mazama sp. (veado) 

 

Pegada de Procyoncancrivorus (mão-pelada) Pegada de Leopardus sp. (gato-do-mato) 
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7.2.2.1.4 Caracterização ambiental 

Outra ação realizada durante os trabalhos de campo foi a caracterização ambi-
ental específica da área de influência do empreendimento (complementando a pré-análise 
realizada com base em imagens de satélite). Através da caracterização ambiental foi possí-
vel a indicação de espécies animais que apresentam potencial de ocorrência na área, com 
base nos conhecimentos dos ambientes preferenciais das espécies dos diferentes grupos 
em estudo. Este método também vai ao encontro das análises feitas nos poucos estudos 
faunísticos encontrados na região. 

7.2.2.1.5 Elaboração de listas de espécies 

A compilação dos dados primários e secundários resultou na elaboração das lis-
tas de espécies dos grupos de fauna terrestres com potencial de ocorrência para a área de 
influência do empreendimento, apresentadas no Anexo V. Este método representa a ilustra-
ção direta dos resultados obtidos nos estudos desenvolvidos. 

A ordenação taxonômica e vernácula (popular) adotada para nominação das es-
pécies foi realizada com base nas seguintes referências, principalmente: 

1. Mamíferos: Reis et al. (2006); 

2. Aves: Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO, 2014), através da 
11ª edição da Lista das Aves do Brasil; 

3. Répteis e anfíbios: Sociedade Brasileira de Herpetologia (SBH, 2012). 

7.2.2.2 Resultados 

A comunidade faunística dos grupos de vertebrados terrestres de uma área 
qualquer é constituída de espécies adaptadas às condições ambientais dessa área, sendo 
que a riqueza (diversidade) de espécies tem relação direta com o estado de conservação 
natural da área. 

A região central do Paraná, assim como as demais em todo o estado, sofreu in-
tensa supressão das florestas primitivas face ao avanço da colonização humana no século 
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passado, o que resultou em profundas alterações ambientais com impactos diretos e indire-
tos à fauna terrestre. 

O desflorestamento para muitas espécies faunísticas significou a eliminação de 
seu habitat, sofrendo estas espécies declínios populacionais diante da eliminação de atribu-
tos e recursos essenciais à sua sobrevivência. Outras espécies, por sua vez, melhores a-
daptadas às novas condições ambientais, sofreram aumentos de populações, caso de al-
guns roedores (mamíferos), algumas aves de ambientes abertos e determinadas espécies 
de répteis. 

Com base na atual paisagem regional (ver Figura 7-101), pode-se dizer que a 
atual comunidade faunística da região onde se insere a área de influência do projeto apre-
senta, em geral, grande tolerância a ambientes alterados. 

Figura 7-101: Vista panorâmica de ocupação antrópica na área de influência. 

 
 

Pesquisas acerca da fauna nesta região são escassos; no entanto, dados levan-
tados dos poucos estudos realizados na região e de outros em regiões próximas apresen-
tam um panorama da diversidade de espécies em nível regional e para a área de influência 
do empreendimento. 

Para a mastofauna, os registros de campo juntamente com os resultados apre-
sentados por estudos de diferentes autores (MARGARIDO, 1989; BORGES, 1989; PER-
SON; LORINI, 1990; REIS et al., 1993;MIRETZKI, 2003; PARANÁ, 2004; ROCHA-MENDES 
et al., 2005; REIS et al., 2006; BIANCONI et al., 2006,BRAGA, 2007; LACTEC, 2011; IAP, 
2015), possibilitaram a elaboração de uma listagem contemplando 51 espécies com poten-
cial elevado de ocorrência para a área, distribuídas em 21 famílias. 

Da listagem apresentada (Anexo XXX), 12 foram registradas em campo através 
das diferentes técnicas de amostragens descritas na metodologia, sendo essas: Euphractus 

sexcintus (tatu-peludo), Dasyprocta azarae (cutia), Cavea aperea (preá), Galictis cuja (fu-
rão), Cerdocyon thous (graxaim), Procyon cancrivorus (mão-pelada), Puma yagouaroundi 
(gato-mourisco), Sphiggurus villosus (ouriço-cacheiro), Mazama gouazoubira (veado-
catingueiro), Hydrochoerus hydrochaeris (capivara), Lontra longicaudis (lontra) e Lepus eu-

ropaeus (lebre). 

Mesmo sofrendo forte pressão externa, estas espécies geralmente são registra-
das em áreas fortemente antropizadas, como é o caso da área de influência desse projeto. 
Grande parte das espécies da atual comunidade faunística local apresenta hábitos genera-
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listas e, portanto, são perfeitamente adaptadas à atual situação ambiental da área e da regi-
ão do entorno. 

Além das registradas em campo, algumas espécies apresentam grande probabi-
lidade de ocorrência na área, em face da ampla distribuição e por serem comumente regis-
tradas em estudos de fauna. Dentre outras, são estas: Didelphis albiventris (gambá-de-
orelha-branca), Didelphis marsupialis (gambá-de-orelha-preta), Sturnira lilium (morcego-
fruteiro), Anoura caudifer (morcego-focinhudo), Artibeus lituratus (morcego-cara-branca), 
Tadarida brasiliensis (morceguinho-de-casa), Myotis nigricans (morcego-borboleta-escuro), 
Guerlinguetus ingrami (serelepe), Cuniculus paca (paca), Nasua nasua (coati), Eira barbara 
(irara), Leopardus tigrinus (gato-do-mato-pequeno), Tamandua tetradactyla (tamanduá-
mirim), Mazama americana (veado-mateiro) e Akodon serrensis (rato-do-campo). 

Outras espécies apresentam probabilidade média de ocorrência, citando como 
exemplos: Marmosa spp. (catita), Cebus nigritus (macaco-prego), Leopardus wiedii (gato-
maracaja), Leopardus pardalis (jaguatirica), Sylvilagus brasiliensis (tapiti), Pseudaloptex 

gymnocercus (graxaim-do-campo). 

Algumas espécies sofreram reduções populacionais mais significativas na regi-
ão, e, portanto, embora passíveis de registro, apresentam baixa probabilidade de ocorrência 
na área de influência, caso de: Allouata guariba (bugio), Puma concolor (puma), Tayassu 

tajacu (cateto), Lycalopex vetulus (raposinha) e Nectomys squamipes (rato-d’água). 

Para o grupo das aves, além dos dados obtidos durante a campanha de campo, 
a busca de trabalhos referentes a inventários avifaunísticos na região central do Paraná 
(PARANÁ, 2004; SEGER, 2008; STRAUBE, URBEN-FILHO, 2008; SCHERER NETO, BIS-
PO, 2011; LACTEC, 2011; IAP, 2015) resultou em base de dados que subsidiou a elabora-
ção da lista de espécies apresentada no Anexo XXX para este estudo. Um total de 181 es-
pécies de aves pertencentes a 49 famílias foram listadas com probabilidade de ocorrência 
para a área de influência do empreendimento, correspondendo a aproximadamente 25% da 
avifauna do Estado do Paraná, segundo lista apresentada por Scherer-Neto e Straube 
(1995). 

Embora diversificada, é ressaltado que a comunidade avifaunistica atual é em 
sua maioria composta de espécies adaptadas a áreas ambientalmente descaracterizadas 
em relação às fitofisionomias primitivas. A configuração ambiental da área de influência, 
onde predominam áreas abertas (campos antrópicos), favorece em grande parte a ocupa-
ção de espécies generalistas que se deslocam para diferentes ambientes e de sinantrópi-
cas. Nos poucos fragmentos florestais presentes, ainda ocorrem espécies tipicamente flo-
restais e mais exigentes a fatores ecológicos de florestas mais avançadas. 

Durante os trabalhos de campo, 102 espécies foram registradas por meio das 
técnicas de registros de aves empregadas. As demais foram listadas em conformidade com 
dados secundários obtidos da busca de estudos realizados na região do entorno da área do 
projeto. A maioria das espécies registradas em campo foi por meio da observação direta, 
como, por exemplo: Syrigma sibilatrix (maria-faceira), Theristicus caudatus (curucaca), Ru-

pornis magnirostris (gavião-carijo), Falco sparverius (quiri-quiri), Jaçana jacana (jaçanã), 
Patagioenas picazuro (asa-branca), Athene cunicularia (coruja-burraqueira), Megaceryle 

torquata (martim-pescador-grande), Nystalus chacuru (joão-bobo), Veniliornis spilogaster 
(pica-pau-carijó), Leptasthenura setaria (garimpeiro), Contopus cinereus (papa-moscas-
cinzento), Pitangus sulphuratus (bem-te-vi), Turdus leucomelas (sabiá-barranqueiro), Cycla-

rhris gujanensis (gente-de-fora-vem), Tangara sayaca (sanhaço) e Sicalis flaveola (canário-
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da-terra). Outras foram registradas por contato auditivo, citando, como exemplos: Pardirallus 

nigricans (saracura-sanã), Columbina squamata (fogo-apagou), Conopophaga lineata (chu-
pa-dente), Synallaxis cinerascens (pi-pui), Poecilotriccus plumbeiceps (tororó), Megarhyn-

chus pitangua (neinei) e Euphonia chlorotica (fi-fi-verdadeiro). 

Em relação à herpetofauna (répteis e anfíbios), embora exista uma escassez de 
estudos na região, dados obtidos de estudos na região de distribuição da Floresta com A-
raucária no estado do Paraná (MOURA-LEITE et al., 1993; SEGALLA, SKUK, 1998; BÉR-
NILS et al., 2004; PARANÁ, 2004; CONTE, ROSSA-FERES, 2005; CONTE, STENDER-
OLIVEIRA, 2008; LACTEC, 2011; IAP, 2015) serviram de base para a caracterização desse 
grupo faunístico para a área de influência. 

Utilizando como base a atual configuração ambiental da área é estimada a pre-
sença de pelo menos 25 espécies de répteis e de 15 espécies de anfíbios, sendo que a 
maioria das espécies é relativamente comum em áreas antropizadas, além de apresentarem 
ampla distribuição geográfica. Porém, no que pese as interferências antrópicas em toda a 
área, os poucos remanescentes de florestas ainda presentes representam importantes refú-
gios para várias espécies, especialmente de anfíbios que habitam áreas úmidas no interior 
de florestas mais densas e de répteis tipicamente florestais. 

Para ambos os grupos os registros de campo se reduziram a espécies mais 
conspícuas. Para os répteis, citam-se registros de Salvator merianae (teiú), Erithrolamprus 

miliaris (cobra-d’água) e Crotalus durissus (cascavel) (BUSCAR OUTROS REGISTROS). 

Algumas espécies de ampla distribuição e relativamente comuns em áreas alte-
radas e de florestas fragmentadas tem grande probabilidade de ocorrência na área de influ-
ência, como, por exemplo: Hemidactylus mabouia (lagartixa-de-parede), Ophiodes striatus 
(cobra-de-vidro), Tomodon dorsatus (corre-campo), Anisolepis grilli (camaleãozinho), Cerco-

saura schreibersii (lagartinho), Enyalius sp. (camaleãozinho), Amphisbaena darwini (cobra-
de-duas-cabeças), Liotyphlops beui (cobra-cega), Tropidurus torquatus (calango), Hemi-

dactylus mabouia (lagartixa-de-parede), Philodryas patagoniensis (papa-pinto), P.olfersii 
(cobra-verde), Spilotes pullatus (caninana), Erithrolamprus miliaris (cobra-d’água), E. poeci-

logyrus (cobra-d’água), Chironius bicarinatus (cobra-cipó), Oxyrophus clathratus (falsa-
coral), Xenodon merremii (boipeva), Micrurus altirostris (coral-verdadeira), Bothrops cotiara 
(cotiara), B. alternata (urutu) e B. jararaca (jararaca). Além dessas, algumas espécies habi-
tantes de rios, caso de Hydromedusa tectifera (cágado-pescoço-de-cobra) e Platemys spixii 
(cágado-preto), também são comuns nestas áreas. 

Outras espécies, embora com menor probabilidade, também são passíveis de 
ocorrência, citando os seguintes exemplos: Ophiodes fragilis (cobra-de-vidro), Pantodactylus 

schreibersii (lagartinho), Amphisbaena mertensi (cobra-cega), Clelia plumbea (muçurana), 
Philodryas aestiva (cobra-verde) e Thamnodynastes strigatus (cobra-espada). 

Quanto aos anfíbios, também houve em campo apenas registros de espécies 
bem conspícuas e de ampla distribuição geográfica, que foram: Rhinella ictérica (sapo-
comum), R. crucifer (sapo), Hypsiboas faber (perereca-martelo) e Leptodactylus ocellatus 
(rã-comum) (BUSCAR OUTROS REGISTROS). 

As características ambientais da área também favorecem a presença de outras 
espécies, citando, dentre outras: Dendropsophus minutus (perereca), Hypsiboas albopuncta-

tus (perereca), Scinax fuscovarius (perereca), S. perereca (perereca), Sphaenorynchus sur-

dus (perereca-verde-d’água), Phyllomedusa tetraploidea (perecera), Physalaemus cuvieri 
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(rã-chorona), P. gracilis (rã-foi-gol), Proceratophrys avelinoi (rã-enrugada) e Odontophrynus 

americanus (sapo). 

7.2.2.2.1 Espécies ameaçadas 

Utilizando-se como referência a lista de espécies ameaçadas em nível nacional 
(MMA, 2003 e 2008) e em nível estadual (MIKICH; BÉRNILS, 2004), verifica-se que é possí-
vel a ocorrência de 14 espécies de fauna com diferentes status de ameaçadas nas áreas de 
influência do projeto, sendo essas apresentadas na Tabela 7-45.  

Tabela 7-45: Espécies ameaçadas com probabilidade de ocorrência nas áreas de influência. 

GRUPO ESPÉCIE NOME VERNÁCULO STATUS NA-
CIONAL 

STATUS ESTA-
DUAL 

Mamíferos 

Puma concolor  puma Vulnerável Vulnerável 

Leopardus pardalis  jaguatirica Vulnerável Vulnerável 

Leopardus tigrinus  gato-do-mato-pequeno Vulnerável Vulnerável 

Leopardus wiedii  gato-maracajá Vulnerável Vulnerável 

Myiotis ruber  morcego Vulnerável Não consta 

Lontra longicaudis lontra Não consta Vulnerável 

Cuniculus paca paca Não consta Em perigo 

Sylvilagus brasiliensis  tapiti Não consta Vulnerável 

Aves 

Accipiter superciliosus gavião-miudinho Não consta Dados insuficientes 

Percnohierax leucorrhous  gavião-de-sobre-branco Não consta Dados insuficientes 

Pyroderus scutatus  pavó Não consta Quase ameaçada 

Sporophila cinnamomea  caboclinho-de-chapéu-
cinzento Em perigo Em perigo 

Sporophila melanogaster  caboclinho-de-barriga-
preta Vulnerável Vulnerável 

Cyanoloxia glaucocaerulea azulinho Não consta Quase ameaçada 

Anfíbios 
Hyalinobatrachium uranos-

copum  rã-de-vidro Não consta Dados insuficientes 

Fonte: Adaptado de MMA e MIKICH; BERNILS (2015). 

7.2.2.2.2 Espécies endêmicas 

Em relação aos endemismos do Bioma Floresta Atlântica, cuja distribuição a-
brange as formações florestais existentes na área de influência, ocorrem ou tem probabili-
dade de ocorrência na as espécies citadas a seguir: 

• Mamíferos: Myiotis ruber (morcego), Allouata guariba (bugio), Cebus nigritus 

(macaco-prego), Guerlinguetus ingrami (serelepe), Akodon serrensis (rato-
do-campo) e Sphiggurus villosus (ouriço-cacheiro); 

• Aves: Odontophorus capueira (uru), Aramides saracura (saracura-do-mato), 
Pyrrhura frontalis (tiriva), Florisuga fusca (beija-flor-preto-de-rabo-branco), 
Melanerpes flavifrons (benedito-de-testa-amarela), Veniliornis spilogaster (pi-
ca-pau-carijó), Conopophaga lineata (chupa-dente), Synallaxis ruficapilla (jo-
ão-tenenem), Leptasthenura setaria (garimpeiro), Philydor atricapillus (limpa-
folhas-de-corôa), Automolus leucophthalmus (barranqueiro-de-bico-branco), 
Dendrocincla turdina (arapaçu turdina), Muscipripa vetula (tesoura-cinzenta), 
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Chiroxiphia caudata (tangará-dançador), Schiffornis virescens (flautim), P-

yroderus scutatus (pavó), Cyanocorax caeruleus (gralha-azul), Hylophilus 

poicilotis (verdinho-coroado), Tachyphonus coronatus (tié-preto) e Haplospi-

za unicolor (cigarra-bambu); 

• Répteis e Anfíbios: para estes grupos não foram identificados endemismos 
do Bioma Floresta Atlântica. 

7.2.2.2.3 Caracterização dos ambientes das áreas de influência e fauna associada 

A área de influência do empreendimento apresenta característica ambiental bas-
tante alterada pela ação antrópica em virtude do avanço de diferentes atividades econômi-
cas da região. As florestas primitivas sofreram – e sofrem – interferências contínuas através 
da supressão total ou de extração seletiva de madeira. 

Atualmente a vegetação florestal remanescente se apresenta como um mosaico 
composto de fragmentos de florestas secundárias em diferentes estágios de sucessões, 
dispersas em uma matriz de áreas abertas, principalmente destinadas à agricultura e pecuá-
ria. Outras faces ambientais nativas presentes são pequenas áreas de brejos (banhados) e 
sistemas aquáticos. Ambientes com vegetação exótica são representados por povoamentos 
de eucaliptos que se constituem de ambiente pouco atrativo à fauna. 

• Ambiente florestal 

O ambiente florestal na área de influência ilustrado na Figura 7-102 é composto 
basicamente de fragmentos de sucessão secundária em diferentes estágios de sucessão 
(capoeirões, capoeiras e capoeirinhas) que se encontram dispersos em meio a áreas cam-
pestres e de povoamentos de florestas exóticas. É representado na área por remanescentes 
mistos de Floresta Ombrófila Mista e Floresta Estacional Semidecidual, encontrando-se pra-
ticamente todos alterados em maior ou menor grau. Devido às diferenças estruturais e com-
posições florísticas dos diferentes estágios florestais, a fauna que os ocupa também é distin-
ta quanto às exigências ecológicas. 

Embora não apresentem mais a mesma diversidade de outrora, as florestas mais 
avançadas, conhecidas como capoeirões, apresentam maior riqueza de espécies animais 
em relação aos demais estágios de sucessão. Na Figura 7-102 está ilustrado ambiente de 
floresta em estágio avançado na região de influência do empreendimento. 
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Figura 7-102: Fragmentos de floresta avançada (capoeirão) presentes na área de influência. 

 
 

Neste ambiente são encontradas espécies tipicamente silvícolas associadas às 
generalistas, como as citadas a seguir para cada grupo de fauna terrestre: 

o Mamíferos: Tamandua tetradactyla (tamanduá-mirim), Sturnira lili-

um (morcego), Myiotis ruber (morcego), Eumops auripendulus 

(morcego), Cebus nigritus (macaco-prego), Nasua nasua (coati), 
Puma yaguarondi (jaguarundi), Puma concolor (puma), Leopardus 

tigrinus (gato-do-mato), Leopardus wiedii (gato-maracaja), Leo-

pardus pardalis (jaguatirica), Mazama americana (veado mateiro), 
e Sylvilagus brasiliensis (tapiti); 

o Aves: Accipiter superciliosus (gavião-miudinho), Micrastur semi-

torquatus (gavião-relógio), Penelope obscura (jacuguaçu), Me-

gascops choliba (corujinha-do-mato), Anthracotorax nigricollis 

(beija-flor-de-veste-preta), Baryphthengus ruficapillus (juruva), 
Dendrocolaptes platyrostris (arapaçu-grande), Dendrocincla turdi-

na (arapaçu turdina), Platyrinchus mystaceus (patinho), Myiody-

nastes maculatus (bem-te-vi-rajado), Chiroxiphia caudata (tanga-
rá-dançador), Schiffornis virescens (flautim), Cyanocorax chrysops 
(gralha-picaça), Turdus albicollis (sabiá-coleira), Turdus leucomel-

las (sabiá-branco), Tachyphonus coronatus (tié-preto), Lanio me-

lanops (tié-de-topete), Saltator similis (trinca-ferro-verdadeiro), 
Euphonia violacea (gaturamo-verdadeiro); 

o Répteis: Bothrops jararaca (jararaca), Micrurus coralinus (coral-
verdadeira), Phylodryas patagoniensis (cobra verde), Erithrolam-

prus miliaris (cobra d’água), Oxyrhopus spp. (falsa-coral) e Clelia 

plumbea (muçurana); 

o Anfíbios: Hypsiboas albopunctatus (perereca), H. prasinus (pere-
reca-verde), Dendropsophus microps (perereca-pequena) e Hyali-

nobatrachium uranoscopum (rã). 
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As florestas em estágio médio de desenvolvimento, conhecidas como capoeiras 
e mostradas na Figura 7-103, também apresentam grande diversidade de espécies, sendo, 
no entanto, colonizadas especialmente por espécies generalistas. 

Figura 7-103: Floresta em estágio médio de desenvolvimento (capoeira). 

 
 

Dentre outras, são exemplos de espécies que habitam as capoeiras: 

o Mamíferos: Dasyprocta azarae (cutia), Eira barbara (irara), Her-

pailurus yaguarondi (jaguarundi), Sphiggurus villosus (ouriço), 
Guerlinguetus aestuans (serelepe), Dasypus hybridus (tatuí), Arti-

beus lituratus (morcego-cara-branca), Myotis nigricans (morcego-
borboleta-escuro) e Anoura caudifer (morcego-focinhudo); 

o Aves: Turdus rufiventris (sabiá-larangeira), Turdus albicollis (sabi-
á-da-mata), Vireo chivi (juruviara), Leptotila verreauxi (juriti-pupu), 
Veniliornis spilogaster (pica-pau-barrado), Sitassomus griseicapil-

lus (arapaçu-verde), Saltator similis (trinca-ferro), Thamnophilus 

caerulescens (choquinha-da-mata), Conopophaga lineata (chupa-
dente), Septophaga pitiayumi (mariquita), Thraupis sayaca (sa-
nhaço), Cyclarhis gujanensis (pitiguari), Basileuterus culicivorus 
(pula-pula), Pitangus sulphuratus (bem-te-vi) e Geothlipis aequi-

noctialis (pia-cobra); 

o Répteis: Salvator merianae (lagarto teiú), Mabuya dorsivittata (la-
gartixa) e Anisolepis grilli (calango); 

o Anfíbios: Rhinella henselli (sapo-galinha), R. icterica (sapo-
cururu), Scinax fuscovarius (perereca-das-casas) e Odontophry-

nus americanus (rã-boi). 

Os estágios florestais iniciais, também conhecidos como capoeirinhas e mostra-
dos na Figura 7-104, caracterizam-se pela presença de arvoretas e arbustos que crescem 
em terrenos abandonados e que geralmente eram utilizados para agricultura ou pastagens. 
Predominam nestes ambientes espécies da fauna consideradas generalistas e espécies 
oportunistas (que ocupam espaços que foram abandonados por espécies de estágios mais 
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avançados), além de espécies sinantrópicas que habitam este ambiente juntamente com 
áreas abertas (campos).  

Figura 7-104: Floresta em estágio inicial de desenvolvimento (capoeirinha). 

 
 

Exemplos de espécies que vivem nos estágios iniciais de floresta na área de in-
fluência são citados a seguir: 

o Mamíferos: Dasypus novencinctus (tatu-galinha), Dasypus 

sexcycntus (tatu-peludo) e Didelphis albiventris (gambá-de-orelha-
branca); 

o Aves: Crotophaga ani (anu-preto), Guira guira (anu-branco), Tape-

ra naevia (saci), Lurocalis semitorquatus (tuju), Nyctidromus albi-

collis (curiango), Chlorostilbon lucidus (besourinho-de-bico-
vermelho), Leucochloris albicollis (beija-flor-de-papo-branco), Sy-

nallaxis ruficapilla (joão-tenenem), Synallaxis spixi (bentererê), 
Synallaxis cinerascens (pi-pui), Poecilotriccus plumbeiceps (toro-
ró), Pyrrhocoma ruficeps (cabecinha-castanha), Coereba flaveola 
(sebinho), Poospiza lateralis (quete), e Zonotrichia capensis (tico-
tico); 

o Répteis: Salvator merianae (lagarto-teiú), Crotalus durissus (cas-
cavel), Phyllodrias aestiva (cobra-papa-pinto) e Ophiodes spp. 
(cobra-de-vidro); 

o Anfíbios: Rhinella spp. (sapo). 

• Campos Antropizados 

Os campos antropizados compõem áreas abertas oriundas do desmatamento 
expansão da agricultura e pastagens na região, e que atualmente são utilizados principal-
mente para tais fins, como pode ser observado na Figura 7-105. É o ambiente dominante 
em toda a área de influência do projeto, compondo, portanto, a matriz paisagística da área. 
A maioria das espécies faunísticas que consegue habitar essas áreas apresenta alto grau 
de sinantropia e baixa exigência à qualidade do habitat, adaptando-se facilmente a ambien-



 

 
Argentum Energia Ltda. 

PCH Clairto Zonta 
EIA – Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

Argentum Energia Ltda. 
Rua Fernando Simas, 705, 3º Andar – Bigorrilho 
Curitiba / PR - CEP: 80.430-190  

7-130 

 

tes que tiveram origem da ação humana. Muitas espécies típicas deste ambiente apresen-
tam grandes populações decorrentes da fartura de alimento que conseguem aproveitar dos 
restos de agricultura ou de vegetação graminóide que oferece sementes que são a base da 
dieta alimentar de muitas delas, especialmente de aves. 

Figura 7-105: Campos antropizados. 

Área de lavoura 

 

Área de pastagem 

 
 

Exemplos de espécies que vivem nos campos antrópicos em toda a área de in-
fluência são citados a seguir: 

o Mamíferos: Didelphis albiventris (gambá-de-orelha-branca), Pseu-

dolopex gymnocercus (graxaim-do-campo), Lycalopex vetulus 
(raposinha), Galyctis cuja (furão), Tadarida brasiliensis (morcego-
de-casa) e Lepus capensis (lebre); 

o Aves: Carcara plancus (carcará), Elanus leucurus (gavião-
peneira), Falco sparverius (quiri-quiri), Milvago chimachima (car-
rapateiro), Syrigma sibilatrix (maria-faceira), Vanellus chilensis 
(quero-quero), Columbina talpacoti (rolinha-paruru), Patagioenas 

picazuro (pomba-asa-branca), Zenaida auriculata (avoante), Fur-

narius rufus (joão-de-barro), Molotrhus bonariensis (chopim), Sica-

lis flaveola (canário-da-terra), Pseudoleistes guirahuro (chopim-
do-brejo), Mimus saturninus (arrebita-rabo); 

o Répteis: Hemidactylus mabouia (lagartixa-de-parede), Crotalus 

durissus (cascavel), Phylodrias patagonensis (cobra-papa-pinto), 
Ophiodes spp. (cobra-de-vidro); 

o Anfíbios: Rhinella henselli (sapo-galinha), R. icterica (sapo-cururu) 
e Melanophryniscus sp. (sapinho). 

• Ambiente aquático 

Os ambientes aquáticos, também comuns nas áreas de influência da PCH Clair-
to Zonta, são representados aqui pelos corpos d’água (rio Branco, afluentes e arredores 
próximos do rio Ivaí) e açudes presentes dentro da área de influência (ver Figura 7-106). 
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Figura 7-106: Ambiente aquático da área de influência. 

 
 

Apresenta-se a fauna típica e especializada em permanecer boa parte do tempo 
em contato direto com a água, como os exemplos de cada grupo apresentados a seguir: 

o Mamíferos: Hydrochaeris hidrochaeris (capivara) e Lontra longi-

caudis (lontra); 

o Aves: Phalacrocorax brasilianun (biguá), Egretta thula (garça-
branca-pequena), Ardea alba (garça-branca-grande), Amazonetta 

brasiliensis (marreca-ananaí), Jacana jacana (jaçanã) e Butori-

desstriatus (socozinho); 

o Répteis: Hydromedusa tectífera (cágado-de-pescoço-de-cobra) e 
Platemys spixii (cágado-preto); 

o Anfíbios: Leptodactylus mystacinus (rã-das-tocas), L. ocellatus 
(rã-comum), Physalaemus cuvieri (rã), P. gracilis (rã-goteira) e Li-

thobates castebeinaus (rã-touro-gigante). 

• Ambiente ribeirinho 

Estes são representados pelas áreas de contato entre as margens florestadas e 
leitos de rios presentes na área de influência (ver Figura 7-107). 
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Figura 7-107: Ambiente ribeirinho. 

 
 

Nesse ambiente ocorrem espécies que se mantém às margens do rio, buscando 
alimento no meio aquático ou às suas margens, assim como em áreas semiúmidas. Dentre 
outras são exemplos de espécies deste ambiente registradas na área de influência as apre-
sentadas a seguir: 

o Mamíferos: Procyon cancrivorus (mão-pelada) e Cavea aperea 
(preá); 

o Aves: Aramides saracura (saracura), Pardirallus nigricans (saracu-
ra-sanã), Ceryle torquata (martim-pescador-grande), Chloroceryle 

amazona (martím-pescador-verde) e C. americana (martim-
pescador-pequeno); 

o Répteis: Phylodrias patagonensis (cobra-papa-pinto), Philodryas 

olfersii (cobra-verde), Spilotes pullatus (caninana) e Helicops infra-

taeniatus (cobra-d’água); 

o Anfíbios: Scinax perereca (perereca), S. berthae (perereca-
rizonha), S.squalirostris (perereca), Ischnocnema guentheri (rãzi-
nha-da-mata), Elachistocleis bicolor (rã-guardinha), Aplastodiscus 

perviridis (perereca-verde), Dendropsophus microps (perereca-
pequena). 

• Povoamento florestal 

Povoamentos florestal (ver Figura 7-108) representam um ambiente de vegeta-
ção exótica e, portanto, pouco atrativo para a maioria das espécies da comunidade faunísti-
ca local. Poucas são as espécies que se deslocam para esses sistemas florestais em busca 
de alimento ou refúgio. A maioria das espécies de fauna não encontra atributos ecológicos 
essenciais para a sua sobrevivência em povoamentos exóticos, como é o caso de plantios 
de eucaliptos. As poucas espécies que podem ser registradas nessa vegetação geralmente 
apresentam alto grau de sinantropia. Na maioria das vezes o registro de determinadas es-
pécies animais ocorre não pela atração direta dessa vegetação, mas pelo sub-bosque com-
posto por espécies vegetais nativas que atraem determinadas espécies animais, especial-
mente de aves e pequenos mamíferos (roedores). Além disso, em muitos casos algumas 
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espécies somente utilizam os plantios de eucaliptos como um tipo de corredor para deslo-
camento por entre fragmentos de vegetação nativa. 

Figura 7-108: Povoamento de eucaliptos. 

 
 

Exemplos de espécies da fauna local que podem se deslocar para a vegetação 
de eucaliptos presente na área de influência são apresentados a seguir: 

o Mamíferos: Dasypus sp. (tatu), Mazama sp. (veado), Cerdocyon 

thous (graxaim), Galictis cuja (furão) e Cebus nigritus (macaco-
prego); 

o Aves: Rupornis magnirostris (gavião-carijó), Milvago chimachima 
(carapateiro), Sittasomus griseicapillus (arapaçu-verde) e Tyran-

nus melancholicus (suiriri); 
o Répteis: Salvator merianae (lagarto teiú); 
o Anfíbios: Rhinella henselli (sapo-galinha). 

7.2.3 FAUNA AQUÁTICA 

A hidrografia da área de estudo é caracterizada por ambientes lóticos (rios e ria-
chos) de pequeno e médio porte pertencentes a bacia hidrográfica do rio Ivaí, parte integran-
te do sistema denominado de Alto Paraná. O delineamento das ecorregiões aquáticas brasi-
leiras, baseado principalmente na riqueza biótica, na distribuição geográfica da ictiofauna, 
no endemismo e nos aspectos de história natural e ecologia, identificou o Alto Paraná como 
uma unidade biogeográfica (Figura 7-109). Este sistema inclui os rios da bacia do Paraná 
acima de Sete Quedas (hoje inundada pelo Reservatório de Itaipu) e abrange uma área de 
aproximadamente 900.000km2, incluindo o norte do estado do Paraná, o sul de Mato Grosso 
do Sul, o estado de São Paulo, o sul de Minas Gerais, o sul de Goiás e uma área do Para-
guai (IBAMA, 2006; LANGEANI et al., 2007). 

Compondo a biota aquática desses ambientes, os peixes constituem o grupo 
mais diversificado dentre os vertebrados (NELSON, 2006). Grande parte dessa riqueza en-
contra-se na região Neotropical (REIS et al., 2003), que compreende a América Central, 
incluindo a parte sul do México, até sul da América do Sul, contendo aproximadamente 60 
famílias, centenas de gêneros e talvez cinco mil espécies de peixes (VARI & WEITZMAN, 
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1990). O rio Paraná é a segunda maior bacia de drenagem da América do Sul e sua ictio-
fauna é representada por pelo menos 600 espécies (BONETTO, 1986). A ictiofauna da ecor-
região aquática do Alto Paraná é representada por 310 espécies de peixes de 38 famílias 
(LANGEANI et al., 2007), e apresenta peixes residentes, que desenvolvem todo o ciclo de 
vida na área, e migradores, que utilizam a calha do rio para realizar migrações reprodutivas 
e a planície de inundação para a reprodução e/ou desenvolvimento inicial (AGOSTINHO & 
ZALEWSKI, 1996). 

Além dos peixes, a comunidade aquática de ambientes lóticos é composta por 
invertebrados bentônicos aquáticos, representados por estágios (adultos, larvas e ninfas) e 
modos de vida de várias espécies de invertebrados que são encontradas em ambientes de 
água doce sob diferentes condições ambientais (HAUER & RESH 1996). Várias definições 
podem ser utilizadas para descrever esse conjunto de organismos. CUMMINS (1975), TA-
CHET et al. (1987) e PÉREZ (1988) definem os macroinvertebrados como organismos visí-
veis a olho nu (> 0,5 mm) e que podem habitar fundos de corredeiras, riachos, rios, lagos e 
represas. São importantes não só por se situarem numa posição intermediária na cadeia 
alimentar, mas também por disponibilizarem nutrientes a partir da matéria orgânica em de-
composição (HAUER & LAMBERTI, 1996; PETTS & CALOW, 1996). 

Dentre estes organismos aquáticos, os insetos destacam-se em termos de diver-
sidade e abundância (HYNES, 1970), sendo que os representantes de Trichoptera (cole-
tor/filtrador), Plecoptera (predador), Naucoridae – Hemiptera (Predador), Elmidae – Coleop-
tera (coletor-catador) e Psephenidae - Coleoptera (pastejador/raspador) são provavelmente 
os grupos mais frequentes e abundantes (PENNAK, 1978; HAUER & RESH, 1996; CALLIS-
TO et al. 2001). A distribuição desses organismos está relacionada às características físicas 
e químicas do ambiente aquático e seu entorno, à disponibilidade de recursos alimentares e 
ao hábito das espécies (RESH & ROSENBERG 1984). De acordo com o hábito alimentar, 
os macroinvertebrados aquáticos podem ser classificados em uma grande variedade grupos 
funcionais, como fragmentadores, coletores, raspadores, filtradores, perfuradores e preda-
dores (CALLISTO et al., 2001). Outro fator de grande importância na distribuição dos orga-
nismos é a velocidade da correnteza, que pode variar nas diferentes estações do ano. A 
correnteza pode agir sobre a natureza do substrato, interferindo assim na estrutura das co-
munidades de invertebrados (WHITTON 1975). 

Os invertebrados aquáticos são considerados como bons bioindicadores de qua-
lidade da água (ALBA-TERCEDOR & SANCHEZ-ORTEGA, 1978; ARMITAGE et al., 1983; 
PÉREZ, 1988; JUNQUEIRA & CAMPO, 1998; JUNQUEIRA et al., 2000). Sua presença, 
quantidade e distribuição indicam a magnitude de impactos ambientais em um ecossistema 
aquático e sua bacia de drenagem(PÉREZ, 1988; ROSENBERG & RESH, 1993; JUNQUEI-
RA et al., 2000; CALLISTO et al., 2001; SILVEIRA et al., 2006). Além disso, os invertebra-
dos aquáticos vivem em relação íntima com o substrato, pois habitam o fundo de ecossiste-
mas aquáticos durante pelo menos parte de seu ciclo de vida, associados aos mais diversos 
tipos de substratos, tanto orgânicos (folhiço, macrófitas aquáticas) quanto inorgânicos (cas-
calho, areia, rochas) (FLEITUCH et al., 2002). O uso desses organismos para a avaliação 
da qualidade da água é um procedimento importante para o manejo e a proteção dos ecos-
sistemas aquáticos, pois permitem inferências a respeito da integridade destes ecossiste-
mas (MANDAVILLE, 2002). 

Os ambientes lóticos, como os riachos e rios de pequeno e médio porte, são 
cursos d’água caracterizados pelo leito delimitado, correnteza relativamente acentuada e 
baixa temperatura da água. Normalmente, os trechos superiores desses ambientes aquáti-
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cos são encobertos pelo dossel da floresta ripária, e seu leito tipicamente contém acúmulo 
de troncos e galhos caídos (KNÖPPEL, 1970; HENDERSON & WALKER, 1986; SILVA, 
1992; ANJOS, 2005). Uma característica física desses ambientes é a subida abrupta do ní-
vel da água durante a ocorrência de fortes chuvas em suas bacias de drenagem. Durante 
esses eventos meteorológicos extremos, o nível da água alcança ou ultrapassa os limites 
das margens. Em decorrência da redução da luz incidente causada pela sombra da vegeta-
ção marginal e a correnteza relativamente acentuada, os ambientes lóticos são sistemas 
aquáticos com baixa produtividade biológica, dependentes da floresta (WALKER, 1990) co-
mo fonte de recursos alimentares para o sistema, os quais são a base da cadeia trófica nes-
tes ecossistemas (LOWE-McCONNELL, 1987). 

A construção de barreiras artificiais e a formação de reservatórios em ambientes 
lóticos, seja para atender demandas de abastecimento de água ou de geração de energia 
elétrica, acarretam mudanças na dinâmica desse ecossistema aquático. A mudança nas 
características físicas, químicas e biológicas da região atingida leva à formação de um novo 
ecossistema (PETRERE JR., 1996; AGOSTINHO et al., 2007). Por este motivo, o diagnósti-
co da composição e estrutura dessas comunidades constitui subsídio fundamental para a 
compreensão da dinâmica desse ecossistema, contribuindo efetivamente para a conserva-
ção do ambiente mediante planos de manejo e monitoramento mais abrangentes (LOWE-
McCONNELL, 1999). 
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Figura 7-109: Ecorregiões aquáticas do Brasil. 

 
Fonte: Conservação Internacional (Brasil) 

http://peixesraros.conservation.org.br/imgs/mapa02_peq.jpg 

7.2.3.1 Procedimentos metodológicos 

7.2.3.1.1 Levantamento de dados secundários 

As informações pesquisadas em bancos de dados, bibliografias acadêmicas e 
relatórios técnicos de órgãos ambientais sobre a fauna aquática da região foram obtidas 
entre os meses de agosto e novembro de 2014. Dentre as fontes de consulta online desta-
cam-se o Sistema de Bibliotecas da UFPR, o Sistema de bibliotecas da UNIOESTE 
(www.unioeste.br/biblioteca/), o Sistema integrado de bibliotecas da PUCPR 
(www.pucpr.br/biblioteca/), o Sistema integrado de bibliotecas da USP, UNESP e UNICAMP 
(bibliotecas-cruesp.usp.br/unibibliweb/ cruesp_ebooks.html), o portal da informação da 
UFSCar (www.ufscar.br), a base de dados Scielo (www.scielo.org), o sistema de Informação 
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do Programa Biota – Fapesp (www.biota.org.br) e o sistema de Informação do Projeto Ta-
xonline (www.taxonline.ufpr.br). 

Além destas fontes de consulta, as seguintes coleções científicas que apresen-
tam material coligido na região também foram consultadas via online: MHNCI - Museu de 
História Natural Capão da Imbuia (Prefeitura Municipal de Curitiba) (Specieslink), NUP - 
NUPELIA / Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura (Universidade Esta-
dual de Maringá) (www.nupelia.uem.br/colecao), MNRJ - Museu Nacional do Rio de Janeiro 
(Universidade Federal do Rio de Janeiro) (NEODAT), MZUSP - Museu de Zoologia (Univer-
sidade de São Paulo) (NEODAT) e MCP – Museu de Ciências e Tecnologia (Pontifícia Uni-
versidade Católica do Rio Grande do Sul) (NEODAT). 

7.2.3.1.2 Levantamento de dados primários 

As amostragens da fauna aquática foram realizadas em três pontos amostrais 
entre os dias 12 e 14 de outubro de 2014, sendo um ponto à montante (Figura 7-110) e ou-
tro localizado à jusante (Figura 7-111) do local de implantação do barramento no rio Branco. 
O riacho receptor do canal de derivação localizado dentro da AID do empreendimento tam-
bém foi amostrado (Figura 7-112). 

Figura 7-110: Ponto ‘montante’ no rio Branco. 

 

Figura 7-111: Ponto ‘jusante’ no rio Branco. 

 
Figura 7-112: Ponto amostral ‘riacho’, afluente do rio Ivaí. 

 
 

Tabela 7-46: Localização geográfica dos pontos amostrais da fauna aquática (UTM WGS 84, zona 22J). 

PONTO DE A-
MOSTRAGEM UTM E UTM S CARACTERIZAÇÃO 

Montante 465957 7311251 Ponto localizado à montante da área de implantação do empre-
endimento no rio Branco 
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Jusante 464409 7313829 Ponto localizado à jusante da área de implantação do empreen-
dimento no rio Branco 

Riacho 460537 7308362 Riacho receptor do canal de derivação da PCH, afluente do rio 
Ivaí 

 

Figura 7-110: Ponto ‘montante’ no rio Branco. 

 

Figura 7-111: Ponto ‘jusante’ no rio Branco. 

 
Figura 7-112: Ponto amostral ‘riacho’, afluente do rio Ivaí. 

 
 

Os seguintes métodos de coleta foram utilizados para a captura dos peixes: 

• Tarrafas (malhas 15 mm e 25 mm) com 10 m de circunferência (esforço sis-
tematizado em 20 arremessos/ponto amostral) (Figura 7-113). 

• Puçás (malhas 5 mm) (esforço sistematizado em 15 min/ponto amostral). 

• Baterias de redes de espera de 10 metros de comprimento (altura esticada 
de 2,5 m), com malhas variando entre 2 e 8 cm entre nós consecutivos (2,0; 
3,5; 4,0; 5 e 8 cm). Cada rede de espera é composta de monofilamento de 
nylon (fio 0,30) com tralha de boias contínuas embutidas e tralha de chumbo 
de 30 g/m (esforço sistematizado em 24h/ponto amostral) (Figura 7-114). 

Os peixes coletados foram fixados em formol 4%, mantidos em galões plásticos 
e levados para triagem em laboratório, onde foram identificados através de literatura especi-
alizada (Figura 7-115). Depois de triados os exemplares foram transferidos para uma solu-
ção de álcool 70%, sendo posteriormente quantificados, mensurados para obtenção do 
comprimento total (cm) e peso (g) e identificados ao menor nível taxonômico possível. A 
nomenclatura científica utilizada segue BUCKUP et al. (2007). 
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Figura 7-113: Amostragem com tarrafa. 

 

Figura 7-114: Amostragem com rede de espera. 

 
Figura 7-115: Triagem e identificação do material. 

 
 

A partir de uma incisão ventral nos exemplares de peixes coletados foi determi-
nado o sexo e realizado diagnóstico macroscópico de maturação gonadal (Figura 7-116). A 
determinação dos estádios de maturação gonadal foi baseada principalmente no volume 
relativo da gônada na cavidade abdominal, integridade da rede sanguínea (machos e fê-
meas), presença e tamanho dos diversos tipos de ovócitos (ovócitos I, II, III e IV) e integri-
dade das lamelas ovarianas (fêmeas). As estratégias reprodutivas foram categorizadas de 
acordo com AGOSTINHO et al. (2004): não-migradores, migradores de longa distância, mi-
gradores de curta distância com fecundação externa, migradores de curta distância com 
fecundação externa e cuidado parental, e migradores de curta distância com fecundação 
interna. 

Estômagos foram separados e a dieta de cada espécie foi avaliada. O agrupa-
mento em categorias tróficas levou em consideração as seguintes estratégias alimentares: 
Herbívoros (alimentação baseada em vegetais superiores); Onívoros (exploram vegetais ou 
animais e/ou restos dos mesmos); Detritívoros (alimenta-se dos restos de animais e vege-
tais depositados no leito do rio); Insetívoros (alimentam-se principalmente de estágios aquá-
ticos imaturos de insetos e insetos terrestres), Invertívoros (alimenta-se de invertebrados 
não insetos); Ictiófagos (alimentam-se de peixes); Algívoros (alimentam-se de algas micros-
cópicas). 

As amostragens dos invertebrados bentônicos foram realizadas com o auxílio de 
redes manuais (kick nets e puçás), com malha de 0,3mm de abertura (Figura 7-117). As 
amostras coletadas foram acondicionadas em sacos e potes plásticos, fixadas in loco com 
formol a 4% e devidamente etiquetadas. O material coletado foi lavado em laboratório com 
auxílio de uma peneira de 0,25mm e acondicionado em álcool 70% para análise e identifica-
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ção (Figura 7-118). A triagem do material foi feita sob microscópio estereoscópico e os gru-
pos faunísticos encontrados contados e identificados ao menor nível taxonômico possível 
segundo as chaves de identificação (e.g. PÉREZ, 1988; MUGNAI et al., 2010; SEGURA et 
al., 2011). 

Figura 7-116: Determinação do sexo e do estágio de 
desenvolvimento gonadal. 

 

Figura 7-117: Amostragem dos invertebrados 
bentônicos. 

 
Figura 7-118: Preparação e triagem do material para análise e identificação dos invertebrados bentônicos. 

 
 

7.2.3.2 Análise dos dados 

A partir dos dados levantados a comunidade aquática foi descrita em função de 
estimativas de riqueza, diversidade e abundância entre locais amostrados.  

A diversidade (H’) foi estimada através do índice de Shannon-Wiener e a unifor-
midade (e) pelo índice de Pielou. O índice de Shannon-Wiener foi utilizado em função do 
mesmo atribuir valor a espécies raras ou pouco amostradas (MAGURRAN, 1988), normal-
mente encontradas em estudos dessa natureza. O índice de Shannon-Wiener foi obtido a-
plicando-se a equação: 

H� =	−	Σ	�p	
. log	�p	
;	p	 = n	/N	

sendo: 

H’= Índice de diversidade; 

pi = proporção na amostra contendo indivíduos da i-ésima espécie; 

ni = número de indivíduos da i-ésima espécie; 
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N = número total de indivíduos capturados. 

O índice de uniformidade (e) foi calculado pela equação: 

E∗ 	= 	H′/	log	S 

sendo: 

E = índice de uniformidade (equitabilidade) 

H' = índice de diversidade de Shannon-Wiener; 

S = número total de espécies amostradas. 

* Este índice varia de 0 a 1 e avalia a uniformidade do registro das espécies ao 
longo da amostragem. 

A densidade relativa dos componentes da ictiofauna foi analisada pelos valores 
da Captura por Unidade de Esforço (CPUE), aplicado as redes de espera. A CPUE foi calcu-
lada em número de indivíduos e biomassa, calculadas como número de indivíduos/biomassa 
pelo esforço empregado. 

Para os invertebrados bentônicos, além das análises taxonômicas e ecológicas 
tradicionais, para avaliação da qualidade de água e do ambiente através dos invertebrados 
aquáticos foi empregado o índice BMWP (Biological Monitoring Working Party System) com 
suas respectivas adaptações (ARMITAGE et al., 1983; ALBA-TERCEDOR & SÁNCHEZ-
ORTEGA, 1988; WMO, 1988; JUNQUEIRA & CAMPOS, 1998). Este índice consiste basi-
camente na atribuição de um valor (pontuação) para cada grupo de invertebrados bentôni-
cos com base em sua tolerância ao impacto ambiental, ou seja, cada um dos grupos de ma-
croinvertebrados registrado recebe um valor inteiro entre 1 e 10 de acordo com seu grau de 
tolerância ou sensibilidade a poluentes orgânicos (Tabela 7-47). Os táxons sensíveis rece-
bem valores mais altos e o somatório dos valores obtidos corresponde aos níveis de integri-
dade e qualidade dos corpos d’água (Tabela 7-48). 
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Tabela 7-47: Pontuação das famílias de macroinvertebrados bentônicos para a obtenção do índice BMWP 
(Biological Monitoring Working Party System) com suas respectivas adaptações (ARMITAGE et al., 1983; ALBA-

TERCEDOR & SÁNCHEZ-ORTEGA, 1988; WMO, 1988) 

TAXA PONTUAÇÃO 

Siphlonuridae, Heptageniidae, Leptophlebiidae, Ephemerellidae, Potamanthidae, Ephemeridae 10 

Phryganeidae, Molannidae, Beraidae, Odontoceridae, Leptoceridae, Goeridae, Sericostomati-
dae 

10 

Taenioptrygidae, Leuctridae, Capniidae, Perlodidae, Perlidae, Chloroperlidae 8 

Psephenidae 8 

Anomura 8 

Psychomyidae, Philopotamidae 8 

Nemouridae 7 

Rhyacophilidae, Polycentropidae, Limnephelidae 7 

Neritidae, Viviparidae, Ancylidae, Thiaridae 7 

Hydroptilidae 6 

Gyrinidae 6 

Corophiidae, Gammaridae 6 

Coenagriidae 6 

Belostomatidae, Mesoveliidae, Gerridae, Naucoridae, Notonectidae, Pleidae, Corixidae 5 

Haliplidae, Hygrobiidae, Dystiscidae, Clambidae, Helodidae, Dryopidae, Elmidae, Chrysomeli-
dae, Curculionidae 

5 

Gomphidae, Libellulidae 5 

Hydropsychidae 5 

Tipulidae, Simuliidae 5 

Corydalidae, Sialidae 5 

Baetidae, Caenidae 5 

Tabanidae, Ceratopogonidae 4 

Sphaeridae 3 

Asellidae 3 

Hydrobiidae, Physidae, Planorbidae 3 

Glossiphoniidae, Hirudidae, Erpobdellidae 3 

Culicidae 2 

Chironomidae 2 

Oligochaeta 1 

Fonte: Adaptado de Armitage et al. (1983), Alba-Tercedor & Sánchez-Ortega (1988), IAP (2002). 

Tabela 7-48: Intervalos de classe dos valores do índice BMWP (Biological Monitoring Working Party System) 
para qualidade da água adaptado de IAP (2002). 

INTERVALO DO BMWP INTERPRETAÇÃO / QUALIDADE 

> 15 Ambiente aquático extremamente alterado/poluído 

6 – 35 Ambiente aquático muito alterado/poluído 

36 – 60 Ambiente aquático alterado/poluído 

61 – 100 Ambiente aquático com moderada poluição 

101 – 120 Ambiente aquático com pouca poluição 

121 – 149 Ambiente aquático sem poluição 

>150 Excelente 

Fonte: Adaptado de Armitage et al. (1983), Alba-Tercedor & Sánchez-Ortega (1988), IAP (2002). 
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7.2.3.3 Resultados 

7.2.3.3.1 Caracterização regional da fauna aquática 

Dentre as bacias hidrográficas pertencentes ao Alto Paraná, o rio Ivaí é prova-
velmente o menos conhecido (GALVES et al., 2009). De acordo com os estudos realizados 
pelo Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura da Universidade Estadual 
de Maringá (AGOSTINHO & ZALEWSKI, 1996; AGOSTINHO et al. ,1997 e AGOSTINHO & 
JÚLIO JR. , 1999) em trechos do rio Ivaí sob influência do reservatório de Itaipu e da planí-
cie alagável do rio Paraná, e pelos estudos de MAIER et al. (2008) e VIANA et al. (2013), o 
total de táxons registrado para a toda a bacia é de pelo menos 170 espécies, sendo que 
apenas uma pequena parte corresponde a peixes introduzidos. 

O levantamento de dados realizado para as áreas de influência direta e indireta 
do empreendimento, compreendendo a bacia do rio Branco, o riacho afluente do rio Ivaí e 
também um trecho do rio Ivaí, resultou em 61 espécies de peixes, distribuídas em seis or-
dens e 19 famílias, sendo Characidae (13 espécies) e Loricariidae (oito espécies) as mais 
representativas (Tabela 7-49). Os resultados revelaram que a ictiofauna na área estudada é 
composta por espécies de pequeno (< 20cm), médio (entre 20 e 40cm) e grande porte 
(>40cm), e a participação das diferentes ordens reflete a situação descrita para os rios Neo-
tropicais por LOWE-McCONNELL (1987). Esses resultados também corroboram as afirma-
ções de que as espécies de Characiformes parecem predominar nos rios da bacia do Para-
ná (AGOSTINHO & JÚLIO JR., 1999). 

O total de táxons registrados representa 10% da ictiofauna de toda a bacia do rio 
Paraná e cerca de 20% se considerarmos apenas o trecho do Alto Paraná (310 espécies de 
peixes, segundo LANGEANI et al., 2007). A ictiofauna da região apresenta o padrão genera-
lizado da ictiofauna desse sistema (Figura 7-119). 

De acordo com a recente lista nacional (Instrução Normativa no. 5, 21/05/2004 e 
MACHADO et al., 2008) e com o livro vermelho da fauna ameaçada no Paraná (ABILHOA & 
DUBOC, 2004), duas espécies que ocorrem na região foram enquadradas em categorias de 
ameaça da IUCN (Tabela 7-49), em função da constatação do declínio de suas populações, 
da destruição de seus hábitats, do isolamento das populações sobreviventes e de áreas de 
distribuição reduzidas: a pirapitinga Brycon nattereri e o dourado Salminus brasiliensis. 

Com relação ao endemismo, 35% das espécies registradas por meio de dados 
secundários são exclusivas do Sistema Alto Paraná (Tabela 7-49). 
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Figura 7-119: Principais ordens com suas respectivas proporções (números de espécies) registradas para o Alto 
Paraná e região de estudo. 

 

Tabela 7-49: Ordens, famílias e espécies de peixes de água doce com ocorrência na região. Hábito: hábito (P – 
espécie pelágica, que nada livremente na coluna d´água; B – espécie bentônica, que vivem normalmente 

associadas ao sedimento) e ambiente de ocorrência preferencial (LO – ambientes lóticos, de água corrente, LE – 
ambientes lênticos, sistemas de água parada como lagos). Status (nat – espécie nativa, end – espécie nativa e 

endêmica do Alto Paraná, int – espécie introduzida ou “exótica”, vu – espécie rara ou ameaçada). 

ORDEM TAXA TAXA NOME VUL-
GAR 

HÁBITO STATUS 

CHARACIFORMES CURIMATIDAE Cyphocharax modestus Saguiru P / LO,LE Nat 

CHARACIFORMES CURIMATIDAE Steindachnerina brevipinna Saguiru P / LO,LE Int 

CHARACIFORMES CURIMATIDAE Steindachnerina insculpta Saguiru P / LO,LE End 

CHARACIFORMES ANOSTOMIDAE Leporinus amblyrhynchus Canivete B / LO,LE End 

CHARACIFORMES ANOSTOMIDAE Leporinus friderici Piau P / LO,LE Nat 

CHARACIFORMES ANOSTOMIDAE Leporinus octofasciatus Piau P / LO,LE Nat 

CHARACIFORMES ANOSTOMIDAE Schizodon nasutus Campineiro P / LO Nat 

CHARACIFORMES CHARACIDAE Astyanax altiparanae Tambiú P / LO,LE End 

CHARACIFORMES CHARACIDAE Astyanax bockmanni Lambari P / LO,LE End 

CHARACIFORMES CHARACIDAE Astyanax aff. fasciatus Lambari P / LO,LE Nat 

CHARACIFORMES CHARACIDAE Astyanax aff. paranae Lambari P / LO Nat 

CHARACIFORMES CHARACIDAE Brycon nattereri Pirapitinga P / LO Vu 

CHARACIFORMES CHARACIDAE Bryconamericus stramineus Pequira P / LO Nat 

CHARACIFORMES CHARACIDAE Galeocharax knerii Cachorra P / LO,LE End 

CHARACIFORMES CHARACIDAE Hemigrammus marginatus Pequira P / LO,LE Nat 

CHARACIFORMES CHARACIDAE Oligosarcus paranesis Saicanga P / LO,LE End 

CHARACIFORMES CHARACIDAE Piabina argentea Piaba P / LO,LE Nat 

CHARACIFORMES CHARACIDAE Salminus brasiliensis Dourado P / LO Vu 

CHARACIFORMES CHARACIDAE Serrasalmus maculatus Piranha P / LO,LE Nat 

CHARACIFORMES CHARACIDAE Serrapinnus notomelas Pequira P / LO,LE End 

CHARACIFORMES ACESTRORHYNCHIDAE Acestrorhynchus lacustris Cachorra P / LO,LE Nat 

CHARACIFORMES CRENUCHIDAE Characidium aff. zebra Canivete B / LO Nat 

CHARACIFORMES PARODONTIDAE Apareiodon affinis Canivete B / LO Nat 

CHARACIFORMES PARODONTIDAE Apareiodon piracicabae Canivete B / LO Nat 

CHARACIFORMES PARODONTIDAE Apareiodon vladii Canivete B / LO End 

CHARACIFORMES PARODONTIDAE Parodon nasus Canivete B / LO Nat 

CHARACIFORMES ERYTHRINIDAE Hoplias aff. malabaricus Traíra P / LE Nat 

CHARACIFORMES ERYTHRINIDAE Erythrinus erythrinus Jeju P / LE Int 

SILURIFORMES ASPREDINIDAE Bunocephalus larai Banjo B / LO,LE Nat 
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SILURIFORMES CALLICHTHYIDAE Callichthys callichthys Tamboatá B / LE Nat 

SILURIFORMES CALLICHTHYIDAE Corydoras aeneus Coridoras B / LO,LE Nat 

SILURIFORMES LORICARIIDAE Hypostomus ancistroides Cascudo B / LO End 

SILURIFORMES LORICARIIDAE Hypostomus nigromaculatus Cascudo B / LO Nat 

SILURIFORMES LORICARIIDAE Hypostomus aff. strigaticeps Cascudo B / LO End 

SILURIFORMES LORICARIIDAE Hypostomus albopunctatus Cascudo B / LO End 

SILURIFORMES LORICARIIDAE Hisonotus sp. Cascudinho B / LO End 

SILURIFORMES LORICARIIDAE Loricaria prolixa Cascudo B / LO End 

SILURIFORMES LORICARIIDAE Neoplecostomus sp.  Cascudo B / LO End 

SILURIFORMES LORICARIIDAE Rineloricaria sp. Cascudo B / LO End 

SILURIFORMES HEPTAPTERIDAE Cetopsorhamdia iheringi Bagrinho B / LO Nat 

SILURIFORMES HEPTAPTERIDAE Imparfinis borodini Bagrinho B / LO Nat 

SILURIFORMES HEPTAPTERIDAE Imparfinis mirini
 
 Bagrinho B / LO End 

SILURIFORMES HEPTAPTERIDAE Phenacorhamdia tenebrosa Bagrinho B / LO Nat 

SILURIFORMES HEPTAPTERIDAE Rhamdia quelen Jundiá B / LO,LE Nat 

SILURIFORMES HEPTAPTERIDAE Pimelodella avanhandavae Mandi B / LO End 

SILURIFORMES PSEUDOPIMELODIDAE Pseudopimelodus mangurus Bagre-sapo B / LO End 

SILURIFORMES PIMELODIDAE Iheringichthys labrosus Mandi B / LO,LE Nat 

SILURIFORMES PIMELODIDAE Pimelodus maculatus Mandi B / LO,LE Nat 

SILURIFORMES PIMELODIDAE Pimelodus ornatus Mandi B / LO,LE Int 

SILURIFORMES PIMELODIDAE Pimelodus microstoma Mandi B / LO,LE Nat 

SILURIFORMES TRICHOMYCTERIDAE Trichomycterus diabolus Candiru B / LO End 

GYMNOTIFORMES GYMNOTIDAE Gymnotus inaequilabiatus Tuvira P / LE Nat 

GYMNOTIFORMES STERNOPYGIDAE Sternopygus macrurus Tuvira P / LE Nat 

CYPRINODONTIFORMES POECILIIDAE Phalloceros harpagos Barrigudinho P / LE Nat 

CYPRINODONTIFORMES POECILIIDAE Poecilia reticulata Barrigudinho P / LE Int 

PERCIFORMES  CICHLIDAE Cichlasoma paranaense
 
 Acará-vovó P / LE End 

PERCIFORMES  CICHLIDAE Crenicichla britskii Joaninha P / LO,LE End 

PERCIFORMES  CICHLIDAE Crenicichla niederleinii Joaninha P / LO,LE Nat 

PERCIFORMES  CICHLIDAE Geophagus brasiliensis Acará P / LE Nat 

PERCIFORMES  CICHLIDAE Oreochromis niloticus Tilápia P / LE Int 

SYNBRANCHIFORMES SYNBRANCHIDAE Synbranchus marmoratus Muçum B / LO,LE Nat 

 

A ictiofauna da região é representada por: 

• Espécies migradoras, que apresentam ocorrência generalizada na região (Al-
to Paraná) e que usam a calha do rio para deslocamentos reprodutivos, ali-
mentares e/ou de crescimento. Os movimentos migratórios reprodutivos po-
dem ser entendidos, de uma forma geral, como a migração sazonal de adul-
tos dos sítios de alimentação para locais de reprodução rio acima, conhecido 
como piracema. Embora a piracema constitua o movimento migratório mais 
evidente, os deslocamentos dos peixes migradores também incluem o carre-
amento de ovos e larvas rio abaixo, o movimento dos jovens e o retorno dos 
adultos para os sítios de alimentação. A categoria composta pelas espécies 
que realizam migração é caracterizada principalmente por peixes de médio e 
grande porte, como o campineiro Schizodon nasutus, o ferreirinha Leporinus 
octofasciatus, a pirapitinga Brycon nattereri e o mandi Pimelodus maculatus. 

• Espécies de ocorrência generalizada, tanto reofílicas (de água corrente) co-
mo sedentárias, que apresentam pequeno (<20cm), médio (entre 20 e 40cm) 
e grande (>40cm) porte. A categoria de espécies que apresentam uma distri-
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buição ampla na bacia é representada pela bicuda Acestrorhynchus lacustris, 
pela traíra Hoplias aff. malabaricus, pelos piaus Leporinus spp., pelos cascu-
dos Hypostomus spp. e pelos lambaris dos gêneros Axtyanax e Bryconame-
ricus. 

• Espécies exóticas, que ocorrem na região por terem sido introduzidas aci-
dentalmente ou intencionalmente, ou por causa da inundação de Sete Que-
das (barreira biogeográfica) pela construção do reservatório de Itaipu. 

• Espécies de sistemas fluviais pequenos (“peixes de riachos’), com ictioceno-
ses normalmente formadas por espécies de pequeno porte que ocorrem em 
ambientes lóticos. 

Com relação aos invertebrados bentônicos, a bacia do rio Ivaí pode apresentar 
mais de 30 famílias, com representantes de Arthropoda (insetos, ácaros, crustáceos), Mol-
lusca (gastrópodos e bivalves), Annelida (minhocas e sanguessugas), Nematoda e Plat-
yhelminthes (vermes) (MORUL et al., 2009; SOUZA et al., 2014). Os insetos (Diptera, He-
miptera, Coleoptera, Plecoptera, Megaloptera, Ephemeroptera, Trichoptera e Odonata) des-
tacam-se em termos de diversidade e abundância. Alguns riachos avaliados têm parte de 
sua drenagem em ambientes urbanos, áreas com atividades agrícolas ou de agropecuária, 
onde a densidade de grupos que indicam alteração ambiental foi elevada, como o caso de 
Chironomidae e Oligochaeta (MORUL et al., 2009). A alteração da estrutura da comunidade 
bentônica nos pontos avaliados da bacia está relacionada com a redução da vegetação 
marginal, a entrada de sedimento, a proximidade de áreas agrícolas e a entrada de nutrien-
tes orgânicos. A distribuição desses organismos está relacionada às características físicas e 
químicas do ambiente aquático, como a velocidade da correnteza e a natureza do substrato, 
além da disponibilidade de recursos alimentares e do hábito das espécies (RESH & RO-
SENBERG; 1984; PÉREZ, 1988). 

7.2.3.3.2 Ictiofauna na área do empreendimento 

Informações levantadas em campo apontam para a ocorrência de pelo menos 12 
espécies de peixes para a área de influência direta do empreendimento, distribuídas em 
quatro ordens e sete famílias (Tabela 7-50). A família Loricariidae (cinco espécies) foi a mais 
representativa. A ictiofauna registrada apresenta o padrão geral da bacia do rio Ivaí e do 
Sistema Alto Paraná. Nos pontos de montante e jusante da área do empreendimento foram 
registradas as espécies Astyanax altiparanae (Figura 7-120), Oligosarcus paranensis (Figura 
7-121), Hoplias aff. malabaricus (Figura 7-122), Rhamdia quelen (Figura 7-123), Ancistrus 

sp. (Figura 7-124), Hypostomus ancistroides (Figura 7-125), Hypostomus sp. (Figura 7-126), 
Rineloricaria sp. (Figura 7-127) e Geophagus brasiliensis (Figura 7-128). No riacho foram 
registrados poucos exemplares das espécies de pequeno porte Trichomycterus sp. (Figura 
7-129), Hisonotus sp. (Figura 7-130) e Phalloceros harpagos (Figura 7-131). 
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Tabela 7-50: Espécies registradas em campo para os ambientes aquáticos estudados, organizadas de acordo 
com seus respectivos taxa. 

TAXA GUILDA TRÓFICA HÁBITO PONTO 

ORDEM CHARACIFORMES    

CHARACIDAE    

Astyanax altiparanae (lambari) Onívoro Pelágico Mon/Jus 

Oligosarcus paranensis (saicanga) Carnívoro Pelágico Mon/Jus 

ERYTHRINIDAE    

Hoplias aff. malabaricus (traíra) Ictiófago Pelágico Mon/Jus 

ORDEM SILURIFORMES    

HEPTAPTERIDAE    

Rhamdia quelen (bagre) Carnívoro Bentônico Mon/Jus 

TRICHOMYCTERIDAE    

Trichomycterus sp. (candiru) Insetívoro Bentônico Riacho 

LORICARIIDAE    

Ancistrus sp. (cascudo-roseta) Algívoro Bentônico Mon/Jus 

Hisonotus sp. (cascudinho) Algívoro Bentônico Riacho 

Hypostomus ancistroides (cascudo) Algívoro Bentônico Mon/Jus 

Hypostomus sp. (cascudo) Algívoro Bentônico Mon 

Rineloricaria sp. (cascudo-chinelo) Algívoro Bentônico Mon/Jus 

ORDEM PERCIFORMES    

CICHLIDAE    

Geophagus brasiliensis (acará) Onívoro Pelágico Mon/Jus 

ORDEM CYPRINODONTIFORMES    

POECILIIDAE    

Phalloceros harpagos (barrigudinho) Onívoro Pelágico Riacho 

Figura 7-120: Lambari Astyanax altiparanae (12 cm). 
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Figura 7-121: Saicanga Oligosarcus paranensis (18 cm).

 

 

Figura 7-122: Traíra Hoplias aff. malabaricus (26,1 cm). 

 
 

Figura 7-123: Jundiá Rhamdia quelen (29,2 cm). 

 
 



Argentum Energia Ltda. 
Rua Fernando Simas, 705, 3º An
Curitiba / PR - CEP: 80.430-190 

Figura 

Figura 

 

 

EIA – Estudo 

 

 

Andar – Bigorrilho 
  

 

Figura 7-124: Cascudo Ancistrus sp. (10,3 cm). 

 

Figura 7-125: Cascudo Hypostomus ancistroides (19,2 cm).

Figura 7-126: Cascudo Hypostomus sp. (22,6 cm). 
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(19,2 cm). 
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Figura 7-127: Cascudo Rineloricaria sp. (13,2 cm).

Figura 7-128: Acará Geophagus brasiliensis (18,2 cm). 

Figura 7-129: Candiru Trichomycterus sp. (4,1 cm). 
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Figura 7-130: Cascudinho Hisonotus sp. (3,2 cm).

 
Figura 7-131: Barrigudinho Phalloceros harpagos (2,9 cm). 

 

Entre os exemplares capturados, as médias de comprimento e peso foram de 
18,1 ± 11,9 cm e 73,5 ± 75,3 g, o que permite caracterizar as populações de peixes desta 
região com representantes de pequeno e médio porte. As espécies algívoras (42%) foram 
dominantes no trecho amostrado, seguidas das espécies onívoras (25%). Em relação ao 
hábito, as espécies foram classificadas em bentônicas ou pelágicas, sendo o primeiro grupo 
dominante (58%), embora a diferença entre esses grupos não seja significativa. O estágio 
“em maturação/em desenvolvimento” foi o mais frequente nas amostragens. As estratégias 
reprodutivas das espécies registradas foram classificadas em não-migradoras (66,7% das 
espécies capturadas) e migradoras de curta distância com fedundação externa (33,3% das 
espécies capturadas) (Tabela 7-51) 

Tabela 7-51: Maturação gonadal e estratégias reprodutivas das espécies de peixes registradas no pontos 
amostrais de montante e jusante do empreendimento. 

ESPÉCIES COLETADAS MATURAÇÃO GONADAL ESTRATÉGIA REPRODUTIVA 

Ancistrus sp. Em desenvolvimento não-migrador 

Astyanax altiparanae Madura migrador de curta distância com fecundação externa 

Geophagus brasiliensis Em desenvolvimento não-migrador 

Hoplias aff. malabaricus Repouso não-migrador 

Hypostomus ancistroides Em desenvolvimento não-migrador 

Hypostomus sp. Em desenvolvimento não-migrador 

Oligosarcus paranensis Madura migrador de curta distância com fecundação externa 

Rhamdia quelen Em desenvolvimento migrador de curta distância com fecundação externa 

Rineloricaria sp. Em desenvolvimento não-migrador 
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O conjunto de estimativas de diversidade para as amostragens realizadas nos 
pontos amostrais de montante e jusante foi ilustrado na Figura 7-132. Para o ponto amostral 
localizado no riacho, não foram feitas estimativas de diversidade em função do baixo núme-
ro de espécies e de exemplares registrados. A diversidade foi estimada através do índice de 
Shannon e a uniformidade pelo índice de Pielou. Os pontos de amostragem não demonstra-
ram diferenças entre os valores de diversidade e uniformidade. 

Figura 7-132: Índice de diversidade de Shannon (barras azul-escuras) e de uniformidade de Pielou (barras azul-
claras) para as amostragens realizadas em outubro de 2014 nos pontos de montante e jusante. Para o ponto 

amostral localizado no riacho, não foram feitas estimativas de diversidade em função do baixo número de 
espécies e de exemplares registrados. 

 
 

Dentre as espécies mais abundantes nos pontos amostrais de montante e jusan-
te do empreendimento destacam-se o cascudo Hypostomus ancistroides, o lambari Astya-

nax altiparanae e a saicanga Oligosarcus paranensis (Tabela 7-52, Figura 7-133). Os maio-
res valores de captura por unidade de esforço em número de indivíduos (Figura 7-134) e em 
peso (Figura 7-135) foram de Hypostomus ancistroides, Astyanax altiparane, Oligosarcus 

paranensis e Geophagus brasiliensis, em ambos os pontos amostrais. 

Tabela 7-52: Abundância relativa (%) das espécies registradas para as amostragens realizadas em outubro de 
2014 nos pontos de montante e jusante. As espécies estão organizadas em ordem alfabética. 

TAXA MONTANTE JUSANTE 

Ancistrus sp. 7,7 3,3 

Astyanax altiparanae 28,2 16,7 

Geophagus brasiliensis 7,7 13,3 

Hoplias aff. malabaricus 2,6 3,3 

Hypostomus ancistroides 30,8 36,7 

Hypostomus sp. 2,6 0,0 

Oligosarcus paranensis 15,4 16,7 

Rhamdia quelen 2,6 3,3 

Rineloricaria sp. 2,6 6,7 
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Figura 7-133: Abundância relativa das espécies para os ambientes amostrados de montante e jusante na área do 
empreendimento. 

 
Figura 7-134: Captura por unidade de esforço em número de indivíduos (CPUE ind) das espécies registradas 

através de redes de espera nos ambientes amostrados de montante e jusante do empreendimento. 
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Figura 7-135: Captura por unidade de esforço em peso (CPUE peso) das espécies registradas através de redes 
de espera nos ambientes amostrados de montante e jusante do empreendimento.

 

7.2.3.3.3 Macroinvertebrados aquáticos na área do empreendimento 

Riqueza, diversidade e abundância 

Nas amostragens realizadas nos três pontos de amostragem (Montante, Jusante 
e Riacho) foram registrados invertebrados bentônicos de dois filos (Annelida e Arthropoda) e 
23 grupos taxonômicos, sendo a classe Insecta a mais representativa, com oito ordens: Dip-
tera, Hemiptera, Coleoptera, Plecoptera, Megaloptera, Ephemeroptera, Trichoptera e Odo-
nata (Tabela 7-53). As ordens Odonata e Hemiptera representaram 39,1% do total dos tá-
xons registrados. 

Sete grupos funcionais foram registrados: coletor/catador, coletor/filtrador, frag-
mentador, detritívoro, predador e raspador. Os grupos mais frequentes foram os predadores 
(52,2%) e os coletores/catadores (34,8%). 

Tabela 7-53: Macroinvertebrados aquáticos coletados nas amostragens realizadas nos três pontos amostrais 
(Montante, Jusante e Riacho). 

TAXA CATEGORIA ALIMENTAR MONTANTE JUSANTE RIACHO 

Annelida     

 Hirudinea Predador X X  

 Oligochaeta Detritívoro X X X 

Arthropoda     

Insecta     

Diptera     

 Chironomidae Coletor-catador    

 Simuliidae Coletor-filtrador X X X 

 Tipulidae Coletor-catador X X X 

Hemiptera     

 Belostomatidae Predador X X X 

 Naucoridae Predador X X X 
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 Mesovellidae Predador X X X 

 Gerridae Predador X X X 

 Notonectidae Predador X X X 

Coleoptera     

 Elmidae Coletor-catador/Raspador X X X 

 Dytiscidae Predador X X X 

 Hydrophilidae Coletor-catador/Fragmentador X X X 

Odonata     

 Corduliidae Predador X X X 

 Coenagrionidae Predador X X  

 Libellulidae Predador X X X 

 Gomphidae Predador X X X 

Megaloptera     

 Corydalidae Predador X X X 

Plecoptera     

 Gripopterygidae Coletor-catador X X  

Ephemeroptera     

 Baetidae Coletor-catador X X X 

 Caenidae Coletor-catador/Raspador X X X 

 Leptophlebiidae Coletor-catador/Raspador X X  

Trichoptera     

 Hydropsychidae Coletor-filtrador X X X 

 

Abundância  

Um total de 237 macroinvertebrados foi coletado (Tabela 7-54). Considerando os 
três pontos amostrados, a classe Insecta apresentou a maior parte dos organismos amos-
trados, sendo Ephemeroptera (29,9%), Odonata (17,9%), Trichoptera (15,6%) e Diptera 
(9,7%) os grupos mais abundantes. 

Tabela 7-54: Abundância total e relativa (%) dos macroinvertebrados aquáticos coletados nas amostragens 
realizadas nos três pontos amostrais (Montante, Jusante e Riacho). 

TAXA MONTANTE JUSANTE RIACHO N % 

Baetidae 21 12 5 38 16,0 

Belostomatidae 2 1 1 4 1,7 

Caenidae 2 1 1 4 1,7 

Chironomidae 5 2 3 10 4,2 

Coenagrionidae 11 4 9 24 10,1 

Corduliidae 2 3 1 6 2,5 

Corydalidae 2 12 3 17 7,2 

Dytiscidae 2 2 3 7 3,0 

Elmidae 1 1 1 3 1,3 

Gerridae 1 2 1 4 1,7 

Gripopterygidae 3 1 1 5 2,1 

Hirudinea 1 0 1 2 0,8 

Hydrophilidae 5 4 4 13 5,5 

Hydropsychidae 17 11 9 37 15,6 

Leptophlebiidae 11 6 12 29 12,2 
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Gomphidae 2 1 0 3 1,3 

Libellulidae 1 1 5 7 3,0 

Mesoveliidae 1 1 0 2 0,8 

Naucoridae 1 0 2 3 1,3 

Notonectidae 1 1 2 4 1,7 

Oligochaeta 1 1 0 2 0,8 

Simulidae 1 3 2 6 2,5 

Tipulidae 2 2 3 7 3,0 

 

Diversidade e equitabilidade 

Os valores de riqueza e diversidade foram consistentes com o índice BMWP uti-
lizado para avaliar cada ponto amostral (Tabela 7-55), refletindo uma relação significativa 
entre a incidência e a frequência da qualidade ambiental na região. A avaliação da qualida-
de da água através da aplicação do índice BMWP indica que os pontos avaliados apresen-
tam ambientes com pouca poluição orgânica (Figura 7-136). Os valores observados para o 
índice BMWP apresentaram variações entre os pontos amostrados, sendo os menores valo-
res observados para o riacho. A comunidade de invertebrados bentônicos registrada apre-
senta organismos típicos de ambientes lóticos. 

Tabela 7-55: Riqueza (log),  diversidade, uniformidade e resultados do índice BMWP dos macroinvertebrados 
aquáticos registrados. 

 
MONTANTE JUSANTE RIACHO 

Riqueza (S) – escala logarítmica 1,36 1,32 1,14 

Diversidade (H´) 2,54 2,61 2,66 

Uniformidade (e) 0,81 0,86 0,89 

Índice BMWP 113 107 101 

Figura 7-136: Variações do índice biótico BMWP (Biological Monitoring Working Party System), riqueza (S(log)), 
diversidade (H´) e uniformidade (e) entre os pontos amostrais. 

 

7.2.3.4 Considerações sobre a fauna aquática 

A riqueza observada e a predominância de espécies de peixes que apresentam 
uma ampla distribuição geográfica pode indicar que não existem preferências por um ou 
outro ambiente amostrado, entretanto, a grande variação fisiográfica que as drenagens a-
presentam na área de estudo sugere diferentes ictiocenoses. Esses resultados foram obser-
vados nas análises realizadas, indicando, de fato, diferenças entre os distintos ambientes 
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aquáticos. Nos pontos de montante e jusante do empreendimento no rio Branco foram regis-
tradas espécies como Hypostomus ancistroides, Astyanax altiparanae, Geophagus brasili-

ensis, Rhamdia quelen e Hoplias malabaricus, enquanto que no riacho apenas Trichomycte-

rus sp., Hisonotus sp. e Phalloceros harpagos foram registrados. 

Apesar das diferenças naturais entre os ecossistemas aquáticos avaliados, a ic-
tiofauna é formada principalmente por espécies torrentícolas, que são aquelas adaptadas à 
vida em cursos de água corrente, onde o regime de chuvas tem papel importante. As chuvas 
intensas promovem alterações bruscas nos ambientes lóticos, provocando modificações no 
leito, no carreamento de sedimentos, na vegetação ripária, no substrato e consequentemen-
te nos habitats nas comunidades (GORDON, 1993). Esses fatores ambientais são importan-
tes na estruturação das assembleias de peixes e também podem impor uma grande limita-
ção ao estabelecimento de outros organismos no ambiente lótico (VANNOTE et al., 1980).  

O ambiente artificial que será criado pelo reservatório irá causar alterações na 
estrutura das comunidades de peixes da região, com a proliferação de espécies sedentárias 
e a redução daquelas consideradas de água corrente e também das espécies migradoras, 
fato este comum a todos os reservatórios (AGOSTINHO et al., 2007). Dentre as espécies de 
peixes mais abundantes registradas na área de estudo destacam-se o cascudo Hypostomus 
ancistroides e o lambari Astyanax altiparanae. Os cascudos do gênero Hypostomus são es-
pécies bentônicas, que podem ser encontradas em rios e riachos com substrato arenoso ou 
rochoso. Os cascudos apresentam cuidado parental, período reprodutivo curto e hábito ali-
mentar perifitívoro ou detritívoro, o que é facilitado pela boca em forma de ventosa e dentes 
raspadores. Como os cascudos são peixes reofílicos, ou seja, de ambientes de água corren-
te, provavelmente terão menores condições para permanecer na área represada. Já com 
relação aos lambaris do gênero Astyanax, como este grupo normalmente apresenta caracte-
rísticas oportunistas relacionadas com a estratégia reprodutiva e espectro alimentar, é pos-
sível que algumas espécies encontrem condições favoráveis para seu desenvolvimento no 
ambiente represado, com já relatado para diversos reservatórios. 

A amostragem da comunidade de macroinvertebrados bentônicos na área de es-
tudo, composta por vários grupos taxonômicos com elevada representatividade de insetos 
aquáticos, representa uma parcela significativa dos invertebrados aquáticos que são fre-
quentemente citados na literatura para ambientes lóticos (ALLAN, 1995; MUGNAI et al., 
2010). Para lidar com o fluxo da água, esses insetos apresentam adaptações morfológicas 
como o corpo achatado, a presença de pernas inseridas lateralmente, e até mesmo estrutu-
ras de adesão ao substrato, além do fato de algumas espécies ocorrerem naturalmente em 
locais protegidos da correnteza (ALLAN, 1995). 

Foram registradas espécies indicadoras de ambientes pouco perturbados, como 
os invertebrados bentônicos das ordens Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera e também 
organismos tolerantes à poluição orgânica (Chironomidae). Com relação às categorias trófi-
cas, todos os trechos de amostragem apresentaram predomínio de táxons predadores e 
coletores, e uma pequena participação de organismos fragmentadores, os quais normal-
mente são registrados em áreas com matas ciliares densas. A avaliação da qualidade da 
água através da aplicação do índice BMWP indica que os pontos avaliados apresentam am-
bientes com pouca poluição orgânica. Acreditamos que esses resultados têm relação com o 
grau de alteração dos ambientes aquáticos amostrados e entorno (e.g. alteração da mata 
ciliar), pois a alteração da integridade do ambiente causa uma queda acentuada da biodi-
versidade aquática, em função da desestruturação do ambiente físico, químico e alterações 
na dinâmica e estrutura das comunidades biológicas (CALLISTO et al., 2001). 
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As diferenças na riqueza e abundância de macroinvertebrados entre ambientes 
lóticos amostrados indicam também a influência de fatores locais sobre a estruturação des-
sas comunidades. Os fatores físicos e químicos são de grande importância na estruturação 
ecológica dos biótopos aquáticos, determinando a ocorrência e distribuição dos organismos 
(KLEEREKOPER, 1990). 

Em função dos resultados apresentados, destaca-se a necessidade de estudos e 
monitoramentos biológicos e limnológicos de médio e longo prazo na região. Os conheci-
mentos sobre a composição, as variações espaciais e temporais, assim como a bionomia 
das espécies constituem, de fato, subsídios fundamentais às ações de atenuação de impac-
tos e manejo desses recursos. Com relação às medidas mitigadoras, qualquer programa 
que tenha como objetivo a proteção da ictiofauna dessa bacia hidrográfica deve considerar 
que a principal causa da rarefação ou extinção de populações de espécies de peixes é a 
alteração das condições ambientais. Nesse sentido, a preservação de remanescentes de 
áreas inalteradas ou pouco alteradas é a principal prioridade, sendo que uma intervenção 
sobre áreas consideravelmente impactadas visando sua recuperação e, consequentemente, 
a minimização dos impactos, também é uma medida a ser adotada. 

7.3 DIAGNÓSTICO DO MEIO ANTRÓPICO 

Nos estudos de diagnóstico da PCH Clairto Zonta, o presente item trata dos as-
pectos denominados “antrópicos”, ou seja, dos aspectos humanos (sociais, econômicos, 
históricos e culturais) que caracterizam a região em que se insere o referido empreendimen-
to. 

Aproveitamentos hidrelétricos induzem, potencialmente, impactos de natureza 
positiva e/ou negativa nos modos de vida e costumes da população afetada, na base produ-
tiva e econômica da região, nas conjunturas sociais ali estabelecidas, nos patrimônios histó-
rico-culturais existentes, nas demandas de serviços públicos e privados, entre diversos ou-
tros aspectos antrópicos. Assim sendo, no cumprimento do papel deste Estudo de Impacto 
Ambiental, foram estudados os seguintes temas assim discriminados: Histórico de Ocupa-
ção; Aspectos Demográficos; Infraestrutura (Habitação, Saneamento Básico, Energia Elétri-
ca e Sistema Viário); Serviços Essenciais (Educação, Saúde, Transporte Coletivo e Siste-
mas de Comunicação); Caracterização Econômica; Finanças Públicas; Uso dos Solos; De-
senvolvimento Humano; Lazer, Turismo e Cultura; Organizações Sociais; Populações Indí-
genas e Tradicionais. 

A partir destas delimitações temáticas (dentro do escopo dos estudos antrópi-
cos), portanto, buscou-se a plena interpretação da situação atual em que se encontram a 
Área de Influência Indireta (AII), a Área de Influência Direta (AID) e a Área Diretamente Afe-
tada (ADA) do Meio Antrópico. Além disso, na sequência metodológica do EIA, o diagnóstico 
aqui apresentado apresenta também fundamental importância nos prognósticos regionais 
para os cenários futuros idealizados (e posteriormente apresentados). 

7.3.1 METODOLOGIA  

O diagnóstico do meio antrópico foi desenvolvido através da busca de dados e 
informações de diversas fontes oficiais e da interpretação detalhada dos mesmos em rela-
ção à situação atual das áreas de influência. As análises e discussões foram realizadas de 
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sas comunidades. Os fatores físicos e químicos são de grande importância na estruturação 
ecológica dos biótopos aquáticos, determinando a ocorrência e distribuição dos organismos 
(KLEEREKOPER, 1990). 

Em função dos resultados apresentados, destaca-se a necessidade de estudos e 
monitoramentos biológicos e limnológicos de médio e longo prazo na região. Os conheci-
mentos sobre a composição, as variações espaciais e temporais, assim como a bionomia 
das espécies constituem, de fato, subsídios fundamentais às ações de atenuação de impac-
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sobre áreas consideravelmente impactadas visando sua recuperação e, consequentemente, 
a minimização dos impactos, também é uma medida a ser adotada. 
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Nos estudos de diagnóstico da PCH Clairto Zonta, o presente item trata dos as-
pectos denominados “antrópicos”, ou seja, dos aspectos humanos (sociais, econômicos, 
históricos e culturais) que caracterizam a região em que se insere o referido empreendimen-
to. 

Aproveitamentos hidrelétricos induzem, potencialmente, impactos de natureza 
positiva e/ou negativa nos modos de vida e costumes da população afetada, na base produ-
tiva e econômica da região, nas conjunturas sociais ali estabelecidas, nos patrimônios histó-
rico-culturais existentes, nas demandas de serviços públicos e privados, entre diversos ou-
tros aspectos antrópicos. Assim sendo, no cumprimento do papel deste Estudo de Impacto 
Ambiental, foram estudados os seguintes temas assim discriminados: Histórico de Ocupa-
ção; Aspectos Demográficos; Infraestrutura (Habitação, Saneamento Básico, Energia Elétri-
ca e Sistema Viário); Serviços Essenciais (Educação, Saúde, Transporte Coletivo e Siste-
mas de Comunicação); Caracterização Econômica; Finanças Públicas; Uso dos Solos; De-
senvolvimento Humano; Lazer, Turismo e Cultura; Organizações Sociais; Populações Indí-
genas e Tradicionais. 

A partir destas delimitações temáticas (dentro do escopo dos estudos antrópi-
cos), portanto, buscou-se a plena interpretação da situação atual em que se encontram a 
Área de Influência Indireta (AII), a Área de Influência Direta (AID) e a Área Diretamente Afe-
tada (ADA) do Meio Antrópico. Além disso, na sequência metodológica do EIA, o diagnóstico 
aqui apresentado apresenta também fundamental importância nos prognósticos regionais 
para os cenários futuros idealizados (e posteriormente apresentados). 
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O diagnóstico do meio antrópico foi desenvolvido através da busca de dados e 
informações de diversas fontes oficiais e da interpretação detalhada dos mesmos em rela-
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forma integrada, multi e interdisciplinar através da participação ativa (direta e indireta) de 
profissionais das seguintes áreas: sociologia, economia, antropologia, engenharia, políticas 
públicas e meio ambiente. 

Grande parte das informações utilizadas neste relatório vem de fontes secundá-
rias, ou seja, foram produzidas por outros profissionais, instituições, grupos de estudo etc.. 
Assim sendo, faz-se necessário a apresentação destas fontes, quaisquer que sejam elas, 
para que os dados apresentados e estudados possam ser revistos eventualmente. Nas ta-
belas, textos ou figuras em que a totalidade ou parte das informações apresentadas são 
idênticas àquelas disponíveis nas bases de dados estão apresentadas as fontes dos dados. 

Para garantir a confiabilidade e consistência dos resultados que seriam encon-
trados, prezou-se pela busca de fontes sólidas de dados e informações. Através de articula-
ções formais com os órgãos oficiais, consultas em bases de dados oficiais, pesquisas for-
mais e informais com a população da região para a busca de dados primários, foram capta-
das as informações necessárias para caracterizar o meio antrópico da PCH Clairto Zonta. 

Citam-se as principais fontes de dados secundários utilizadas no estudo em 
questão: Instituto Ambiental do Paraná (IAP); Instituto de Terras, Cartografia e Geociências 
(ITCG) – dados espaciais principalmente; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IB-
GE) – censos demográficos, séries estatísticas, sistema de recuperação automática etc.; 
Instituto Paranaense de Desenvolvimento Social (IPARDES) – cadernos municipais, mapas 
e dados espaciais; Ministério da Saúde - DATASUS, CNES, IDSUS etc.; Ministério da Edu-
cação – MEC, INEP etc.; Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná; Polícia 
Militar do Estado do Paraná; Polícia Civil do Estado do Paraná; Departamento de Transpor-
tes do Estado do Paraná; Fundação Nacional do Índio (FUNAI); Fundação Cultural Palma-
res; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA); Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN); Programa das Nações Unidas para o Desenvolvi-
mento (PNUD); Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná; entre outras não menos impor-
tantes. 

Os temas aqui abordados contemplam toda a esfera socioeconômica e antropo-
lógica da área de influência. Através de análises históricas e evolutivas com vistas para o 
processo de ocupação da região, puderam ser diagnosticadas as fragilidades e potenciali-
dades atuais que caracterizam os aspectos antrópicos locais. 

Indicadores, índices e outros dados pertinentes foram levantados para se exami-
nar a situação atual da demografia, da ocupação do solo, da caracterização econômica, dos 
serviços públicos, da preservação do patrimônio histórico/ambiental/cultural, da infraestrutu-
ra e equipamentos urbanos, dentre outros aspectos socioeconômicos. Baseado na relação 
destes temas com o contexto histórico da região e de todo estado, as interpretações foram 
feitas comparativamente a fim de quantificar cada fragilidade ou potencialidade local. 

Na separação das áreas de influência (ADA, AID e AII), as distinções metodoló-
gicas são os “pontos-chave” na correta avaliação antrópica. Apesar das áreas de influência 
definidas para a “Socioeconomia” e para “Patrimônio Histórico-Cultural” serem ligeiramente 
diferentes, as interpretações espaciais se aproximam suficientemente para que ambos te-
mas sejam descritos de forma conjunta aqui. As diferentes linhas de trabalho traçadas para 
cada área de influência são assim descritas: 

• Área Diretamente Afetada: foram realizadas entrevistas e reuniões com po-
pulação ligada diretamente aos cursos hídricos, tanto moradores das propri-
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edades potencialmente alagadas como outras populações com seus modos 
de vida e/ou práticas tradicionais ligadas ao curso hídrico afetado. Esta bus-
ca por dados primários foi feita através da entrevistas qualificadas elabora-
das e aplicadas pela equipe de Socioeconomia, com o apoio da equipe coor-
denadora do projeto. Na busca por vestígios arqueológicos, foram feitos ca-
minhamentos sistemáticos e visualizações de superfície em compartimentos 
topográficos, além de abertura de poços-testes amostrais em ambientes i-
dentificados com alta probabilidade de ocorrência de vestígios;  

• Área de Influência Direta: foram realizadas pesquisas bibliográficas nas ba-
ses oficiais de dados do município diretamente influenciado pelo empreendi-
mento. Tanto informações recentes como dados históricos fazem parte do 
diagnóstico do meio antrópico do presente estudo. Além disso, informações 
diretas (dados primários) obtidas em visitas de campo, conversas formais e 
informais com a população dos municípios, reuniões formais com os órgãos 
públicos e outras fontes auxiliaram na formação das interpretações e carac-
terizações neste ponto realizadas. No contexto arqueológico, além de inves-
tigações de campo, foi realizado um intenso levantamento histórico-cultural 
através de busca por documentos e informações em diversas fontes (inclusi-
ve entrevistas); 

• Área de Influência Indireta: foram realizadas pesquisas bibliográficas nas ba-
ses oficiais de dados dos 6 municípios indiretamente influenciados pelo em-
preendimento: Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí, Ivaiporã, Ariranha do Ivaí, 
Cândido de Abreu e Grandes Rios. Como a simples pesquisa de dados se-
cundários pode mascarar ou esconder alguns aspectos importantes da regi-
ão, a ordem de grandeza das informações secundárias obtidas foi verificada 
in situ, o que permitiu a interpretação fiel e real dos dados disponíveis nas 
bases oficiais. No contexto arqueológico, conforme já descrito, foi realizado 
um intenso levantamento histórico-cultural através de busca por documentos 
e informações em diversas fontes (inclusive entrevistas). 

Nas análises de comportamentos temporais e históricos foram utilizados dados 
históricos de 20 anos (ou mais) a fim de apreçar as variações temporais dos indicadores e 
expor o comportamento evolutivo destes parâmetros analisados. Surgem, portanto, destas 
análises, importantes conclusões a respeito dos conflitos e das potencialidades existentes 
na região que poderão influenciar e desencadear o surgimento ou o agravamento de impac-
tos socioambientais positivos e negativos a partir da inserção do aproveitamento hidrelétrico. 

Parâmetros estatísticos, como médias e desvios, foram também utilizados para a 
interpretação de alguns dados globais, como na Área de Influência Indireta. O que, por sua 
vez, não reduz a veracidade dos dados tampouco a capacidade de interpretá-los. 

Vale ainda frisar a existência de duas particularidades na região para auxiliar na 
compreensão do que segue. Primeiramente, os municípios de Rio Branco do Ivaí (parte da 
AID e AII) e de Ariranha do Ivaí (parte da AII) surgiram em 1997 e, por isso, não possuem 
dados históricos que completam 20 anos. O outro ponto é: nem todos os dados recentes 
são referentes ao mesmo ano, uma vez que diferentes bases de dados foram utilizadas e as 
pesquisas que produziram os dados utilizados foram (e são) feitas em épocas diferentes. 
Mesmo assim, a completa caracterização da região foi concebida sem grandes falhas ou 
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lacunas, uma vez que as bases de dados disponíveis são muito ricas e tornam estes deta-
lhes insignificantes no completo estudo de diagnóstico socioeconômico regional. 

Em suma, ressalta-se que desde a definição das áreas de influência até os des-
fechos do estudo de diagnóstico foram tomados os cuidados necessários para que o objeti-
vo central deste fosse atendido: permitir a caracterização das áreas de influência do empre-
endimento, a fim de identificar fragilidades e potencialidades que poderão ser impactadas 
por todo projeto (estudo, construção e operação) da PCH Clairto Zonta. 

7.3.2 ASPECTOS SOCIAIS E ECONÔMICOS 

7.3.2.1 ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA 

Muitas das características econômicas e sociais estão intrinsecamente ligadas à 
posição espacial da PCH Clairto Zonta e de sua Área de Influência Indireta É importante 
elucidar o contexto espacial em que a AII está inserida no Brasil e no estado paranaense. A 
Figura 7-137 mostra esta visão espacial da região. 

Figura 7-137: Macrolocalização da AII do meio socioeconômico 
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Uma vez que a AII circunscreve a AID e, consequentemente, a ADA, os temas 
aqui estudados introduzem as características gerais da região e refletem os padrões regio-
nais que, eventualmente, serão afetados pela obra de forma positiva ou negativa. Portanto, 
alguns temas, por apresentarem considerável relevância apenas nas esferas menores (ADA 
e AID), não foram aqui detalhados ou não requerem tratamento num capítulo separado. 

É válido ainda frisar que as informações e interpretações dos dados secundários 
utilizados na elaboração deste relatório (especialmente na Área de Influência Indireta) estão 
fundamentadas também nos metadados (informações sobre os próprios conteúdos levanta-
dos). As fontes estudadas disponibilizam informações sobre os processos de levantamento 
destes dados (metodologia, datas, etc.), além de notícias oficiais sobre os resultados da 
interpretação dos mesmos. Ressalta-se, devido a isto, que não somente os dados foram 
utilizados no estudo, como também todas estas informações que os cercam e os embasam 
ou interpretam. 

7.3.2.1.1 Histórico de Ocupação 

Os municípios que compõem as áreas de influência da PCH Clairto Zonta estão 
inseridos na microrregião de Ivaiporã, pertencente à mesorregião Norte Central Paranaense. 
Esta microrregião está dividida em 15 municípios, dentre os quais estão os seis municípios 
de interesse para esta discussão. Dados oficiais provenientes do IBGE, bem como dos en-
dereços eletrônicos das prefeituras de cada município, serviram de base para o estudo da 
ocupação e formação histórica da AII. 

De forma geral, a região é marcada pela presença de migrantes, desde os euro-
peus em contexto de ampliação da ocupação e colonização baseada na propriedade de 
terra e a organização social que lhe é própria, gerando a formação de cidades com intensa 
valorização social e cultural européia, ou seja, povos de base eurocêntrica que encontram 
outras matrizes culturais em solo brasileiro, especialmente as indígenas e africanas. Os ide-
ais da colonização brasileira, “progresso” e “civilização”, são refletidos na atual situação so-
cial dos municípios. 

Rio Branco do Ivaí, município no qual o empreendimento está localizado, foi cri-
ado através da Lei Estadual n.º 11.258 de 11 de dezembro de 1995, na sede do antigo distri-
to de Rio Branco, com território desmembrado dos municípios de Rosário do Ivaí e Grandes 
Rios. A instalação deu-se em 1º de janeiro de 1997. 

A ocupação do território que hoje constitui o município de Rio Branco do Ivaí 
vem do começo do século XX. Os primeiros a movimentar a região foram os safristas, via 
Reserva e Cândido de Abreu. O povoado se desenvolveu sem o auxílio das autoridades 
constituídas, pois sua localização geográfica não permitia grandes aspirações. Pesquisas 
apontam que o nome da cidade faz referência ao rio Branco, que nas proximidades do sítio 
urbano oferece bela queda d’água, atualmente chamada de Véu de Noiva. O termo "do Iva-
í", de origem geográfica, foi acrescentado para diferenciá-lo de município homônimo. 

A região de Rosário do Ivaí recebeu seus primeiros habitantes entre as décadas 
de 20 e 40. Estes moradores foram provenientes principalmente das regiões de Reserva e 
Cândido de Abreu, porém outros vieram a se fixar nessas terras nas décadas seguintes. A 
partir da década de 60, a instalação de casas de madeira, formando ruas e comércio, come-
çou a dar forma à futura cidade de Rosário do Ivaí, atraindo os descendentes de poloneses 
e ucranianos provenientes dos municípios de Reserva e Cândido de Abreu. Através da Lei 
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Estadual n° 8.399 de 29, de outubro de 1986, foi criado o Município de Rosário do Ivaí. A 
instalação oficial se deu em 01 de janeiro de 1989, sendo desmembrado de Grandes Rios. 

Ivaiporã, por ser cortada pelo chamado Caminho do Peabiru, possui as primeiras 
referências históricas datadas do século XVI. Tais registros mostram que a região era ocu-
pada por índios guaranis antropófagos. Em virtude da presença indígena passível de serem 
convertidos e explorados nas reduções, os espanhóis instalaram a Vila Rica, cuja duração 
foi curta e finalizada pelos bandeirantes paulistas. A colonização da região iniciou por volta 
da década de 40, quando as terras, consideradas as mais férteis do país, passaram a atrair 
a atenção de desbravadores que vieram de todas as regiões brasileiras. Ivaiporã hoje é pólo 
regional, tanto pela dinamicidade do seu comércio e setor terciário, como pela presença de 
inúmeros escritórios de órgãos da administração estadual e federal no município.  

O núcleo territorial que hoje compreende o município de Ariranha do Ivaí era co-
nhecido, de 1940 a 1960, por Arroio Bonito da Fazenda de Ubá. A Companhia Ubá, empre-
sa que colonizou Ivaiporã e vasta região limítrofe, destinou uma área para o loteamento do 
núcleo urbano, conforme o crescimento populacional do mesmo passou a ser notório. Desde 
então, o antigo Arroio Bonito passou a chamar-se Ariranha. A denominação é de origem 
geográfica, em referência ao Ribeirão Ariranha. O município foi criado através da Lei Esta-
dual n° 11.509 de 10 de setembro de1996, quando foi desmembrado de Ivaiporã. 

A criação do município de Cândido de Abreu foi fruto da ocupação estrangeira 
em terras paranaenses (poloneses, alemães, franceses e ucranianos), com a fundação de 
núcleos coloniais, na primeira metade do século XIX. Ainda neste período, o francês Jean 
Maurice Faivre, criou um vilarejo para funcionar dentro de preceitos de sociabilidade ideais, 
dentro dos preceitos europeus da época e que passou a ser conhecido como “sociedades 
utópicas”. A sociedade de Tereza Cristina, hoje distrito do município de Cândido de Abreu, é 
um dos marcos da ocupação da região central do Paraná, mais precisamente do Vale do 
Ivaí. Em 26 de novembro de 1954 foi criado o município de Cândido de Abreu, desmembra-
do do município de Reserva. O nome do município é uma homenagem a Cândido Ferreira 
de Abreu, que ocupou o cargo de Diretor do Serviço de Colonização do Paraná. 

A colonização efetiva do município de Grandes Rios ocorreu aproximadamente 
em 1950, embora existam registros de inserções isoladas na área do município. Nesta épo-
ca, extensas áreas de terra foram demarcadas e loteadas pela recém fundada Imobiliária 
Cidade de Grandes Rios. Foram colocados à venda lotes de terra que foram rapidamente 
adquiridos, proporcionando rápido desenvolvimento ao núcleo em formação. A indústria ca-
feeira foi a mola propulsora de tal progresso, levando ao desmembramento de Cândido de 
Abreu através da Lei Estadual nº 5.514 de 11 de dezembro de 1967. 

Cabe destacar que, por estar localizada na região central do estado do Paraná, a 
AII do empreendimento constitui o ponto de convergência entre as três frentes de ocupação 
paranaense, sendo elas a frente tradicional, a frente do norte e a frente sulista. A literatura 
menciona a existência de “três Paranás” devido à diversidade cultural decorrente destas três 
frentes de ocupação. Por isso, a AII recebeu influência destas três correntes de colonização, 
a existência de cenários socioculturais distintos entre os municípios é esperada e justificada. 
(LAZIER, 2003) 
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7.3.2.1.2 Aspectos Demográficos 

Nesta etapa inicial do diagnóstico dos aspectos sociais e econômicos da AII, fo-
ram estudados os padrões demográficos da região em que os municípios em questão estão 
inseridos. Para estudar a dinâmica e a composição populacional, foram levantados dados 
históricos e dados atuais de: quantitativo populacional, densidade demográfica, graus de 
urbanização, composição da população por sexo, habitação e cor/raça, além de aspectos 
migratórios. 

O primeiro indicador estudado quanto à demografia da AII é o quantitativo popu-
lacional histórico. Foram analisados dados dos últimos cinco Censos do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) - 1991, 1996, 2000, 2007 e 2010, além da projeção feita 
pelo mesmo instituto para 2013 (ver Tabela 7-56). Os dados foram apresentados nos Ca-
dernos Municipais do IPARDES de 2014. 

Tabela 7-56: Evolução do quantitativo populacional na AII. 

LOCALIDADE 

QUANTITATIVO POPULACIONAL (hab.) 

ANO 

1991 1996 2000 2007 2010 2013¹ 

Rio Branco do Ivaí 0² 0² 3.758 3.850 3.898 4.053 

Rosário do Ivaí 9.908 7.642 6.585 5.823 5.588 5.509 

Ivaiporã 45.564 40.523 32.270 31.344 31.816 32.699 

Ariranha do Ivaí 0² 0² 2.883 2.540 2.453 2.421 

Cândido de Abreu 21.607 19.783 18.795 17.775 16.655 16.633 

Grandes Rios 12.156 10.806 7.868 7.641 6.625 6.515 

AII 89.235 78.754 72.159 68.973 67.035 67.830 

% DO PARANÁ 1,06% 0,88% 0,75% 0,67% 0,64% 0,62% 

Obs¹: Os valores de quantitativo populacional de 2013 são estimados segundo metodologia do IBGE. 

Obs²: Os municípios Rio Branco do Ivaí e Ariranha do Ivaí foram fundados em 1997 e, portanto, só possuem dados censitários 
a partir deste ano. 

Fonte: Adaptado de IPARDES (2014). 

No período analisado (20 anos) a população total da Área de Influência Indireta 
diminuiu em torno de 25% - análise feita entre o resultado dos censos de 1991 e 2010. Vale 
ressaltar que os municípios de Rio Branco do Ivaí e Ariranha do Ivaí foram fundados em 
1997, não sendo contemplados nos censos de 1991 e 1996.  

O município de Ariranha do Ivaí teve seu território desmembrado de Ivaiporã, 
enquanto Rio Branco do Ivaí fazia parte dos territórios de Grandes Rios e Rosário do Ivaí. 
Estes desmembramentos justificam, parcialmente, a diminuição do quantitativo populacional 
nos municípios originais (Ivaiporã, Grandes Rios e Rosário do Ivaí) entre os censos de 1996 
e 2000, período que contempla o ano de 1997, quando ocorreram tais desmembramentos.  

No entanto, entre os dados de 1991 e os dados de 2010 nota-se um decaimento 
da contagem populacional bastante significativo, tanto na AII quanto nos municípios que a 
compõem. O único município a apresentar crescimento populacional neste período foi Rio 
Branco do Ivaí, fato este que não necessariamente está ligado ao recente desmembramento 
do município, uma vez que em Ariranha do Ivaí não se verifica a mesma situação.  

Em comparação ao panorama paranaense (última linha da Tabela 7-56) a região 
da AII vem diminuindo percentualmente com relação à população estadual. Esta observação 
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é justificada pelo fato de que o contingente populacional estadual aumentou 23% ao longo 
dos últimos 20 anos, ao passo que a população da AII diminuiu 25%, atenuando ainda mais 
essa diferença percentual. 

Outra análise histórica importante neste ponto é em relação à composição per-
centual da população da AII pelos municípios (ver Figura 7-138). A partir dos dados censitá-
rios de 1991 e 2010 foram elaborados gráficos comparativos. 

Figura 7-138: Evolução do percentual populacional dos municípios da AII 

 

 

Percentual Populacional 1991 

 

Percentual Populacional 2010 

 
Fonte: Adaptado de IPARDES (2014). 

Entre os dois períodos analisados, o evento de surgimento dos municípios de 
Rio Branco do Ivaí e Ariranha do Ivaí (em 1997) merece destaque na distribuição percentual 
das populações municipais. Apesar da fundação destas divisões administrativas, as frações 
não se modificaram de forma significativa (notório pela comparação visual dos gráficos). As 
mudanças observadas são de diminuição da população do município de Ivaiporã, de onde 
foi desmembrado Ariranha do Ivaí, e de Rosário do Ivaí e Cândido de Abreu, municípios de 
onde foi desmembrado Rio Branco do Ivaí.  

Em relação à distribuição da população no território, foi elaborada uma análise 
(Tabela 7-57) entre todos os municípios e a AII da densidade demográfica e do grau de ur-
banização. 

Tabela 7-57: Densidade demográfica e grau de urbanização da AII. 

LOCALIDADE POPULAÇÃO 
(hab.) 

ÁREA TERRITORIAL 
(km²) 

DENSIDADE DEMO-
GRÁFICA (hab./km²) 

GRAU DE  
URBANIZAÇÃO (%) 

Rio Branco do Ivaí 3.898 383,790 10,16 23,58 
Rosário do Ivaí 5.823 381,331 15,27 48,69 

Ivaiporã 31.816 434,662 86,24 73,44 
Ariranha do Ivaí 2.453 237,582 14,53 36,85 

Cândido de Abreu 16.655 1.515,244 10,99 28,53 
Grandes Rios 6.625 305,183 21,71 53,74 

AII 67.260 3.257,792 20,96 44,14 

Paraná 10.444.526 199.880,20 52,25 85,33 

Obs: A densidade demográfica foi calculada a partir dos dados do censo de 2010. 

Fonte: Adaptado IPARDES (2014). 
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A Área de Influência Indireta, vista a comparação anteriormente feita, apresenta 
baixa densidade demográfica (ainda menor que o estado paranaense) e baixo grau de urba-
nização médio (44,14%). Estes valores não expressam a exata situação de cada um dos 
municípios que compõem a AII devido à diversidade existente entre os mesmos. 

Cândido de Abreu, maior município da AII e décimo sexto município paranaense 
em área territorial, merece destaque pela baixíssima densidade demográfica e também pelo 
reduzido grau de urbanização. Ivaiporã, além da ampla área territorial, tem a maior densida-
de demográfica e o maior grau de urbanização entre os municípios da AII. Por fim, Rio 
Branco do Ivaí, segundo município menos expressivo da AII do ponto de vista de contingen-
te populacional, destaca-se no sentido oposto a Ivaiporã: possui baixíssima densidade de-
mográfica e o menor grau de urbanização da região (23,58%). 

A distribuição da população nos meios rural e urbano também foi estudada na 
caracterização demográfica da AII. Ainda que haja muita diversidade neste ponto, a distribu-
ição histórica entre populações rural e urbana expressa a tendência do êxodo rural que o-
corre nos últimos anos na região (Figura 7-139). O êxodo rural é um fenômeno social no 
qual ocorre migração da população da zona rural em direção às zonas urbanas, em busca 
de empregos e melhores condições de vida. Este processo pode ser relacionado com o mo-
delo econômico, que privilegia grandes latifúndios, além da mecanização das atividades 
rurais, diminuindo a quantidade de mão de obra necessária no meio agrícola.  

Figura 7-139: Distribuições históricas das populações urbana e rural da AII 

 

Fonte: Adaptado de IBGE (2014). 

A figura apresentada ilustra a evolução do êxodo rural desde a década de 1970. 
Apesar de ser notável a diminuição da população rural e o crescimento contínuo da popula-
ção urbana, a taxa de variação (êxodo rural) é evidentemente menos expressiva nos últimos 
anos. 

Embora historicamente a população esteja migrando para o meio urbano, a po-
pulação no meio rural ainda é bastante expressiva na AII. Esta distribuição da população 
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tendendo ao meio rural é atestada pelo fato de que a maioria da população dos municípios 
da AII, isoladamente, reside em propriedades rurais, conforme mostrado na  

Figura 7-140. 

Figura 7-140: Distribuição das populações urbana e rural dos municípios da AII

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2014). 

Conforme observado, de forma geral os municípios da AII possuem grande parte 
de suas populações concentradas nas áreas rurais. O único município que destoa do cená-
rio geral da AII é Ivaiporã, que corresponde a cerca de 50% do quantitativo populacional 
total da AII, cuja população urbana em 2010 chegou a 86,24%.  

Quanto à composição da população por sexo (masculino e feminino), foram ela-
borados dois gráficos: composição por sexo por município da AII (.Figura 7-141) e a pirâmi-
de etária da região (Figura 7-142). 
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.Figura 7-141: Composição das populações masculina e feminina por município da AII 
 

População masculina 

 
População feminina 

 
Fonte: Adaptado de IBGE/IPARDES (2014). 

Pelas imagens anteriores evidencia-se que todos os municípios, apesar da gran-
de diferença entre o quantitativo populacional, possuem distribuições bastante semelhantes 
no que se refere às faixas etárias e ao sexo da população. As duas faces da pirâmide etária 
se comportam de forma similar à medida que idade da população aumenta. Os municípios 
(separados por cores) também possuem frações (quantitativos percentuais) extremamente 
semelhantes entre si para cada faixa de idade analisada. Com isto, as tendências gerais (na 
análise feita para toda a região) descrevem suficientemente a distribuição etária e por sexo 
da população da AII. Esta tendência geral, englobando os seis municípios da AII, está ex-
posta na Figura 7-142 a seguir. 
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Figura 7-142: Pirâmide etária da AII 

Dados de 2007 

 
Dados de 2010 

 
Fonte: Adaptado de IBGE/IPARDES (2014). 

No que se refere à AII de forma geral, a pirâmide etária mais recente, de 2010, 
ilustra algumas características da distribuição da população que devem ser ressaltadas. É 
possível observar que a base da pirâmide é mais estreita que o centro. Esse aspecto indica 
a diminuição da natalidade na região. Na porção central, entre 20 e 44 anos, não se verifi-
cam variações significativas no quantitativo populacional, enquanto dos 45 aos 69 há uma 
taxa constante de decrescimento deste quantitativo. Por fim, na parte superior (acima de 70 
anos) fica evidente a baixa expectativa de vida da população total. 

Comparando a pirâmide de 2007 e de 2010, observa-se que a taxa de envelhe-
cimento (razão entre a população de 65 anos ou mais de idade em relação à população to-
tal) na região vem crescendo, saindo de 8,8% em 2007 para 9,7% em 2010. A partir destes 
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indicativos, pode-se concluir que a população passa por um processo de envelhecimento. 
Além disso, a relação de dependência, ou seja, o percentual da população de menos de 15 
anos e da população 65 anos ou mais (população dependente) em relação à população de 
15 a 65 anos (população potencialmente ativa), comprova que a população jovem/adulta é 
maioria entre os moradores da AII, uma vez que esta relação em 2007 era de 52,3% e em 
2010 caiu para 48,8%. 

A respeito da distribuição populacional por cor ou raça, a Tabela 7-58 mostra os 
percentuais por município e para AII (também na Figura 7-143), além do valor absoluto para 
AII. 

Tabela 7-58: Percentual populacional da AII segundo cor/raça. 

COR/RAÇA 

LOCALIDADE 

Rio 
Branco 
do Ivaí 

Rosário 
do Ivaí Ivaiporã Ariranha 

do Ivaí 
Cândido 
de Abreu 

Grandes 
Rios AII 

Branca 55,9% 66,2% 64,0% 54,6% 70,2% 58,8% 43.169 64,4% 

Preta 1,6% 4,4% 3,0% 0,7% 1,8% 3,5% 1.824 2,7% 

Amarela 0,6% 0,5% 1,1% 0,6% 0,3% 0,3% 475 0,7% 

Parda 41,8% 28,8% 31,8% 44,0% 24,0% 37,3% 20.915 31,2% 

Indígena 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 3,7% 0,0% 652 1,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 43.169 64,4% 

Obs: Os dados são referentes ao censo demográfico de 2010. 

Fonte: Adaptado de IBGE/IPARDES (2014). 

Figura 7-143: Percentual populacional da AII segundo cor/raça 

 
Fonte: Adaptado de IBGE/IPARDES (2014). 

Conforme apresentado, a população declarada como branca e parda representa 
quase a totalidade dos munícipes da região. Os padrões percentuais seguem a média esta-
dual, sendo as populações minoritárias: preta, amarela e indígena. Cabe também frisar que 
nenhum dos municípios se difere expressivamente da média e, neste caso, a análise geral 
AII representa bem os padrões de cada município. 
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7.3.2.1.3 Infraestrutura 

Na divisão dos temas socioeconômicos estudados neste diagnóstico, foram con-
siderados temas de “Infraestrutura”: habitação, saneamento básico, energia elétrica e siste-
ma viário. Por mais que alguns destes temas também possam ser enquadrados no subcapí-
tulo “Serviços Essenciais” (próximo tema apresentado), a inserção dos estudos de sanea-
mento básico (por exemplo) neste ponto não compromete o objetivo deste trabalho, tam-
pouco complica a interpretação das análises aqui feitas. 

Seguem os estudos feitos em cada um dos temas. 

Habitação 

No quesito habitação, tanto a infraestrutura existente utilizada para fim habita-
cional como o quantitativo/percentual de distribuição da população nestes domicílios são 
importantes indicadores a serem estudados. 

Os modos habitacionais da população dizem muito sobre a distribuição da popu-
lação nas áreas municipais, sobre o investimento local em turismo urbano e rural e sobre 
outros aspectos econômicos. 

Na Tabela 7-59 a seguir, estão expostos os dados referentes aos domicílios e-
xistentes na região segundo tipo (urbano e rural) e uso (coletivo e particular). 

Tabela 7-59: Quantitativo e percentual de domicílios da AII segundo tipo e uso 

NÚMERO DE DOMICÍLIOS 

USO 
TIPO 

Urbana Rural TOTAL 

Coletivos 21 0,08% 0 0,00% 21 0,08% 

Particulares 15.358 58,84% 10.724 41,08% 26.082 99,92% 

TOTAL 15.379 58,92% 10.724 41,08% 26.103 

Fonte: Adaptado de IPARDES (2014). 

De acordo com os dados obtidos, nota-se uma predominância de domicílios par-
ticulares e urbanos na região. Tal dado é justificado pelo fato de que cerca de 70% do nú-
mero de domicílios particulares urbanos contabilizados na tabela acima são pertencentes ao 
município de Ivaiporã, cujo grau de urbanização é o maior dentre os municípios da AII. As-
sim, os dados gerais da AII não são condizentes com a realidade particular de cada municí-
pio, retratando as condições da região de forma generalizada. 

Uma vez que, de acordo com a fonte pesquisada (IPARDES – Cadernos Munici-
pais), o número de domicílios rurais coletivos é nulo, é possível notar a falta de investimento 
no turismo rural da área, frente ao potencial existente na região. Em se tratando do número 
de domicílios coletivos urbanos, o montante observado, embora existente, é baixo, indican-
do baixa rotatividade de pessoas na área, seja para turismo ou para prestação de serviços. 

Para a análise da distribuição da população por tipo de domicílio e sexo, foi ela-
borada a Figura 7-144. 
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Figura 7-144: Distribuição da população residente por tipo de domicílio e sexo 

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2014). 

Nota-se, a partir dos dados ilustrados, que a população masculina é ligeiramente 
maior no meio urbano e a feminina é ligeiramente maior no meio rural. Além disso, assim 
como constatado nas análises já feitas, mais de 60% da população da AII se encontra em 
zonas rurais, informação que indica a força do setor primário regional.  

Saneamento Básico 

De acordo com a Lei nº 11.445/2007, que estabelece diretrizes nacionais para o 
saneamento básico, artigo 3º, parágrafo primeiro, considera-se saneamento básico o con-
junto de serviços, infra-estruturas e instalações operacionais de: 

“a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e 
instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a capta-
ção até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; 
b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 
operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos es-
gotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio am-
biente; 
c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestrutu-
ras e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e desti-
no final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e 
vias públicas; 
d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infraes-
truturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de trans-
porte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento 
e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas.” 
 

Assim sendo, neste ponto do estudo, a nível de interesse da AII, foram estuda-
dos os sistemas municipais de coleta e tratamento de água, de esgoto e de resíduos sóli-
dos. 

Em relação ao abastecimento de água potável, foram levantados os quantitativos 
de unidades atendidas pelo sistema de abastecimento de água dos municípios (ver Tabela 
7-60), além da quantidade de água tratada distribuída (ver Tabela 7-61), e identificados os 
mananciais e sistemas existentes na região (ver Tabela 7-62). 
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Tabela 7-60: Número de unidades atendidas no abastecimento de água da AII. 

CATEGORIAS 

LOCALIDADE 

Rio Branco 
do Ivaí 

Rosário  
do Ivaí 

Ivaiporã 
Ariranha 
do Ivaí 

Cândido  
de Abreu 

Grandes 
Rios 

AII 

Absoluto %¹ Absoluto %¹ Absoluto %¹ Absoluto %¹ Absoluto %¹ Absoluto %¹ Absoluto %¹ 

Residenciais 717 4,1% 1.049 5,9% 10.416 58,8% 366 2,1% 1.890 10,7% 1.496 8,5% 15.934 90,02% 

Comerciais 43 0,2% 51 0,3% 920 5,2% 22 0,1% 171 1,0% 81 0,5% 1.288 7,28% 

Industriais 4 0,0% 3 0,0% 20 0,1% 0 0,0% 2 0,0% 4 0,0% 33 0,19% 

Utilidade pública 9 0,1% 18 0,1% 88 0,5% 6 0,0% 23 0,1% 20 0,1% 164 0,93% 

Poder público 22 0,1% 31 0,2% 118 0,7% 17 0,1% 49 0,3% 45 0,3% 282 1,59% 

Total 795 4,5% 1.152 6,5% 11.562 65,3% 411 2,3% 2.135 12,1% 1.646 9,3% 17.701 100,00% 

Obs.: Dados obtidos pela SANEPAR em pesquisas feitas em 2012. 

Obs.¹: Percentuais relativos ao valor total da AII. 

Fonte: Adaptado de IPARDES (2014). 

Tabela 7-61: Quantidade de água tratada distribuída por dia na AII. 

LOCALIDADE VOLUME (m³) LOCALIDADE VOLUME (m³) 

Rio Branco do Ivaí 283 Grandes Rios 768 

Rosário do Ivaí 454 AII 7.476 

Ivaiporã 5.097 Paraná 2.107.187 

Ariranha do Ivaí 123 AII/Paraná 0,35% 

Cândido de Abreu 751 - - 

Obs.: Dados obtidos na Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (IBGE), realizada em 2008. 

Fonte: Adaptado de SIDRA/IBGE (2014). 

Tabela 7-62: Identificação dos mananciais e dos sistemas de abastecimento de água da AII. 

LOCALIDADE MANANCIAL SISTEMA 
PARTICIPAÇÃO NO  
ABASTECIMENTO 

Rio Branco do Ivaí 
Rio Branco Isolado Rio Branco do Ivaí I 89% 

Poço de Rio Branco do Ivaí Isolado Rio Branco do Ivaí II 11% 

Rosário do Ivaí Rio da Escrita de Rosário do Ivaí Isolado Rosário do Ivaí 100% 

Ivaiporã Rio Pindaúva de Ivaiporã Isolado Ivaiporã 100% 

Ariranha do Ivaí Poço de Ariranha do Ivaí Isolado Ariranha do ivaí 100% 

Cândido do Abreu Rio Koleicho Isolado Cândido de Abreu 100% 

Grandes Rios 
Conjunto de Poços de Grandes Rios Isolado Grandes Rios I 73% 

Poço de Grandes Rios Isolado Grandes Rios II 27% 

Fonte: Adaptado de ANA (2014). 

Cerca de 18 mil unidades são atendidas pela rede de abastecimento de água, o 
que corresponde a, aproximadamente, 5% do atendimento do estado paranaense. Majorita-
riamente o sistema regional abastece zonas residenciais (90%), sendo que os municípios 
mais populosos são aqueles que possuem um maior atendimento absoluto.  

Por ser um município de grande porte comparado aos outros municípios da área 
de influência indireta, Ivaiporã distribui 65% do volume de água tratada da AII. Todo o volu-
me de água tratada distribuído pela AII corresponde a apenas 0,35% do total paranaense. 
Este volume, ainda que pequeno, provém de mananciais superficiais majoritariamente. 
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A seguir (Tabela 7-63) são apresentadas as características municipais e regio-
nais que classificam a situação do abastecimento de água na AII, segundo a Agência Na-
cional de Águas (ANA). 

Tabela 7-63: Situação do abastecimento de água na AII. 

LOCALIDADE DEMANDA HÍDRICA 
URBANA (l/s)¹ 

POPULAÇÃO – 
2010 (hab.) MANANCIAIS 

SITUAÇÃO DO 
ABASTECIMENTO 

Rio Branco do Ivaí 5 3.898 2 Abastecimento satisfatório 

Rosário do Ivaí 9 5.823 1 Requer ampliação sistema 

Ivaiporã 69 31.816 1 Requer ampliação sistema 

Ariranha do Ivaí 3 2.453 1 Requer ampliação sistema 

Cândido de Abreu 11 16.655 1 Abastecimento satisfatório 

Grandes Rios 8 6.625 2 Requer ampliação sistema 

AII 105 67.260 8 Requer ampliação sistema² 

Obs¹: Os dados de demanda hídrica são referentes à projeção da ANA para o ano de 2015. 

Obs²: A análise da situação do abastecimento geral da AII foi baseada numa visão qualitativa da região. 

Fonte: Adaptado de ANA (2014). 

No geral, a região pode ser classificada como “Requer ampliação do sistema”. 
Mais da metade dos municípios da AII, incluindo o maior deles (Ivaiporã), não possui “Abas-
tecimento satisfatório” e necessita de ampliação do sistema. 

No que tange à qualidade do serviço de coleta e tratamento de esgoto regional, 
sob orientação do IAP realizada em reunião com a equipe técnica no dia 02 de outubro de 
2014, foram estudados os quantitativos de unidades atendidas, a abrangência na coleta e 
tratamento e a eficiência na redução da DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) dos eflu-
entes sanitários gerados nos municípios da AII. Respectivamente, a Tabela 7-64, a Figura 
7-145 e a Tabela 7-65 ilustram os indicadores supracitados, com dados provenientes do 
Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB. 

Tabela 7-64: Percentual de famílias por tipo de sistema de esgoto nos municípios da AII 

SISTEMA DE 
ESGOTO 

RIO BRANCO 
DO IVAÍ 

ROSÁRIO 
DO IVAÍ IVAIPORÃ ARIRANHA 

DO IVAÍ 
CÂNDIDO 

DE ABREU 
GRANDES 

RIOS 

Rede de esgoto 0,60% 37,40% 3,40% 0,50% 13,10% 1,40% 

Fossa séptica 98,80% 61,10% 96,20% 98,30% 77,60% 97,10% 

Esgoto a céu 
aberto 0,60% 1,50% 0,40% 1,20% 9,30% 1,50% 

Fonte: Adaptado de SIAB (2014). 

Figura 7-145: Percentual de famílias da AII por tipo de sistema de esgoto 

 
Fonte: Adaptado de SIAB (2014). 
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Tabela 7-65: Número de unidades no atendimento de esgoto da AII. 

CATEGORIAS 
LOCALIDADE 

Rio Branco 
do Ivaí 

Rosário do 
Ivaí 

Ivaiporã Ariranha do 
Ivaí 

Cândido de 
Abreu 

Grandes 
Rios 

AII 

Residenciais - 614 1.192 - 924 - 1.209 

Comerciais - 38 459 - 109 - 108 

Industriais - 1 2 - 7 - 2 

Utilidade pública - 8 10 - 37 - 16 

Poder público - 16 21 - 1.077 - 31 

TOTAL - 677 1.687 - 924 - 1.366 

Obs.: Dados obtidos pela SANEPAR em pesquisas feitas em 2012. 

Fonte: Adaptado de SANEPAR/IPARDES (2014). 

É, aproximadamente, 1,4 mil o número de unidades atendidas na região da AII, 
cerca de 0,07% das unidades atendidas pelos serviços de coleta de esgoto no estado para-
naense. Majoritariamente o sistema regional abastece zonas residenciais (89%), sendo que 
os municípios mais populosos são aqueles que possuem um maior atendimento em valor 
absoluto. 

A respeito do manejo dos resíduos sólidos produzidos nos municípios da AII, fo-
ram levantados os destinos finais do lixo produzido na região e feita uma análise sobre os 
métodos adotados de acordo com o quantitativo populacional dos municípios. A Tabela 7-66 
e a Figura 7-146 expõem os resultados encontrados no “Relatório da Situação da Disposi-
ção Final de Resíduos Sólidos Urbanos no Estado do Paraná – 2012” do Instituto Ambiental 
do Paraná.  

Tabela 7-66: Destinação final dos resíduos sólidos dos municípios da AII 

MUNICÍPIO 
POPULAÇÃO 

(HAB.) 
DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS 

Lixão Aterro Controlado Aterro Sanitário 

Rio Branco do Ivaí 3.898 
 

X 
 

Rosário do Ivaí 5.823 X 
  

Ivaiporã 31.816 
  

X 
Ariranha do Ivaí 2.453 

  
X 

Cândido de Abreu 16.655 X 
  

Grandes Rios 6.625 X 
  

Fonte: Adaptado de IAP (2014). 

Figura 7-146: Percentual de atendimento da AII segundo destinação final dos resíduos 
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Fonte: Adaptado de IAP (2014). 
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Tanto a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS) quanto a Política Esta-
dual dos Resíduos Sólidos (no Paraná) – documentos oficiais que instituem a política de 
resíduos sólidos - tem como um dos objetivos principais a eliminação de 100% dos lixões 
existentes. Na Área de Influência Indireta, como pode ser verificado na Tabela 7-66, a dis-
posição final de resíduos ainda é feita em lixões na metade dos municípios. 

Ivaiporã, município responsável por grandes volumes de resíduos na região, faz 
uso, principalmente, de aterro sanitário para destinação final de resíduos. No entanto, Cân-
dido de Abreu, segundo maior gerador de resíduos da AII, possui como disposição final de 
resíduos o lixão. É importante frisar que, quanto mais populoso o município, maior a geração 
de resíduos a ele associado.  

Apenas 27% da população tem seus resíduos destinados “corretamente” para 
aterros sanitários. Esta tecnologia de destinação final (aterro sanitário), além de não apro-
veitar o valor existente no material descartado e ainda ser considerado bom no Paraná e no 
Brasil, é minoritária na região e indica um cenário pouco positivo na AII. 

Energia Elétrica 

O consumo de energia elétrica diz muito sobre o sistema socioeconômico de 
uma determinada região. Indicadores simples como o número de consumidores e o quantita-
tivo energético consumido por categoria (conforme apresentado a seguir) capacitam a infe-
rência de características do sistema produtivo, da distribuição econômica, da ocupação da 
população e, obviamente, da própria capacidade de atendimento e suprimento da demanda 
de energia elétrica. 

Primeiramente, foi analisado o quantitativo de consumo anual e de consumidores 
de energia elétrica nos municípios da AII, além da relação entre os mesmos, de acordo com 
a categoria de consumo (ver Tabela 7-67, Tabela 7-68, Figura 7-147 e Figura 7-148). 

Tabela 7-67: Consumo de energia elétrica na AII. 

CATEGORIAS 
CONSUMO (MWh) 

Rio Branco 
do Ivaí 

Rosário 
do Ivaí Ivaiporã Ariranha 

do Ivaí 
Cândido 
de Abreu 

Grandes 
Rios AII 

Residencial 884 1.475 17.324 625 3.046 2.039 25.393 
Setor secundário 410 354 1.848 25 2.931 686 6.254 
Setor comercial 744 663 10.528 188 1.933 795 14.851 

Rural 1.272 2.210 5.547 1.267 6.648 2.370 19.314 
Outras classes 412 689 6.514 319 1.623 1.193 10.750 

TOTAL 3.722 5.391 41.761 2.424 16.181 7.083 76.562 

Fonte: Adaptado de IPARDES/COPEL (2014). 

Tabela 7-68: Consumidores de energia elétrica na AII. 

CATEGORIAS 
CONSUMIDORES 

Rio Branco 
do Ivaí 

Rosário 
do Ivaí 

Ivaiporã Ariranha 
do Ivaí 

Cândido 
de Abreu 

Grandes 
Rios 

AII 

Residencial 666 1.047 10.353 450 2.087 1.453 16.056 
Setor secundário 11 17 212 5 38 44 327 
Setor comercial 73 147 1.276 47 300 145 1.988 

Rural 375 967 1.458 370 3.021 622 6.813 
Outras classes 35 64 194 39 143 65 540 

TOTAL 1.160 2.242 13.493 911 5.589 2.329 25.724 

Fonte: Adaptado de IPARDES/COPEL (2014). 
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Figura 7-147: Distribuição do consumo de energia por categoria na AII 

 
Fonte: Adaptado de IPARDES (2014). 

Figura 7-148: Relação entre consumo e consumidores na AII e no estado do Paraná 

 
 

De acordo com o consumo anual de 2012, notam-se algumas características 
marcantes na AII. A disparidade entre os municípios da AII mostra-se bastante acentuada: 
enquanto Ivaiporã gasta 13% de sua energia no meio rural, Ariranha do Ivaí tem 52% de 
consumo neste meio. No entanto, a zona rural consome aproximadamente 25% de toda e-
nergia consumida na região, evidenciando a forte presença do setor primário na região. Este 
valor só não é mais expressivo porque em Ivaiporã, município responsável por mais de 50% 
do consumo de energia elétrica na AII, 25% do consumo está relacionado ao setor comerci-
al.  

A respeito dos consumidores, a maior parte se concentra na categoria “Residen-
cial” na AII. Cândido de Abreu destaca-se entre os municípios da AII por possuir quantia 
significante de consumidores na zona rural, chegando a 54% dos consumidores. 
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Numa análise comparativa da energia consumida per capita (fração do consumo 
total utilizada por cada consumidor), nota-se que na AII esta relação está muito abaixo do 
verificado no padrão médio estadual, embora a divergência entre os municípios não seja 
extremamente notória. 

Ainda sobre o percentual de consumo da região, faz-se uma análise comparativa 
da AII com o estado do Paraná. Os dados utilizados estão expostos na Tabela 7-69 e na 
Figura 7-149. 

Tabela 7-69: Consumo e consumidores de energia elétrica no estado do Paraná. 

CATEGORIAS CONSUMO (MWh) CONSUMIDORES 

Residencial 6.748.213 25,00% 3.300.817 79,34% 

Setor secundário 7.720.459 28,61% 88.758 2,13% 

Setor comercial 5.162.861 19,13% 336.101 8,08% 

Rural 2.054.625 7,61% 379.130 9,11% 

Outras classes 2.283.182 8,46% 55.556 1,34% 

Consumo livre 3.019.799 11,19% 90 0,002% 

TOTAL 26.989.132 100% 4.160.452 100% 

Fonte: Adaptado de IPARDES/COPEL (2014). 

Figura 7-149: Percentual de consumo e consumidores de energia elétrica na AII 

Consumo (MWh) 

 

 

Consumidores 

 

 

Fonte: Adaptado de IPARDES/COPEL (2014). 

Para o consumo, a AII apresenta diferenças significativas em relação ao padrão 
médio paranaense. Ao passo que o consumo residencial e, principalmente, rural é expressi-
vamente maior percentualmente na AII, o setor secundário destaca-se por consumir apenas 
8,2% da energia local, enquanto o mesmo setor consome 28% a nível estadual. 

Em relação aos consumidores por categoria, os percentuais estaduais são se-
melhantes àqueles verificados na AII, com exceção do percentual de consumidores em á-
reas rurais, cujo percentual é muito mais expressivo na AII do que no estado. A parcela resi-
dencial ocupa a imensa maioria. 

Sistema Viário 

As vias de acesso de uma determinada região costumam desenvolver-se no 
sentido de atender as demandas econômicas locais e regionais, como por exemplo: a ex-
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pansão da produção agrícola, o surgimento de um pólo industrial, a descoberta de uma fon-
te natural de matéria-prima ou de um determinado insumo etc. Além disso, estas se fazem 
importantes no desenvolvimento das comunicações, na conexão física de diversos meios de 
transportes multimodais (aéreo, férreo, rodoviário e aquaviário). 

Na região da implantação da PCH Clairto Zonta, as vias estabelecidas foram (e 
ainda são) um importante meio de escoamento da produção agropecuária paranaense, in-
terligando os estados do sudeste e a região sul do Brasil. Este elo de transporte é constituí-
do por rodovias estaduais e federais, estradas secundárias e terminais rodoviários. 

Na Figura 7-150 estão expostas as principais rodovias que interceptam e interli-
gam os municípios da Área de Influência Indireta (AII) e a balsa, que constituem a infraestru-
tura de transporte e comunicação regional. 

Figura 7-150: Principais vias e pontos do sistema viário na região da AII 

 
 

Pode-se observar que a malha rodoviária é significativa na região, ainda que es-
tejam sendo estudadas aqui apenas as rodovias estaduais e federais. Não existem aeropor-
tos na região, públicos ou privados, e a região não é cortada por nenhuma ferrovia. 
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A respeito das rodovias existentes na região, cita-se a BR-487, conhecida como 
Rodovia Boiadeira por ter sido muito utilizada para transporte de gado, que liga o Paraná ao 
Mato Grosso do Sul (de Ponta Grossa a Juti). Na região da AII ela passa por uma mudança 
de jurisdição, passando a ser estadual (PR-487), cruzando Cândido de Abreu e constituindo 
uma das principais vias de acesso à região por transeuntes vindos da capital do Estado, 
Curitiba. Outro notável acesso rodoviário da região é a PR-535, que liga as cidades circunvi-
zinhas ao município de Rio Branco do Ivaí.  

Vale ressaltar que, embora as principais vias de acesso rodoviário sejam as ilus-
tradas na Figura 7-150 acima, a região é marcada por uma intensa malha de vias secundá-
rias de acesso. Essas vias apresentam, majoritariamente, condições infraestruturais piores 
do que as observadas nas rodovias estaduais e federais. No entanto, as mesmas constitu-
em importante rota de acesso entre os municípios da AII por disponibilizarem, na maioria 
das vezes, caminhos mais curtos.  

Cabe ressaltar que, de acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes – DNIT, no Ofício nº 000359 de 13 de março de 2014 em resposta ao Ofício 
nº. 012/2014 - CZ de 22 de fevereiro de 2014, não existem, nas rodovias sob jurisdição des-
te órgão, quaisquer restrições em relação à região de implantação do empreendimento. 
Resposta análoga foi dada pelo Departamento de Estradas e Rodagens – DER no Ofício 
DG/AP – nº. 98/2014 de 07 de julho de 2014, em resposta ao - Ofício nº. 015/2014 - CZ de 
07 de abril de 2014. 

Com relação à presença de balsas na região, destaca-se a “Balsa Augusta Delfi-
no”, que atravessa o rio Ivaí ligando a população do distrito Porto Espanhol, de Rio Branco 
do Ivaí, a Ariranha do Ivaí. Esta balsa teve sua situação regularizada junto à Marinha em 
março de 2014. Entretanto, esta balsa localiza-se no rio Ivaí. 

De acordo com a Nota Técnica nº 07/2014/COMAAQ/CGHPAQ/DAQ de 07 de 
março de 2014 da Administração da Hidrovia do Paraná – AHRANA, em resposta ao Ofício 
nº. 013/2014 - CZ de 22 de fevereiro de 2014, o rio Branco não apresenta condições de va-
zão, profundidade, desnível, largura e sinuosidade que permitam o tráfego comercial de em-
barcações fluviais. 

7.3.2.1.4 Serviços essenciais 

Serviços essenciais são aqueles que fornecem as mínimas capacidades para o 
desenvolvimento da população de uma determinada região. Conforme citado anteriormente, 
apesar de serviços como saneamento básico e energia elétrica também poderem ser consi-
derados “essenciais”, neste ponto foram tratados somente os seguintes temas (sem que 
houvesse maiores problemas na interpretação dos resultados): educação, saúde, segurança 
pública, transporte coletivo e sistemas de comunicação. 

Seguem os estudos feitos em cada um dos temas. 

Educação 

A fim de diagnosticar a situação dos serviços educacionais na região da AII co-
mo um todo, foram levantados dados referentes aos profissionais (docentes), às dependên-
cias de ensino, ao número de matrículas, às taxas de rendimento educacional e às institui-
ções de ensino superior. Além disso, em confrontação com os índices estaduais, foi realiza-
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do um estudo comparativo que insere e avalia a situação regional no contexto paranaense 
de educação. 

As duas tabelas que seguem (Tabela 7-70 e Tabela 7-71) mostram os quantitati-
vos de docentes, estabelecimentos de ensino e alunos matriculados em todos os municípios 
que constituem a AII. 

Tabela 7-70: Quantitativo de docentes e estabelecimentos de ensino na AII. 

QUANTITATIVO 
NÍVEL 

Creche Pré-escolar Ensino Fundamental Ensino Médio Total 

Docentes 73 68 667 409 1.184 

Estabelecimentos 18 28 83 23 110 

Fonte: MEC/INEP/IPARDES (2014). 

Tabela 7-71: Número de matrículas anuais nas dependências de ensino na AII. 

DEPENDÊNCIA 
ADMINISTRATIVA 

CRECHE PRÉ-
ESCOLAR 

FUNDAMENTAL MÉDIO PROFISSIONAL EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 

JOVENS E 
ADULTOS 

(EJA) 

Federal 0 0 0 30 132 0 0 

Estadual 0 8 4.178 3.101 330 8 1.386 

Municipal 655 800 4.210 0 0 74 206 

Particular 74 229 1.126 239 64 546 0 

Total 729 1.037 9.514 3.370 526 628 1.592 

Fonte: MEC/INEP/IPARDES(2014). 

As tendências percentuais dos parâmetros analisados seguem linhas semelhan-
tes: a maior parte dos docentes, estabelecimentos e matrículas estão no ensino fundamen-
tal, o que é relacionável com o maior quantitativo populacional de estudantes na faixa etária 
correspondente. Cabe acrescentar que a existência de matrículas na educação especial 
(atendimento a pessoas portadoras de necessidades especiais) e no Ensino de Jovens e 
Adultos (EJA) representa a universalidade do acesso à educação na região. 

Na avaliação da qualidade do ensino oferecido e no aproveitamento do mesmo 
por parte dos alunos, estudaram-se as taxas de aprovação, reprovação, abandono e distor-
ção no rendimento educacional (Tabela 7-72), além da taxa de analfabetismo da população 
segundo as faixas etárias (Figura 7-151). 

Tabela 7-72: Indicadores de rendimento educacional da AII e no estado paranaense. 

TIPO DE ENSINO 
APROVAÇÃO (%) REPROVAÇÃO (%) ABANDONO (%) DISTORÇÃO (%) 

AII Paraná AII Paraná AII Paraná AII Paraná 

FUNDAMENTAL 90,25 89,00 8,42 9,40 1,33 1,60 14,82 13,30 

MÉDIO 86,85 81,00 11,85 12,80 1,95 6,20 21,87 22,00 

Fonte: MEC/INEP/IPARDES (2014). 
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Figura 7-151: Taxa de analfabetismo na AII e no estado do Paraná 

 
 

De acordo com os indicadores de rendimento educacional (Tabela 7-72) nota-se 
que estão no ensino médio as piores avaliações gerais – comparativamente ao ensino fun-
damental. Nos indicadores “Aprovação”, “Reprovação” e “Abandono” as diferenças são mí-
nimas; já a taxa de distorção é expressivamente maior no ensino médio. Entretanto, embora 
o ensino médio apresente piores taxas comparadas às do ensino fundamental, diante do 
panorama estadual o cenário da AII se apresenta mais positivo para quase todos os indica-
dores, ficando abaixo da média paranaense apenas no que diz respeito à distorção no ensi-
no fundamental. 

Além disso, a grande maioria dos indicadores analisados neste ponto é bastante 
semelhante à média estadual. No que diz respeito ao índice de analfabetismo, a AII possui 
taxas consideravelmente maiores à média estadual, porém o padrão etário de analfabetismo 
é bastante semelhante. Ou seja, na população acima de 50 anos as taxas são maiores e 
decrescem da mesma maneira com a redução das faixas etárias. 

Por fim, cita-se a existência de alguns centros de ensino superior. Estes estabe-
lecimentos estão situados em Ivaiporã e em Rosário do Ivaí, sendo que no segundo conta-
se apenas com cursos à distância. Ivaiporã conta, além dos estabelecimentos de ensino 
superior, com um campus do Instituto Federal do Paraná (IFPR), onde são oferecidos à co-
munidade cursos técnicos gratuitos.  

Saúde 

Para estudar de forma completa o panorama atual dos serviços de saúde nos 
municípios da AII, foram levantados dados a respeito da estrutura disponível (estabeleci-
mentos de atendimento à saúde), do desempenho municipal do Sistema Único de Saúde 
(SUS), dos óbitos regionais por causa e dos coeficientes de mortalidade. Através destas 
informações foi possível mensurar a qualidade do serviço de saúde oferecido atualmente na 
Área de Influência Indireta (AII) do empreendimento. 

A seguir estão apresentados os dados referentes à estrutura existente de saúde 
por município, além do índice comparativo de habitantes por estabelecimento (ver Tabela 
7-73), e a classificação municipal atual do desempenho do Sistema Único de Saúde (SUS). 
A Tabela 7-74 mostra como é feita a classificação do IDSUS e serve de legenda para a Ta-
bela 7-75, que apresenta os resultados da AII. 
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Tabela 7-73: Índice de habitantes por estabelecimento de atendimento de saúde na AII. 

LOCALIDADE Rio Branco 
do Ivaí 

Rosário do 
Ivaí 

Ivaiporã Ariranha 
do Ivaí 

Cândido de 
Abreu 

Grandes 
Rios 

AII 

ESTABELECIMENTOS 5 10 84 3 20 12 134 

POPULAÇÃO (hab.) 3.898 5.588 31.816 2.453 16.655 6.625 67.035 

ÍNDICE¹ 780 559 379 818 833 552 500 

Obs¹: Os dados referentes aos estabelecimentos são do ano de 2014 e ao número de habitantes são do ano de 2010. 

Fonte: Adaptado de CNESNet (2014). 

Tabela 7-74: Classificação por faixa de qualidade do SUS (IDSUS). 

CLASSE DE IDSUS 

Classe 6 Classe 5 Classe 4 Classe 3 Classe 2 Classe 1 

Obs: A classe 6 é a melhor classificação e a classe 1 é a pior, nesta escala crescente. 

Fonte: Adaptado de IDSUS (2014) 

Tabela 7-75: Índice de Desempenho do SUS (IDSUS) nos municípios da AII. 

LOCALIDADE Rio Branco 
do Ivaí 

Rosário do 
Ivaí Ivaiporã Ariranha do 

Ivaí 
Cândido de 

Abreu 
Grandes 

Rios 

IDSUS 6 a 6,9 7 a 7,9 5 a 5,9 6 a 6,9 6 a 6,9 6 a 6,9 

CLASSE Classe 4 Classe 5 Classe 3 Classe 4 Classe 4 Classe 4 

Fonte: Adaptado de IDSUS (2014). 

A AII possui divergências acentuadas entre a disponibilidade de estabelecimen-
tos de saúde nos municípios. Apesar do grande quantitativo populacional, Ivaiporã destaca-
se pelo alto índice de estabelecimentos de saúde por habitantes e também por ser o maior 
centro regional de referência no atendimento à saúde, atendendo diversos outros municípios 
menores da região. Por outro lado, Cândido Abreu, cujo contingente populacional é o se-
gundo maior da AII, apresenta o menor número de estabelecimentos por habitantes. Na AII, 
o índice é bastante similar ao estadual (496 habitantes por estabelecimento). 

Em relação ao Índice de Desempenho do SUS (IDSUS), que considera 24 indi-
cadores associados entre qualidade e disponibilidade dos serviços (inclusive relacionados à 
disponibilidade de estabelecimentos), o cenário mostrou-se bastante peculiar. Rosário do 
Ivaí possui o melhor índice da AII (classe 5, numa escala de classe 1 a 6), enquanto Ivaipo-
rã, maior centro urbano da AII que recebe e atende grande parte da população dos municí-
pios menores, possui o pior índice, enquadrando-se na classe 3. Na Tabela 7-76 a seguir, 
estão mostrados os números de óbitos (referentes ao ano de 2011) registrados na AII e o 
percentual de cada tipo de doença ou causa. 



 

 
Argentum Energia Ltda. 

PCH Clairto Zonta 
EIA – Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

Argentum Energia Ltda. 
Rua Fernando Simas, 705, 3º Andar – Bigorrilho 
Curitiba / PR - CEP: 80.430-190  

7-184 

 

Tabela 7-76: Número de óbitos por tipo de doenças na AII. 

TIPOS DE DOENÇAS / CAUSA NÚMERO PERCENTUAL 

Infecciosas e parasitárias 11 2,14% 

Neoplasias (tumores) 95 18,52% 

Do sangue, órgãos hematopoéticos e transtornos imunitários 0 0,00% 

Endócrinas, nutricionais e metabólicas 35 6,82% 

Transtornos mentais e comportamentais 7 1,36% 

Do sistema nervoso 13 2,53% 

Do aparelho circulatório 143 27,88% 

Do aparelho respiratório 53 10,33% 

Do aparelho digestivo 34 6,63% 

Da pele e do tecido celular subcutâneo 2 0,39% 

Do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo 1 0,19% 

Do aparelho geniturinário 6 1,17% 

Gravidez, parto e puerpério 1 0,19% 

Algumas afecções originadas no período perinatal 4 0,78% 

Má formação congênita, deformidades, anomalias cromossômicas 3 0,58% 

Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório 49 9,55% 

Causas externas de morbidade e mortalidade 56 10,92% 

- Acidentes de trânsito 31 6,04% 

- Outras causas externas de lesões acidentais 12 2,34% 

- Lesões autoprovocadas intencionalmente (Suicídios) 5 0,97% 

- Agressões (Homicídios) 6 1,17% 

- Eventos cuja intenção é indeterminada 0 0,00% 

- Complicações de assistência médica e cirúrgica  0 0,00% 

- Sequelas de causas externas  0 0,00% 

Total  513 100% 

Fonte: IPARDES/DataSUS (2014). 

Pode-se observar que a principal causa de morte atual na região da AII é o de-
senvolvimento de doenças do sistema circulatório (como Infarto Agudo do Miocárdio e do-
enças cerebrovasculares – AVC/AVE), seguido por Neoplasias (tumores) e causas externas. 
Dentre estas causas externas, citam-se os acidentes de trânsito, cujos óbitos totalizaram 6% 
de todas as mortes ocorridas na AII em 2011. 

Esta análise da morbidade e mortalidade segue com o estudo dos coeficientes 
de mortalidade por município na AII, conforme pode ser visto na Figura 7-152 e na Figura 
7-153. Os dados são referentes ao ano de 2010 e foram apresentados nos Cadernos Muni-
cipais do IPARDES. 
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Figura 7-152: Coeficientes de mortalidade infantil e geral da AII. 

 
Fonte: Adaptado de IPARDES (2014). 

Figura 7-153: Coeficientes de mortalidade da AII e do Paraná, segundo tipo de óbito. 

 
Fonte: Adaptado de IPARDES (2014). 

Com relação ao coeficiente de mortalidade infantil e geral da AII, é necessário 
salientar que não existem dados disponíveis de taxa de mortalidade infantil do ano de estu-
do (2010) para os municípios de Rosário de Ivaí e Ariranha do Ivaí. Ainda assim, é possível 
notar que a taxa de mortalidade geral não varia significativamente na região, tampouco com 
relação ao panorama paranaense. Já as taxas de mortalidade infantil apresentam grandes 
variações entre os municípios, mantendo-se acima das taxas de mortalidade geral destes, 
além de se apresentarem superiores à mortalidade infantil estadual em todos municípios 
cujos dados estavam disponíveis, em especial em Cândido de Abreu, bem como na AII.  

Em comparação ao estado paranaense, os coeficientes de mortalidade geral por 
tipo de óbito são semelhantes para mortes por HIV e diabetes. Entretanto, na AII são obser-
vadas maiores taxas de mortalidade por neoplasias, infarto, AVE/AVE e acidentes de trânsi-
to. Merece destaque positivo a taxa de homicídios da AII que é consideravelmente inferior à 
taxa estadual. 
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Segurança Pública 

A Polícia Militar do Estado do Paraná está presente em todos os municípios da 
região da AII. O 2º Comando Regional da Polícia Militar contempla a 6ª Companhia Inde-
pendente de Polícia Militar, sediada em Ivaiporã, que atende aos municípios de Ivaiporã, 
Grandes Rios, Ariranha do Ivaí, Rio Branco do Ivaí e Rosário do Ivaí. Já Cândido de Abreu é 
atendido pela 3ª Companhia Independente de Polícia Militar, pertencente ao 4º Comando 
Regional da Polícia Militar, cuja sede fica em Telêmaco Borba, fora dos limites da AII. 

A Polícia Civil do Paraná tem duas sedes na região, fora da AII, mas que aten-
dem todos os municípios da AII. A 17ª Subdivisão Policial (SDP), sediada em Apucarana, 
atende os municípios de Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí, Ivaiporã, Ariranha do Ivaí e 
Grandes Rios. A 18ª SDP, sediada em Telêmaco Borba, atende Cândido de Abreu. 

Para conhecer o panorama atual da segurança pública da região, foram levanta-
dos os indicadores referentes aos números de crimes cometidos na região, de acordo com 
os levantamentos oficiais. 

De acordo com o número de crimes cometidos, baseado em dados da Secretaria 
de Segurança Pública do Paraná, pode ser estudada a relação entre o tipo de crime (natu-
reza penal) cometido e os municípios que compõem a AII, além de uma análise global da 
região. A Tabela 7-77, a seguir, apresenta estes dados A referência dos dados que seguem 
é o “Relatório Estatístico Criminal - 2013” da Secretaria de Segurança Pública do Estado do 
Paraná (SESP). 

Tabela 7-77: Número de crimes cometidos, por natureza penal, na AII. 

LOCALIDADE 
NATUREZA PENAL 

Homicídio Doloso Latrocínio Lesão Corporal Homicídio Culposo (Trânsito) 

Rio Branco do Ivaí 0 0 0 0 

Rosário do Ivaí 0 0 0 0 

Ivaiporã 7 0 0 2 

Ariranha do Ivaí 0 0 0 0 

Cândido de Abreu 5 0 0 10 

Grandes Rios 0 0 0 4 

AII 12 0 0 16 

Fonte: Adaptado de SESP/PR (2014). 

O município mais populoso da região, Ivaiporã, é aquele que possui o maior nú-
mero de homicídios dolosos. No entanto, Cândido Abreu, cuja população equivale a menos 
da metade da registrada em Ivaiporã, possui um número de homicídios dolosos semelhante, 
acompanhado do maior número de homicídios culposos por acidentes de trânsito da região. 
Este fato pode estar relacionado à significativa malha viária que cruza este município. Em 
nenhum dos municípios da AII foi observado registro de latrocínio e lesão corporal.  

Segundo o Mapa da Violência de 2014 (Faculdade Latino-Americana de Ciên-
cias Sociais – FLACSO), podem ser verificadas as posições nacionais e estaduais dos mu-
nicípios baseado no número de homicídios e no quantitativo populacional. As taxas de ho-
micídio por 100 mil habitantes, além das classificações, dos dois municípios mais populosos 
da AII estão expostas na Tabela 7-78 - os menores municípios possuem números insignifi-
cantes frente ao estado paranaense e ao Brasil. 
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Tabela 7-78: Ordenamento das taxas de homicídio de Ivaiporã e Cândido de Abreu. 

LOCALIDADE 
TAXA¹ 

(homicídios por 100 mil hab.) 

POSIÇÃO 

Estadual² Nacional¹ 

Ivaiporã 28,3 50ª 778ª 

Cândido de Abreu 24,5 92ª 946ª 

Fonte: Adaptado de Mapa da Violência e DATASUS (2014). 

O município de Ivaiporã é o destaque negativo da região, sendo o 50º pior muni-
cípio na classificação do Paraná (que possui 399 municípios) e 778º na classificação nacio-
nal (com 5565 municípios). Tal resultado é em parte esperado devido ao porte do município 
frente aos demais que compões a AII. 

Sistemas de Comunicação 

A compreensão das populações sobre os conceitos mais relevantes para seu 
desenvolvimento, inclusive o próprio conceito de sociedade, depende da comunicação. A 
partir da comunicação, seja oral ou escrita, foi e é possível registrar e difundir os aconteci-
mentos históricos marcantes às comunidades, por exemplo. Desta forma, entender como se 
dá a difusão de conhecimentos em nível de AII é de extrema relevância na caracterização 
da região. 

Com relação à presença de agências de correio e emissoras de radiodifusão e 
televisão, os dados são apresentados na Tabela 7-79.  

Tabela 7-79: Agências de correio, emissoras de rádio e de televisão nos municípios da AII. 

MEIO DE COMUNICAÇÃO 
LOCALIDADE 

Rio Branco 
do Ivaí 

Rosário do 
Ivaí Ivaiporã Ariranha do 

Ivaí 
Cândido de 

Abreu 
Grandes 

Rios 

Agência de Correios  
(próprias) 

1 1 1 1 1 1 

Emissora de Rádio 0 0 2 0 1 0 

Emissora de Televisão 0 0 3 0 0 0 

Fonte: Adaptado de ANATEL (2014). 

Sobre a presença de agências de correios, observa-se que todos os municípios 
da AII possuem agência própria, o que representa a estrutura mínima necessária ao municí-
pio. No entanto, tendo em vista o porte dos municípios, esta infraestrutura é suficiente às 
necessidades municipais. Vale frisar que o Paraná possui 416 agências próprias de correio, 
o que significa uma média de 1,04 agências por município, o que enquadra todos os municí-
pios da AII dentro da média paranaense. 

Ivaiporã e Cândido de Abreu, os municípios mais populosos da AII, possuem ou-
tras 3 e 2 agências comunitárias, respectivamente, além de suas agências próprias de cor-
reios, a fim de melhor atender às suas populações no que diz respeito à comunicação escri-
ta. 

As emissoras de radiodifusão tiveram um papel de extrema relevância na propa-
gação rápida de informações ao longo da história. Embora hoje o processo de desenvolvi-
mento tecnológico permita acesso a outros meios de comunicação, o rádio continua repre-
sentando uma importante via de transmissão de notícias, em especial em municípios de 
pequeno porte, como é o caso da AII de forma geral. Neste contexto, destaque para Ivaipo-
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rã, que possui 2 emissoras de rádio, e Cândido de Abreu, que possui 1. Os demais municí-
pios da AII não possuem emissoras próprias de rádio.  

Com a evolução dos sistemas de comunicação, a televisão ganhou um espaço 
primordial na sociedade. No entanto, apenas em Ivaiporã foi verificada a presença de emis-
soras próprias de televisão, sendo que uma transmite sinal analógico e duas, sinal digital. 
Este resultado é pertinente à AII, uma vez que a grande parte dos municípios é de pequeno 
porte. 

Embora a comunicação por meio de cartas, radiodifusão e televisão tenha sido 
extremamente utilizada e consolidada ao longo da história, bem como na sociedade atual, o 
uso de microcomputadores e o acesso à internet representam, hoje, um meio de comunica-
ção de significante importância e abrangência, uma vez que a dispersão de informação se 
dá de forma quase instantânea.  

A Figura 7-154 a seguir ilustra o percentual populacional da AII com relação ao 
acesso a microcomputadores e à internet, comparando tais dados aos observados para o 
estado do Paraná (Censo Demográfico 2010 – IBGE). 

Figura 7-154: Percentual populacional com acesso a microcomputadores e à internet - AII e Paraná 
Microcomputador Microcomputador com acesso à internet 

  
Fonte: Adaptado de IBGE (2014). 

Observa-se, a partir da análise da figura anterior, que cerca de 30% da popula-
ção urbana da AII possui acesso a computadores, mas apenas 25% possui acesso à inter-
net.  Estes valores, já diminutos, são ainda menores para a população rural, chegando a 
12% de acesso a microcomputadores e apenas 4,4% de acesso à internet. Este fato tem 
tamanha significância para a AII, uma vez que, conforme já discutido anteriormente, grande 
parte da população mora em meio rural, o que leva à constatação de que apenas uma pe-
quena parcela da população total da AII tem acesso à internet. É notório, ainda, que a AII 
encontra-se abaixo da média paranaense de acesso a microcomputadores e à internet, tan-
to no meio urbano quanto no meio rural. 

7.3.2.1.5 Caracterização Econômica 

A Área de Influência Indireta é bastante heterogênea em relação ao porte dos 
municípios que a compõem. O setor econômico, por sua vez, para ser caracterizado com 
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um todo, deve ser estudado através das partes que formam o todo, considerando a real in-
fluência e importância de cada município ali inserido. 

A fim de caracterizar a produção de renda regional, foram levantados dados de 
Produto Interno Bruto (PIB) e de Valor Adicionado Bruto segundo cada ramo econômico 
para cada um dos seis municípios, para a AII e para o estado paranaense. Através da Tabe-
la 7-80, da Tabela 7-81 e da Figura 7-155 podem ser observados os valores encontrados. 

Tabela 7-80: Produto Interno Bruto per capita e a preços correntes na AII e no Paraná. 

LOCALIDADE 
PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) 

Per Capita (R$) A Preços Correntes (R$) 

Rio Branco do Ivaí 13.064 51.069.000 

Rosário do Ivaí 8.959 49.383.000 

Ivaiporã 11.884 377.685.000 

Ariranha do Ivaí 16.517 39.972.000 

Cândido de Abreu 10.833 179.466.000 

Grandes Rios 10.404 67.435.000 

AII 11.944 765.010.000 

Paraná 22.770 239.366.007.000 

Fonte: Adaptado de IPARDES (2014). 

No resultado do PIB per capita médio da AII, nota-se que o valor encontra-se ex-
pressivamente abaixo da média paranaense. Na composição deste valor médio da região, 
destaca-se o município de Rosário do Ivaí pela baixa produção e Ariranha do Ivaí pela alta 
produção. Vale ressaltar que Ariranha do Ivaí é o município menos populoso da região e seu 
PIB per capita é aproximadamente 40% maior que o valor médio da AII.  

Segundo preços correntes, destaca-se que a região como um todo contribui com 
cerca de 0,32% da produção paranaense. Uma vez que 1,5% dos municípios e 0,65% dos 
habitantes do Paraná estão na AII, esta contribuição do PIB a preços correntes pode ser 
considerada coerente. 

Tabela 7-81: Valor Adicionado Bruto dos municípios da AII, segundo ramo econômico. 

RAMO DE 
ATIVIDADES 

LOCALIDADE 

Rio Branco 
do Ivaí 

Rosário 
do Ivaí Ivaiporã 

Ariranha 
do Ivaí 

Cândido 
de Abreu 

Grandes 
Rios AII 

Agropecuária 19.222 15.967 35.822 23.396 68.584 25.503 188.494 

Indústria 2.899 5.638 31.764 1.586 13.651 5.424 60.962 

Serviços 26.301 25.969 281.793 14.114 89.322 34.732 472.231 

TOTAL 48.421 47.574 349.379 39.096 171.556 65.659 721.685 

Fonte: Adaptado de IPARDES (2014). 
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Figura 7-155: Valor Adicionado Bruto percentual da AII, segundo ramo econômico 

 
Fonte: Adaptado de IPARDES (2014). 

A respeito da formação do valor final da atividade produtiva, o Valor Adicionado 
Bruto por ramo econômico da AII mostra que os setores de serviços e agropecuária repre-
sentam mais de 90% da produção efetiva.  Este valor indica o caráter rural e agropecuário 
dos municípios da região. Com exceção de Ivaiporã, os municípios da AII possuem no setor 
agropecuário uma produção bastante elevada e dependem fortemente deste setor para o 
desenvolvimento econômico municipal. O Valor Adicionado Bruto de Ivaiporã corresponde a 
quase 50% do total da AII, de forma que, na análise da AII, sua contribuição acaba masca-
rando outras características de produção municipal que também compõem o todo. 

Já a situação econômica da população, neste ponto, foi estudada através de da-
dos de População em Idade Ativa (PIA), População Economicamente Ativa (PEA), estabele-
cimentos e empregos segundo atividade econômica, renda per capita e índice GINI de dis-
tribuição de renda. 

A População em Idade Ativa (PIA) é composta pelos habitantes que possuem 10 
anos ou mais, segundo os dados disponibilizados pelo IPARDES. Esta é formada pela Po-
pulação Economicamente Ativa (PEA) e pela População Economicamente Não-Ativa. Na 
Figura 7-156 podem ser observados os números da PEA e da PIA na região segundo tipo 
de moradia (urbano e rural) e segundo sexo (masculino e feminino). 

Figura 7-156: PIA e PEA da AII segundo tipo de moradia e sexo da população 

Segundo tipo de moradia 

 

Segundo sexo 

 
Fonte: Adaptado de IPARDES (2014). 

26%

8%
65%

Agropecuária

Indústria

Serviços

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

PIA PEA

N
úm

er
o

 d
e 

p
es

so
as

Rural

Urbano

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

PIA PEA

N
úm

er
o

 d
e 

p
es

so
as

Feminino

Masculino



 

 
Argentum Energia Ltda. 

PCH Clairto Zonta 
EIA – Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

Argentum Energia Ltda. 
Rua Fernando Simas, 705, 3º Andar – Bigorrilho 
Curitiba / PR - CEP: 80.430-190  

7-191 

 

Os resultados obtidos na análise geral da AII aparentam, num primeiro momento, 
uma predominância da PEA no meio urbano. É possível observar, pela figura acima, que o 
sexo masculino é maioria na PEA, enquanto na PIA as diferenças entre sexo são irrisórias. 

 No entanto, a prevalência da PEA em meio urbano deve-se ao fato de que Ivai-
porã, município com maior quantitativo populacional da AII, apresenta mais de 80% de sua 
PEA em áreas urbanas. Verifica-se na Figura 7-157 que em todos os outros municípios da 
AII a grande maioria da PEA encontra-se no meio rural, indicando, assim, a força da econo-
mia primária na região. 

Figura 7-157: PEA da AII por município 

 
Fonte: Adaptado de IPARDES (2014). 

A população empregada e os estabelecimentos de emprego segundo as ativida-
des econômicas da região estão expostos a seguir (Tabela 7-82). 
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Tabela 7-82: Estabelecimentos de emprego e população empregada por atividade econômica na AII. 

ATIVIDADES ECONÔMICAS ESTABELECIMENTOS EMPREGADOS 

Comércio varejista 613 2553 30,21% 

Administração pública direta e indireta 16 2118 25,07% 

Agricultura, silvicultura, criação de animais, extração vegetal e pesca 372 655 7,75% 

Serviços de alojamento,alim.,reparo,manut.,radiodifusão e televisão 125 637 7,54% 

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 66 411 4,86% 

Comércio atacadista 56 342 4,05% 

Indústria de produtos minerais não metálicos 28 305 3,61% 

Ensino 18 253 2,99% 

Indústria de produtos alimentícios, de bebida e álcool etílico 27 199 2,36% 

Administradoras de imóveis,valores mobil.,serv.técn.profis.,aux.ativ.econ. 58 195 2,31% 

Instituições de crédito, seguro e de capitalização 20 146 1,73% 

Transporte e comunicações 49 133 1,57% 

Construção civil 37 106 1,25% 

Indústria da madeira e do mobiliário 20 98 1,16% 

Indústria têxtil, do vestuário e artefatos de tecidos 8 86 1,02% 

Indústria metalúrgica 9 76 0,90% 

Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica 6 49 0,58% 

Serviços industriais de utilidade pública 1 48 0,57% 

Indústria de extração de minerais 3 16 0,19% 

Indústria da borracha, fumo, couros, peles, prod.sim.e ind.diversa 2 11 0,13% 

Indústria de materiais de transporte 3 10 0,12% 

Indústria de materiais elétricos e de comunicação 1 2 0,02% 

Indústria de calçados 1 1 0,01% 

Indústria química,prod.farmac.,veterin.,perf.,sabões,velas e mat.plást. 1 0 0,00% 

TOTAL 1540 8450 100,00% 

Fonte: Adaptado de IPARDES (2014). 

O comércio varejista é a atividade econômica que mais emprega (com 30,21% 
do total) e que mais tem estabelecimentos de empregos na AII, seguida das atividades rela-
cionadas à administração pública direta e indireta (com 25,07%). Na análise global da regi-
ão, a “Agricultura, silvicultura, criação de animais, extração vegetal e pesca” é a terceira ati-
vidade que mais possui estabelecimentos empregatícios e que mais emprega, evidenciando 
a importância do setor agropecuário da formação econômica da região.  

Por fim, foram levantados e estudados os dados referentes à distribuição e pos-
se de renda nos municípios, na AII e no estado do Paraná (ver Tabela 7-83). 

Tabela 7-83: Renda per capita e índice GINI de desigualdade social da AII e do Paraná. 

LOCALIDADE RENDA PER CAPITA (R$) ÍNDICE GINI 

Rio Branco do Ivaí 379,12 0,4999 

Rosário do Ivaí 412,60 0,4810 

Ivaiporã 653,73 0,7882 

Ariranha do Ivaí 420,31 0,4088 

Cândido de Abreu 438,10 0,5669 

Grandes Rios 451,75 0,4576 

AII 459,27 0,5337 

Paraná 870,59 0,5416 

Fonte: Adaptado de IPARDES (2014). 
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A respeito da renda per capita, a AII apresenta um valor bastante inferior ao veri-
ficado no estado paranaense. O único município que se aproxima do valor estadual é Ivaipo-
rã. Este cenário merece destaque, pois evidencia uma baixa produção de renda por habitan-
te da AII frente a outras regiões do Paraná. 

O índice GINI de distribuição de renda, que varia numa escala entre 0 (completa 
igualdade) e 1 (total desigualdade), é importante neste ponto para avaliar se a renda gerada 
na AII está concentrada ou não na população e, assim, distribui o poder econômico à popu-
lação. Conforme apresentado, a AII e o Paraná possuem valores semelhantes que mostram 
grande desigualdade socioeconômica. Avaliando esse índice por município, percebe-se uma 
desigualdade ainda maior em algumas localidades. Ivaiporã, cujo índice GINI é de 0,7882, 
apresenta um cenário de grande desigualdade de distribuição de renda. 

Apesar de próximo da média paranaense, o índice GINI da AII mostra que a ren-
da gerada encontra-se bastante concentrada e a renda per capita não reflete, portanto, o 
real poder econômico dos habitantes. 

Por fim, neste tópico, são feitas considerações a respeito do estado de pobreza 
da AII propriamente dito. Sempre que foram estudados temas pouco objetivos, buscaram-se 
definições e conceitos em diversas fontes a fim de se trazer para o estudo apenas a síntese 
do tema de interesse. Neste ponto, o resultado apresentado é fruto de análises feitas pela 
BBC (British Broadcasting Corporation), pelo Banco Mundial, pela UNESCO (Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), por trabalhos acadêmicos etc. 
Isto, de toda forma, não prejudica a qualidade do trabalho. Ao contrário, estas sínteses feitas 
se aproximam mais do objetivo central deste projeto aqui desenvolvido. 

O conceito de pobreza é bastante amplo e relativo ao contexto espacial e tempo-
ral de estudo. Todavia, de forma bastante generalista e simples, a pobreza pode ser com-
preendida como um estado de falta de recursos (principalmente financeiros) enquadrado 
abaixo de uma faixa mínima para o acesso a necessidades básicas. Esta faixa mínima é 
comumente chamada de “Linha da Pobreza” e varia conforme o perfil da sociedade em que 
se insere a análise ou estudo. 

Para que um indivíduo seja considerado abaixo da linha da pobreza, de acordo 
com definição do IBGE, sua renda mensal per capita deve ser de até R$ 154,00. No caso de 
indigência, este valor deve ser inferior a R$ 77,00. A situação dos municípios da AII com 
relação à pobreza e à indigência, relacionada aos dados do estado do Paraná, encontram-
se na Tabela 7-84 e na Figura 7-158 a seguir. 

Tabela 7-84: Proporção de pessoas com relação à linha da pobreza e indigência. 

MUNICÍPIO 
ABAIXO DA LINHA 

DA INDIGÊNCIA 
ENTRE A LINHA DA INDIGÊNCIA 

E POBREZA 
ACIMA DA LINHA DA 

POBREZA 

Rio Branco do Ivaí 10,6% 13,1% 76,6% 

Rosário do Ivaí 9,2% 12,8% 77,9% 

Ivaiporã 4,1% 7,3% 88,6% 

Ariranha do Ivaí 3,7% 8,9% 87,4% 

Cândido de Abreu 11,2% 16,5% 72,4% 

Grandes Rios 5,3% 10,5% 84,3% 

AII 7,3% 11,5% 81,2% 

Paraná 2,8% 4,5% 92,7% 

Fonte: Adaptado de IBGE (2014). 
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Figura 7-158: Percentual de pessoas com relação à linha da pobreza e indigência - AII 

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2014). 

Observa-se que Cândido de Abreu e Rio Branco do Ivaí são as duas cidades 
com maior percentual populacional abaixo da linha da pobreza e indigência. Rio Branco do 
Ivaí, conforme discutido anteriormente, é o município da AII com menor renda per capita, o 
que leva a concluir que o resultado aqui discutido, embora alarmante, mostra-se coerente. 
Entretanto, Cândido de Abreu apresenta a terceira maior renda per capita entre os municí-
pios da AII, de forma que sua colocação como sendo o município com maior percentual po-
pulacional abaixo da linha da pobreza e indigência também indicam um alto grau de desi-
gualdade social no município. 

Com relação ao estado do Paraná, observa-se que a situação estabelecida na 
AII encontra-se significativamente pior do que a verificada a nível estadual, uma vez que, 
proporcionalmente, existem menos pessoas acima da linha da pobreza na AII do que no 
Paraná. 

7.3.2.1.6 Finanças Públicas 

A movimentação financeira pública da região foi estudada através de informa-
ções sobre as despesas municipais dos seis municípios da AII, além das receitas tributárias, 
transferências e repasses municipais. 

A região foi estudada neste ponto através das análises individuais dos municí-
pios simplesmente. A soma, média ou qualquer outro parâmetro estatístico que fosse usado 
para resumir os dados mostraria um cenário irreal e pouco importante para o diagnóstico 
das finanças públicas da AII. Os cenários atuais dos municípios retratam o balanço financei-
ro dos municípios e da região de forma sucinta e abrangente. 

Estão expostas as despesas municipais de todos os municípios da AII na Tabela 
7-85 que segue, assim como na Figura 7-159. 
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Tabela 7-85: Despesas municipais da AII por função. 

TIPO DE 
FUNÇÃO 

VALOR (R$) 

Rio Branco 
do Ivaí 

Rosário do 
Ivaí Ivaiporã Ariranha do 

Ivaí 
Cândido de 

Abreu Grandes Rios 

Legislativa ¹ 373.066,18 ¹ ¹ ¹ ¹ 

Judiciária 29.936,97 ¹ 372.882,05 ¹ ¹ ¹ 

Essencial 
à justiça ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ 42.053,44 

Adminis-
tração 1.913.549,91 2.658.570,72 8.189.788,19 1.882.019,80 2.451.247,39 1.590.540,25 

Segurança 
pública ¹ ¹ ¹ 250,00 ¹ ¹ 

Assistência 
social 358.733,07 378.665,47 3.479.738,83 382.834,29 1.005.345,87 402.726,25 

Previdên-
cia social 100.772,95 ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ 

Saúde 2.405.428,36 3.050.170,42 7.433.228,91 2.859.000,60 5.719.561,82 3.395.547,34 

Trabalho 111.474,02 ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ 

Educação 1.948.463,81 3.200.740,28 11.649.025,96 1.742.428,20 8.139.452,37 3.117.068,50 

Cultura 83.829,40 11.884,60 105.988,01 126.826,89 ¹ ¹ 

Urbanismo 274.978,63 674.680,17 7.447.749,00 855.569,05 1.156.052,58 1.362.127,28 

Sanea-
mento ¹ ¹ 2.501,43 ¹ ¹ ¹ 

Gestão 
ambiental 

¹ ¹ 426.632,10 ¹ ¹ 190.636,32 

Agricultura 295.288,57 214.366,86 1.068.191,86 574.774,09 976.881,41 39.061,16 

Indústria ¹ ¹ 743.128,08 ¹ ¹ ¹ 

Comércio 
e 

serviços 
¹ ¹ 118.000,96 6.262,04 68.869,67 ¹ 

Energia ¹ ¹ ¹ 25.376,03 ¹ ¹ 

Transporte 1.824.454,44 1.217.456,14 1.783.342,94 1.147.668,84 3.122.515,41 1.237.256,56 

Desporto e 
lazer 109.514,14 ¹ 482.095,38 11.278,66 342.540,47 92.095,14 

Encargos 
Especiais 

¹ ¹ ¹ 309.855,74 770.345,14 447.879,34 

TOTAL 9.456.424,27 11.779.600,8
4 43.302.293,70 9.924.144,23 23.752.812,13 11.916.991,58 

Obs.¹: Não há informações. 

Fonte: Adaptado de IPARDES (2014). 
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Figura 7-159: Despesas dos municípios da AII por setor 

 
Obs.¹: Legislativo, judiciário, essencial à justiça, segurança pública, previdência social, trabalho, cultura, saneamento, gestão 

ambiental, indústria, comércio e serviços, energia, desporto e lazer e encargos especiais. 

Fonte: Adaptado de IPARDES (2014). 

Numa avaliação geral, nota-se que os setores que recebem mais fundos munici-
pais são a Educação e a Saúde. Destacam-se também setores como: Administração, 
Transporte e Urbanização, com significativas quantias percentuais de despesas. 

Alguns municípios destoam também individualmente por suas particularidades 
no emprego percentual de suas verbas. Ivaiporã tem despesas elevadas na Assistência So-
cial, comparativamente às outras localidades, além de ser o único município da AII que a-
presenta despesas com Saneamento. Ariranha do Ivaí, por sua vez, é o município que mais 
tem despesas com Agricultura. Por fim, cita-se Rio Branco do Ivaí, único município que pos-
sui despesas com Previdência Social. A grande maioria da AII possui boa discriminação de 
suas despesas pela prefeitura, conferindo à AII aparência de organização e transparência 
nos gastos municipais.  

Complementarmente, na Tabela 7-86 estão mostradas as receitas tributárias dos 
municípios estudados. Foram levantados os valores dos seguintes impostos: Imposto Predi-
al Territorial Urbano (IPTU), Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), Imposto sobre a 
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS), 
Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) e outros. 
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Tabela 7-86: Receitas tributárias municipais da AII. 

TIPO 

VALOR (R$) 

Rio Branco do 
Ivaí 

Rosário do 
Ivaí Ivaiporã Ariranha do 

Ivaí 
Cândido de 

Abreu 
Grandes  

Rios 

IPTU 67.407,73 100.807,17 987.840,93 36.251,34 68.096,20 44.245,58 

IRRF 26.122,06 24.598,87 341.976,28 ¹ 296.048,53 1.600,74 

ITBI 87.903,41 68.510,35 1.433.833,43 84.534,22 340.329,76 103.992,86 

ISS 412.866,66 144.859,14 1.810.450,27 20.792,05 409.661,18 86.231,86 

ICMS² 2.018.762,47 1.854.941,43 6.402.775,34 1.731.288,50 6.180.976,54 2.048.187,05 

Outros³ ¹ 2.009,27 ¹ 65.399,25 ¹ ¹ 

Obs.¹: Não há informações. 

Obs.²: Valor referente a cota-parte do ICMS aplicada sobre o Fundo de Participação do Município. 

Obs.³: Imposto de renda retido nas fontes sobre outros rendimentos. 

Fonte: Adaptado de IPARDES (2014). 

Pelos resultados, pode-se observar que o ICMS é aquele que mais arrecada 
fundos em todos os municípios, sendo que o ISS também é bastante expressivo. Isto mostra 
a grande movimentação do setor terciário nestas municipalidades, dentre prestação e con-
tratação de serviços, fornecimento e compra de produtos, etc. 

O município de Ivaiporã, por ser o mais desenvolvido da AII, é aquele que arre-
cada a maior fração de todos os impostos da região. Além disso, embora Grandes Rios seja 
um município maior em área e em população que Rio Branco do Ivaí, sua receita tributária é 
menor. Este fato pode ser relacionado ao baixo montante de IRRF e de ISS arrecadado no 
município. 

No que diz respeito às transferências e repasses que as municipalidades rece-
bem, foram elaboradas a Figura 7-160 e a Figura 7-161 mostram as informações obtidas 
para cada município e estão a seguir apresentadas. 

Figura 7-160: Transferências correntes municipais dos municípios da AII. 

 
Obs.¹: Transferências multigovernamentais a instituições privadas, ao exterior, a pessoas, a convênios e outras. 

Fonte: Adaptado de IPARDES (2014) 
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Figura 7-161: Repasse através do Fundo de Partição Municipal (FPM) dos municípios da AII. 

 
Fonte: Adaptado de IPARDES (2014) 

De acordo com as transferências correntes municipais, observa-se que em todos 
os municípios a maior quantia de recursos vem da união. Apenas em Rosário do Ivaí as 
transferências multigovernamentais a instituições privadas, ao exterior, a pessoas, a convê-
nios e outras não especificadas constituem um montante maior do que as transferências 
provenientes do estado. As quantias totais seguem a lógica relacionada ao porte do municí-
pio sendo que os maiores recebem transferências maiores e estas decrescem com a redu-
ção do porte municipal, conforme esperado. 

O Fundo de Participação Municipal (FPM), que é o repasse da união provindo 
das arrecadações federais, também é notoriamente proporcional ao porte dos municípios. 
Destaca-se que o valor para Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí, Ariranha do Ivaí e Grandes 
Rios são exatamente iguais. A metodologia de cálculo baseia-se em parâmetros como quan-
titativo populacional e renda per capita, tornando o valor recebido por alguns municípios de 
porte similar exatamente igual. 

7.3.2.1.7 Uso dos solos 

A utilização do solo como fonte econômica e de subsistência é uma prática bas-
tante comum e amplamente adotada na região dos municípios que contém a AII. Apesar da 
existência de alguns centros urbanos, como Ivaiporã, a macroeconomia da AII está bastante 
alicerçada na produção do setor primário e do setor secundário na produção agroindustrial. 

Primeiramente foi feita uma análise visual da distribuição espacial da ocupação 
do solo nos seis municípios da AII. 

Em linhas gerais, e através dos dados espaciais fornecidos pelo Instituto de Ter-
ras, Cartografia e Geociências (ITCG) em resposta aos Ofícios nº. 003/2014 - CZ de 23 de 
fevereiro de 2014 e nº. 004/2014 CZ de 23 de fevereiro de 2014, a região pode ser estudada 
quanto ao tipo de ocupação e uso dos solos entre os anos de 1989/1990 e 2001/2002, numa 
comparação evolutiva histórica. Nesta linha, com intuito de entender o processo de forma-
ção dos padrões atuais de uso do solo na região, foram utilizados os dados espaciais na 
elaboração de um mapa comparativo entre as duas datas (ver Figura 7-162). 
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Figura 7-162: Evolução histórica (1990 e 2002) do uso do solo geral na região da AII. 

  
Obs.: Foi considerada a divisão atual dos municípios, embora Rio Branco do Ivaí e Ariranha do Ivaí tenham sido fundados em 

1997. 

Fonte: Adaptado de IPARDES (2014) 

Uma vez que o dado mais recente a respeito deste tema é de 2001/2002, esta 
realidade foi tomada como atual no estudo da AII. Por se tratar de uma macrorregião, e haja 
vista que os pontos visitados em campo para este estudo condizem com o reportado pela 
informação espacial, não ocorrem grandes falhas/distorções ao se tratar este dado como 
atual. 

Vale ressaltar que em 1989/1990 os municípios de Rio Branco do Ivaí e Ariranha 
do Ivaí ainda não haviam sido desmembrados, fato este que ocorreu apenas em 1997. No 
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entanto, foi considerada a área equivalente a tais municípios neste estudo, uma vez que, 
independente da denominação ao longo dos anos, tais áreas pertencem à AII. 

Os dados espaciais utilizados, apesar de terem sido produzidos em pequenas 
escalas (1:250.000), representam fielmente a distribuição do uso do solo na região nas duas 
datas estudadas. Fica evidente, a partir da análise visual da ilustração anterior, que a quan-
tidade de vegetação remanescente (tanto florestas quanto campos naturais) foi reduzida 
substancialmente, e estas áreas passaram a ser ocupadas por pastagem, agricultura e al-
guns pontos de reflorestamento. Esta mudança pode ser verificada em todo o estado. 

Evidencia-se, mais uma vez, que a região estudada tem raízes econômicas bas-
tante sólidas na produção do setor primário. O desenvolvimento da ocupação do solo se 
desenvolveu nos últimos anos para atender as demandas e potencialidades locais, sendo 
que a pastagem e a agricultura são os setores que mais usufrui dos solos disponíveis da 
região. 

Destaca-se, ainda, a expansão do centro urbano de Ivaiporã, além da presença 
notável de áreas de reflorestamento. Uma parte considerável de Cândido de Abreu e Rio 
Branco do Ivaí, além de uma pequena parcela do território de Rosário do Ivaí, tiveram áreas 
de vegetação remanescente e até áreas agricultáveis tomadas por florestas plantadas. 

Em complemento a estas constatações feitas, foram levantados dados a respeito 
da situação das áreas ocupadas por atividade econômica agropecuária e por condição do 
produtor agrícola. Estas informações embasam o mapeamento rural da região. A Tabela 
7-87 apresenta os números de estabelecimentos e área utilizada para cada atividade agríco-
la, e a Tabela 7-88 mostra os mesmos dados segundo a condição do produtor agrícola. 

Tabela 7-87: Número de estabelecimentos e área utilizada por tipo de atividade agropecuária. 

ATIVIDADE ECONÔMICA ESTABELECIMENTOS ÁREA (ha) 

Lavoura temporária 3.007 71.873 

Produção florestal de florestas plantadas 191 3.993 

Pecuária e criação de outros animais 1.244 25.702 

Horticultura/floricultura 5 0 

Produção de sementes, mudas e outras formas de propagação vegetal 4.254 185.650 

Lavoura permanente 33 7.299 

Produção florestal de florestas nativas 35 8.317 

Aquicultura 4 0 

Total 8.773 302.834 

Fonte: Adaptado de IPARDES (2014)  

Tabela 7-88: Número de estabelecimentos e área utilizada por condição do produtor agrícola. 

CONDIÇÃO DO PRODUTOR ESTABELECIMENTOS ÁREA (ha) 

Proprietário 6.431 268.086 

Arrendatário 715 19.014 

Ocupante 830 7.215 

Parceiro 609 5.717 

Assentado sem titulação definitiva 94 846 

Produtor sem área 97 0 

Total 8.776 300.878 

Fonte: Adaptado de IPARDES (2014) 
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Em relação ao tipo de atividade agropecuária, aquela que mais ocupa áreas na 
região da AII é a “Produção de sementes, mudas e outras formas de propagação vegetal”. 
Com aproximadamente 60% de toda área e 50% todos os estabelecimentos, este atividade 
destaca-se na região e corrobora com a constatação feita anteriormente baseada nos dados 
espaciais (Figura 7-162), uma vez que o uso do solo majoritário é a pastagem. Merecem 
destaque também a “Lavoura temporária” e a “Lavoura permanente”, pois juntamente com a 
“Pecuária e criação de outros animais” ocupam 93,5% das áreas destinadas à agropecuária. 

Quanto à condição do produtor agrícola, majoritariamente a AII tem o próprio 
proprietário como responsável pela produção. 73% dos estabelecimentos e 89% da área 
das propriedades estão relacionadas à condição do proprietário da terra. Os sistemas de 
produção de arrendamento e parceria estão pouco presente na região da AII, mas não são 
desprezíveis em municípios mais ligados ao setor primário. Um exemplo disto é o cenário 
verificado no município de Grandes Rios que possui 30% dos estabelecimentos atrelados a 
arrendatários e parceiros. 

Ainda, sobre os principais produtos desta característica agrícola regional (e o 
rendimento destes) foram estudadas as principais culturas existentes na região. A quantida-
de produzida e o valor gerado pela produção estão expostos na Figura 7-163. Através des-
tas informações, foram feitas análises sobre as lavouras, que são o uso de solos mais ex-
pressivo na AII (conforme ilustrado anteriormente). 

Figura 7-163: Produção e rendimento agrícola das principais culturas regionais. 

Produção agrícola 

 
Rendimento agrícola 

 
Fonte: Adaptado de IPARDES (2014). 
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As quatro culturas descritas nos dois gráficos são, inegavelmente, responsáveis 
por aproximadamente 90% da produção tanto em quantidade quanto em rendimento finan-
ceiro. Soja representa 43% do rendimento financeiro e 38% do total produzido na AII, sendo 
assim, a principal cultura da região. 

Milho e trigo, juntamente com soja, são culturas muito expressivas na AII, assim 
como em todo o estado do Paraná. O regime climático (principalmente os índices pluviomé-
tricos), a altitude da região, a facilidade do escoamento da produção e, principalmente, os 
altos valores de mercado destas culturas são as principais causas do sucesso das mesmas. 
A expansão destas produções foi e é o grande agente transformador do uso e ocupação dos 
solos da região, ratificado pela comparação visual histórica também feita. 

7.3.2.1.8 Desenvolvimento Humano 

O desenvolvimento humano é uma medida do “bem-estar” global da população 
de uma determinada região, ou seja, da capacidade e da oportunidade dos populares de-
senvolverem suas vontades e necessidades socioeconômicas. E medir o nível de satisfação 
social é bastante complicado, pois as causas de um determinado estado de “bem-estar” são 
bastante flexíveis, indefinidas e vagas. Assim, para inferir sobre este assunto seria necessá-
rio, num cenário idealizado, juntar informações de todos os aspectos estudados no meio 
socioeconômico e ponderá-los conforme a sensibilidade do responsável pelo estudo. 

Em face de tal dificuldade, foi utilizado, no presente estudo, o já consagrado Ín-
dice de Desenvolvimento Humano (IDH). Esta medida de progresso humano se baseia em 
três frentes principais, basicamente: longevidade, educação e renda. Através deste índice, 
podem-se comparar municípios, estados e países de qualquer lugar do mundo, devido à sua 
metodologia simples, uniforme e globalizada. 

Para se classificar a localidade estudada, utiliza-se comumente uma escala de 
valores e cores conforme a Tabela 7-89, utilizada também neste estudo para os valores de 
IDH encontrados. 

Tabela 7-89: Classificação do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 

CLASSIFICAÇÃO ESCALA COR 

Muito Alto 0,800 - 1,000  

Alto  0,700 - 0,799  

Médio  0,600 - 0,699  

Baixo  0,500 - 0,599  

Muito Baixo 0,000 - 0,499  

Fonte: Adaptado de IBGE (2014). 

Assim, levantaram-se dados dos IDHs referentes a cada uma das três frentes 
principais, além do resultado geral do IDH municipal e a classificação estadual e federal dos 
seis municípios da AII. Também foi obtido um valor médio para a AII, a fim de posicionar e 
comparar a região a outras localidades. 

Nas três figuras a seguir estão representados os valores encontrados de IDH pa-
ra: longevidade (Figura 7-164), educação (Figura 7-165) e renda (Figura 7-166). 
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Figura 7-164: IDH-Longevidade da Área de Influência Indireta (AII). 

 
Figura 7-165: IDH-Educação da Área de Influência Indireta (AII). 

 
Figura 7-166: IDH-Renda da Área de Influência Indireta (AII). 

 
Fonte: Adaptado de IPARDES (2014) 

De acordo com o aspecto “Longevidade”, a AII é bastante homogênea. As varia-
ções entre os valores encontrados para cada município são desprezíveis, o que torna a mé-
dia bastante representativa e, ainda, o valor é semelhante àquele apresentado pelo estado 
paranaense. A grande maioria dos municípios da AII é classificada no segundo maior pata-
mar: “IDH alto”. Destaque para Ivaiporã, cujo IDH é o maior da região, sendo classificado 
como “IDH muito alto” e apresentando valor praticamente igual ao do Paraná. Diante deste 
cenário, o possível observar que o desenvolvimento humano, no que diz respeito à longevi-
dade, está bastante avançado e evoluído na região. 

No IDH-Educação, segundo ponto estudado, os valores variam entre os municí-
pios. Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí, Ariranha do Ivaí e Grandes Rios se enquadram na 
categoria “Baixo”, enquanto Ivaiporã tem o melhor índice (classificado em IDH “Médio”). O 
destaque negativo é Cândido de Abreu, por possuir baixo índice pra educação. Por fim, na 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

Rio Branco 
do Ivaí

Rosário do 
Ivaí

Ivaiporã Ariranha 
do Ivaí

Cândido 
de Abreu

Grandes 
Rios

AII Paraná

0,783 0,788 0,827 0,794 0,783 0,799 0,796 0,830

Ín
d

ic
e

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

Rio Branco 
do Ivaí

Rosário do 
Ivaí

Ivaiporã Ariranha 
do Ivaí

Cândido 
de Abreu

Grandes 
Rios

AII Paraná

0,537
0,577

0,661
0,594

0,494
0,550

0,569
0,668

Ín
d

ic
e

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

Rio Branco 
do Ivaí

Rosário do 
Ivaí

Ivaiporã Ariranha 
do Ivaí

Cândido 
de Abreu

Grandes 
Rios

AII Paraná

0,624
0,638

0,711
0,637 0,643 0,649 0,650

0,757

Ín
d

ic
e



 

 
Argentum Energia Ltda. 

PCH Clairto Zonta 
EIA – Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

Argentum Energia Ltda. 
Rua Fernando Simas, 705, 3º Andar – Bigorrilho 
Curitiba / PR - CEP: 80.430-190  

7-204 

 

análise regional, a AII possui um valor para o índice que a classifica como “Baixo”, apresen-
tando-se abaixo da média paranaense (que é classificado como “Médio”).  

A respeito da renda, os índices municipais não apresentam variações significati-
vas, enquadrando-se, em sua maioria, na classificação “Médio”. Este cenário se observa 
também no valor do índice na AII, mostrando que a visão regional corresponde ao estabele-
cido em cada município individualmente. Embora os valores sejam muito semelhantes entre 
si, nota-se que Rio Branco do Ivaí possui o pior dos índices. Este fato reitera as questões 
anteriormente discutidas, pois Rio Branco do Ivaí é o município da AII com menor renda per 
capita. Destaque positivo novamente para Ivaiporã, cujo IDH-Renda é o maior da região e o 
único classificado como “Alto”. 

A partir destas análises individuais (por área) concebe-se o IDH global, apresen-
tado na Tabela 7-90, na qual também está exposta a classificação estadual e federal dos 
municípios. 

Tabela 7-90: IDH geral da Área de Influência Indireta (AII). 

RESULTADO 
LOCALIDADE 

Rio Branco 
do Ivaí 

Rosário 
do Ivaí Ivaiporã Ariranha 

do Ivaí 
Cândido 
de Abreu 

Grandes 
Rios AII 

Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) 0,640 0,662 0,730 0,670 0,629 0,658 0,665 

Classificação estadual 369 342 83 323 383 346 -¹ 

Classificação nacional 3.291 2.846 1.021 2.663 3.501 2.946 -¹ 

Obs¹: Não se aplica. 

Fonte: Adaptado de IPARDES (2014) 

O IDH geral reflete as características identificadas nos IDH-Longevidade, IDH-
Educação e IDH-Renda. A grande maioria dos municípios da estudados possui IDH classifi-
cado como “Médio” – entre 0,600 e 0,699. Ivaiporã não se enquadra deste contexto, mere-
cendo destaque por apresentar o maior IDH geral, classificando-se como “IDH alto”. O valor 
médio dos municípios exterioriza o subdesenvolvimento humano destes municípios tanto 
frente à região da AII quanto ao Paraná (que possui IDH: 0,749). 

O valor médio da AII é 0,665, representando a maior parte dos municípios que 
também se enquadra na categoria entre 0,600 e 0,699 (“Médio” IDH). O IDH-Educação é 
aquele que se destaca por ser o menor da AII, e retrata a fragilidade deste setor. Em resu-
mo, o desenvolvimento humano da AII é razoável, mas o valor final mostra que a região 
possui desigualdades e fragilidades, cujos reflexos são observados em índices como o IDH. 

7.3.2.1.9 Lazer, Turismo e Cultura 

Apesar de pouco explorado comercialmente, o potencial recreativo da região de 
estudo é bastante significativo. O relevo acidentado possui paisagens naturais preservadas 
que são atrativos para o ecoturismo, além das corredeiras e cachoeiras que também atraem 
atualmente, de forma tímida, a população local e regional. 

Alguns autores classificaram as belezas naturais da região como “únicas e ímpa-
res” no estado paranaense. As formações geológicas e geomorfológicas regionais, já apre-
sentadas, modelaram o relevo de forma bastante marcante, tornando aquela localidade bas-
tante propícia a algumas atividades de lazer e turismo. Esportes de aventura, aquáticos e a 
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pesca amadora são os grandes atrativos, além das atividades mais pacatas como a visita-
ção das paisagens das cachoeiras e grandes encostas do relevo. 

Rio Branco do Ivaí, localidade cercada por montanhas e capões, além de forma-
ção geológica ímpar, é favorável à pratica de turismo de aventura e ecoturismo. Os rios da 
cidade, especialmente o rio Branco, são propícios a banhos, além de ser marcados por cor-
redeiras e cachoeiras, aumentando seu potencial de lazer. Através de informações não-
oficiais foi constatado que este potencial era explorado de forma desregrada e insustentável 
pela população munícipe de Rio Branco do Ivaí, principalmente. Recentemente o uso deste 
potencial foi, inclusive, foco de conflito entre os proprietários de terra e os exploradores. 

Rosário do Ivaí é um município conhecido como a capital da uva Niágara do Pa-
raná, fato este que impulsiona a Festa da Uva, grande evento da cidade que movimenta o 
segmento de lazer e turismo. Além disso, na entrada da cidade existe o portal de Nossa Se-
nhora do Rosário, local que sedia eventos religiosos, atraindo fiéis da região. 

Ivaiporã, cidade conhecida por suas terras férteis e alta produtividade agrícola, 
oferece atrativos turísticos para quem busca descanso e lazer, como lagos, porto de areia, 
quedas d’água no rio Ivaí, entre outros. Seus saltos e quedas d’água são frequentados pela 
população local, visto que não há divulgação e infraestrutura turística dos atrativos. 

Ariranha do Ivaí é uma pequena cidade situada no alto de uma colina. O rio Ivaí, 
que representa a divisa entre o município em questão e Rio Branco do Ivaí, possui cachoei-
ras e saltos com belas paisagens. Além disso, o município se destaca pelo turismo religioso 
com a gruta de Nossa Senhora da Celeste e o Cristo Acolhedor. 

Cândido de Abreu, por sua vez, é conhecido pelo lema “Paraíso das Serras”, 
possui duas reservas indígenas e é banhado pelo rio Ivaí, entre outros. Possui grande po-
tencial turístico pela prática de esportes radicais, oferecendo o Morro do Paraíso com posto 
para vôo livre. Além disso, possui uma fonte de água sulfurosa, o que atrai visitantes da re-
gião em busca de efeitos considerados curativos. 

Por fim, Grandes Rios é uma cidade cujo desenvolvimento está atrelado à pro-
dução de café e leite. Conta com hidrografia abundante, uma vez que seu território é banha-
do por três grandes rios: rio Ivaí, rio Alonso e rio Branco. Nota-se, portanto, a ínfima explo-
ração do potencial existente. 

Observa-se que todas as cidades da AII possuem considerável potencial para 
desenvolvimento de turismo e lazer. No entanto, a falta de estudos profundos sobre a po-
tencialidade impede o desenvolvimento de um programa especializado para a exploração 
destes recursos. 

A partir da construção da PCH Clairto Zonta e do desenvolvimento dos progra-
mas socioambientais para o uso sustentável dos arredores do empreendimento em conjunto 
com a prefeitura, as comunidades locais e empreendedor, estes usos devem ser potenciali-
zados e mais bem explorados. 

São apresentadas a seguir algumas imagens (Figura 7-167) captadas nas ex-
cursões de campo, além de imagens obtidas em pesquisa por dados secundários, que ates-
tam o potencial paisagístico e turístico da área de influência do empreendimento. 
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Figura 7-167: Atrativos naturais de lazer e ecoturismo da região. 
Vista geral do vale do rio Ivaí 

 
 

Cachoeira no rio Branco – Rio Branco do Ivaí 

 
 

Vinícola – Rosário do Ivaí 

 
Fonte: 

<http://www.fecea.br/valedoivai/foto/rosario%20do%20ivai.%202.jpg> 

Acessado em Setembro de 2014 

Portal de Nossa Senhora do Rosário – Rosário do Ivaí 

 
Fonte: < http://www.fecea.br/valedoivai/foto/04%20Entrada.JPG> 

Acessado em Setembro de 2014 

Salto do Bulha (rio Ivaí) - Ivaiporã 

 
Fonte: <http://www.fecea.br/valedoivai/foto/Salto%20do%20Bulha.jpg> 

Acessado em Setembro de 2014 

Cristo Acolhedor – Ariranha do Ivaí 

 
Fonte: < http://www.fecea.br/valedoivai/foto/Cristo-Chacara.jpg> 

Acessado em Setembro de 2014 

Salto do Ariranha – Ariranha do Ivaí 

 
Fonte: <http://www.fecea.br/valedoivai/foto/salto_ariranha.jpg> 

Acessado em Setembro de 2014 

Morro do Paraíso – Cândido de Abreu 

 
Fonte: <http://asnovidades.com.br/wp-content/uploads/2011/11/Candido-

de-Abreu1.jpg> 

Acessado em Setembro de 2014 
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7.3.2.1.10 Organizações Sociais 

As instituições e organizações lideradas pela sociedade civil e também os pro-
gramas de cunho social que são atuantes na região são os temas abordados neste tópico. 
Para conhecer a situação e o nível de organização atual da sociedade, além de investigar os 
personagens atuantes e as fragilidades/potencialidades sociais identificadas na AII, foram 
levantados dados referentes à existência de sindicatos, cooperativas, associações organiza-
ções não-governamentais (ONGs), consórcios, agências e outras instituições ligadas ao 
fator social da população. 

Estas informações (dados secundários) foram todas obtidas via internet em mei-
os oficias de consulta e nas páginas (sites) das instituições. E através destas informações 
pode-se estudar o contexto do auxílio que estas organizações prestam à sociedade local da 
AII e exteriorizar as particularidades regionais neste nível organizacional. 

Os sindicatos rurais e cooperativas, muito atuantes na região devido ao caráter 
agrícola da mesma, formam o primeiro grupo estudado neste ponto. Na Tabela 7-91 estão 
mostradas as cooperativas cadastradas no sistema OCEPAR (Organização das Cooperati-
vas do Estado do Paraná) – também ligado a FECOOPAR (Federação e Organização das 
Cooperativas do Estado do Paraná) e ao SESCOOP/PR (Serviço Nacional de Apoio ao Co-
operativismo). 

Tabela 7-91: Cooperativas cadastradas na AII. 

MUNICÍPIO SETOR NOME RAZÃO SOCIAL 

Cândido de Abreu Crédito Cresol Cândido de Abreu Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária Cândido 
de Abreu 

Grandes Rios Crédito Cresol Grandes Rios Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária Grandes 
Rios 

Ivaiporã Crédito Cresol Ivaiporã Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária Ivaiporã 

Rosário do Ivaí Crédito Cresol Rosário do Ivaí Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária Rosário 
do Ivaí 

Fonte: Sistema OCEPAR (2014). 

São 4 cooperativas no total, todas de crédito, presentes em apenas quatro dos 
seis municípios da AII. 

Além das cooperativas cadastradas no sistema OCEPAR, foi encontrado registro 
de outras três cooperativas agropecuárias na região, sendo uma localizada em Ivaiporã 
(COAMO - Cooperativa Agropecuária Mourãoense) e outras duas sedes da cooperativa lo-
cada em Rio Branco do Ivaí e Rosário do Ivaí: COCARI – Cooperativa Agropecuária de In-
dustrial.  

No que tange aos sindicatos rurais, foram encontrados sindicatos rurais sediados 
em Rio Branco do Ivaí, Ivaiporã, Cândido de Abreu e Grandes Rios, através das informa-
ções disponíveis nas páginas online da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Es-
tado do Paraná – FETAEP e da Federação da Agricultura do Estado do Paraná – FAEP. 

Segundo a FETAEP, todos os sindicatos municipais da AII estão vinculados à 9ª 
Delegacia Regional Sindical, situada em Manoel Ribas. A sede da Federação está localiza-
da em Curitiba. Esta entidade representa legalmente toda a categoria dos profissio-
nais/trabalhadores rurais há mais de meio século e, segundo a descrição oficial, “tem como 
foco a melhoria do nível sócio-econômico dos assalariados rurais; a valorização da mulher 
trabalhadora rural, jovens e idosos; o acesso à saúde, habitação e educação; a erradicação 
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do trabalho escravo e infantil, o combate à informalidade, a reforma agrária, a preservação 
do meio ambiente, entre outros temas”. 

Sobre as Organizações Não-Governamentais (ONGs), no CNEA (Cadastro Na-
cional de Entidades Ambientalistas) do Ministério do Meio Ambiente (MMA) não foi encon-
trado registros de entidades. 

No entanto, em pesquisas gerais foi encontrado registro da atuação do “Obser-
vatório Social de Ivaiporã”, entidade sem fins lucrativos dedicada à educação fiscal e ao 
controle da qualidade na aplicação dos recursos públicos, objetivando uma participação 
mais efetiva da sociedade na vida pública. 

Existem, ainda, associações que atendem a região da AII. A Associação dos 
Municípios do Vale do Ivaí (AMUVI) é uma organização de sociedade civil presente em cin-
co dos seis municípios da AII (com exceção de Cândido de Abreu). De acordo com a descri-
ção oficial, a associação foi criada com o objetivo de servir como fórum para o debate dos 
problemas regionais, integrando os municípios a partir de suas características sociais e eco-
nômicas, sua proximidade geográfica e a necessidade de encontrar soluções para proble-
mas comuns. 

7.3.2.1.11 Programas Sociais 

O Governo Federal, principalmente através do Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (MDS), possui programas de atendimento social, na assistência a 
fragilidades sociais como pobreza, fome, problemas de saúde etc. De forma centralizada, o 
Cadastro Único é a ferramenta utilizada para caracterização das famílias e indivíduos aptos 
a participarem dos programas sociais do governo. 

Destaca-se o Programa Bolsa Família, que é um programa de ordem federal cu-
jo objetivo é a retirada de diversas famílias da situação de pobreza extrema, por meio de 
transferência direta de renda. Em todo o Brasil, mais de 13 milhões de famílias são atendi-
das pelo programa. 

Em pesquisa no banco de dados do MDS, foram obtidas informações a respeito 
do número de famílias atendidas pelo programa em cada município da AII, bem como o va-
lor total do repasse mensal para estas famílias e o valor médio mensal recebido por família. 
Tais informações, com referência ao mês de agosto de 2014, estão sintetizadas na Tabela 
7-92  e na Figura 7-168. 

Tabela 7-92: Dados gerais do Programa Bolsa Família na AII. 

MUNICÍPIO NÚMERO DE FAMÍLIAS VALOR TOTAL (R$) VALOR MÉDIO (R$) 

Rio Branco do Ivaí 521 99.826,00 191,60 

Rosário do Ivaí 497 67.665,00 136,15 

Ivaiporã 1517 194.598,00 128,28 

Ariranha do Ivaí 265 38.329,00 144,88 

Cândido de Abreu 1559 217.787,00 139,70 

Grandes Rios 625 81.023,00 129,64 

AII 4984 699.291,00 140,31 

Fonte: Adaptado de MDS (2014). 
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Figura 7-168: Bolsa Família – Valor médio mensal por família nos municípios da AII 

 
Fonte: Adaptado de MDS (2014). 

É possível observar que quase 5 mil famílias da AII são atendidas pelo programa 
Bolsa Família, e que aproximadamente 700 mil reais mensais são destinados às mesmas. 
Os municípios com maior contingente populacional são os municípios com maior valor abso-
luto de famílias atendidas pelo programa. No entanto, verificam-se variações entre os muni-
cípios no montante médio recebido por família mensalmente. Em média, cada família da AII 
recebe cerca de R$ 140,00 por mês. Ivaiporã é o município das AII onde o benefício familiar 
mensal é menor, correspondendo a R$ 128,28. Destaca-se Rio Branco do Ivaí, cujo valor 
médio do benefício pro família chega a R$ 191,60 mensais, representando o maior valor 
observado na AII. 

Dentre as famílias atendidas pelo programa Bolsa Família, algumas requerem 
acompanhamento obrigatório de saúde. Este acompanhamento é obrigatório para famílias 
que possuem, entre os dependentes, crianças com idade até sete anos, grávidas e mulhe-
res em idade fértil entre 14 e 44 anos. O número e o percentual de famílias beneficiárias do 
Bolsa Família, por município da AII, que atendem ao perfil necessário ao acompanhamento 
obrigatório de saúde encontra-se disposto na Tabela 7-93 e na Figura 7-169. 

Tabela 7-93: Famílias com acompanhamento de saúde obrigatório. 

MUNICÍPIO NÚMERO DE FAMÍLIAS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA (%) 

Rio Branco do Ivaí 377 72,4 

Rosário do Ivaí 398 80,1 

Ivaiporã 1241 81,8 

Ariranha do Ivaí 195 73,6 

Cândido de Abreu 1278 82,0 

Grandes Rios 504 80,6 

AII 3993 80,1 

Fonte: Adaptado de DATASUS (2014). 
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Figura 7-169: Percentual de famílias com acompanhamento de saúde obrigatório 

 

Fonte: Adaptado de DATASUS (2014). 

Nota-se que a grade maioria das famílias atendidas pelo programa Bolsa Família 
enquadra-se no perfil cujo acompanhamento de saúde é obrigatório. Este acompanhamento 
é semestral e condicionante para a utilização do benefício. Rio Branco do Ivaí é o município 
cujo percentual de famílias beneficiárias atreladas ao acompanhamento de saúde é menor 
(72,4%), enquanto Ivaiporã possui o maior destes percentuais para a AII (81,8%). Entretan-
to, salvo algumas pequenas variações, a média observada na AII (80,1%) é um bom reflexo 
do panorama observado isoladamente em cada município. 

Outro ponto-chave desta discussão é o fato de que, uma vez que a AII é com-
posta prioritariamente por municípios de pequeno porte, a municipalização dos serviços a-
carreta, muitas vezes, na falta de atendimento das particularidades inerentes a cada popula-
ção. Neste contexto, o Programa Territórios da Cidadania atende à região de estudo, sob a 
iniciativa do Governo Federal, e visa à promoção do desenvolvimento econômico e univer-
salização de programas básicos de cidadania, utilizando-se de estratégias de desenvolvi-
mento territorial sustentável. 

Este modelo de desenvolvimento territorial concilia combate à pobreza, segurança 
alimentar e nutricional, proteção ambiental e geração de renda. Desta forma, os territórios pas-
sam a constituir um espaço propício ao desenvolvimento de projetos e articulações de políticas 
públicas, possibilitando parcerias entre os municípios, o estado e a sociedade civil de forma ge-
ral. 

Com a implantação do Programa, o Brasil foi dividido em 120 Territórios da Ci-
dadania, dentre os quais quatro encontram-se em terras paranaenses. Os Territórios da Ci-
dadania localizados no estado do Paraná abrangem 74 municípios, sendo 29 pertencentes 
ao Território Norte Pioneiro, 20 do Território Cantuquiriguaçu, 7 do Território Vale do Ribeira 
e 18 do Território Paraná Centro. 

Dentre os 18 municípios compreendidos na área do Território Paraná Centro, 
destacam-se Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí e Cândido de Abreu, pois estes pertencem 
à AII da PCH Clairto Zonta. A localização dos Territórios da Cidadania no Paraná, bem co-
mo a localização da AII no Território Paraná Centro está ilustrada na Figura 7-170 a seguir. 
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Figura 7-170: Localização da AII e dos Territórios da Cidadania no Paraná 

 
 

O Território Paraná Centro corresponde a uma área de 15.045,50 km², abran-
gendo uma população de 341.696 habitantes, dos quais 31,84% vivem em área rural. O 
maior município deste Território é Guarapuava, localizado ao sul do Território. Possui 23.167 
agricultores familiares, 2.040 famílias assentadas, 2 comunidades quilombolas e 3 terras 
indígenas. O IDH médio do Território é 0,73, sendo classificado como alto. Em 2013 o Terri-
tório foi contemplado com 24 ações do Governo Federal, sendo 8 no âmbito de apoio às 
atividades produtivas, 12 relacionadas à cidadania e direitos da população e 4 ações ligadas 
à infraestrutura.  

7.3.2.1.12 Populações Indígenas e Tradicionais/Especiais 

Através da base de dados disponibilizada pelo Instituto de Terras, Cartografia e 
Geociências (ITCG), foi possível investigar a existência de áreas indígenas e áreas ocupa-
das por outras comunidades tradicionais/especiais (quilombolas, faxinais, ilhéus, cipozeiras, 
assentamentos rurais etc.) nas proximidades da AII. Em paralelo, foram feitas articulações 
diretas com os órgãos oficiais responsáveis pelo controle destas áreas para a consistência 
de tais dados: Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Fundação Palmares, Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), entre outros como o próprio ITCG. 

Todas estas comunidades estudadas neste ponto têm seus modos de vida liga-
dos diretamente aos cursos hídricos por estarem desassociadas de centros urbanos. Assim 
sendo, usualmente estas populações ocupam regiões próximas a corpos d’água devido à 
dependência deste recurso para as funções vitais. Além da posição geográfica relativa ao 
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município em que está inserida, portanto, é essencial a análise do curso hídrico a que uma 
determinada comunidade tradicional/especial está associada. 

Primeiramente foram estudadas as comunidades e populações indígenas que 
estão situadas nas proximidades ou então inseridas na Área de Influência Indireta (AII) (ver 
Figura 7-171). 

Figura 7-171: Áreas indígenas identificadas próximas à AII. 

 
 

Como pode ser visualizado nas informações espaciais expostas existem duas 
populações indígenas oficialmente situadas na AII, especificamente em Cândido Abreu (á-
rea Indígena Lote do Vitorino e área Indígena Faxinal). Além destas, foram encontradas ou-
tras quatro áreas indígenas demarcadas nas proximidades da AII, todas consideravelmente 
distantes dos limites da mesma. São elas: a área Indígena Ivaí (cerca de 34 quilômetros 
distante da PCH Clairto Zonta), a área Indígena Marrecas (cerca de 75 quilômetros distan-
te), a área Indígena Queimadas (cerca de 35 quilômetros distante) e a área Indígena Moco-
ca (cerca de 65 quilômetros distante). 

A área Marrecas, aquela situada no município de Turvo a 73 quilômetros da P-
CH, possui uma área de aproximadamente 17 mil hectares, onde vivem cerca de 665 habi-
tantes da tribo Kaingang Além de estar situada neste município, esta área indígena situa-se 
na margem do rio Marrecas, que é afluente direto do rio Ivaí. Por isso, esta população tem 
seus modos de vida associados a um curso hídrico bastante diferente daquele onde deverá 
ser instalado a PCH Clairto Zonta. 
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No município de Cândido de Abreu estão localizadas a áreas indígenas Lote do 
Vitorino e Faxinal, ambas kaingang, onde vivem mais de 600 habitantes em uma área de 
pouco mais de 2 mil hectares. Os corpos hídricos que servem estes habitantes ali são al-
guns pequenos afluentes diretos do rio Ivaí, além do rio Ubazinho (também afluente do rio 
Ivaí). Mais uma vez, assim, a comunidade indígena estudada tem seus costumes relaciona-
dos a corpos hídricos diferentes do rio Branco, onde a PCH será instalada. 

Queimadas, a terceira área estudada, margeia pequenos afluentes do rio do Pei-
xe, também pertencente à bacia hidrográfica do rio Ivaí. Esta área indígena, no município de 
Ortigueira e distante 35 quilômetros da PCH Clairto Zonta, possui uma área de pouco mais 
de 3 mil hectares e uma população de aproximadamente 610 habitantes kaingang.  

A quarta e última área indígena estudada é a Ivaí, localizada no município de 
Manoel Ribas. Seu território conta mais de 7 mil hectares, onde vivem mais de 1500 kain-
gangs.  Esta comunidade está relacionada a dois cursos hídricos que atravessam sua área, 
os rios Borboleta e Barra Preta. Devido a esta constatação, é possível observar que a co-
munidade indígena não possui ligação com a AII ou com o corpo hídrico da PCH Clairo Zon-
ta. 

Através do Ofício nº 430/2014/PRES/FUNAI/MJ de 24 de junho de 2014, em 
resposta ao - Ofício nº. 007/2014 - CZ de 22 de fevereiro de 2014, a FUNAI informou que 
estudos aprofundados e específicos ao componente indígena não se fazem necessários. Tal 
constatação foi feita devido à análise do porte do projeto, bem como as distâncias entre as 
áreas indígenas mais próximas e a localização do empreendimento. 

Foram também estudadas as áreas de Assentamentos Rurais regularizadas no 
Instituto Nacional de Colonização e de Reforma Agrária (INCRA). Através de dados espaci-
ais foram identificadas seis Planos de Assentamentos Rurais pertencentes aos municípios 
da AII. A Figura 7-172 foi elaborada no sentido de expor a espacialidade destes PAs. 
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Figura 7-172: Planos de Assentamentos Rurais (PAs) identificados na região da AII. 

 
 

Observa-se a existência de algumas áreas de Assentamento Rural na AII e ao 
redor dela. Todos os PAs encontrados na região foram levantados e as suas características 
de área ocupada e número de famílias atendidas estão expostos na Tabela 7-94 que segue. 

Tabela 7-94: Características principais dos Assentamentos Rurais da AII. 

NÚMERO PLANO DE ASSENTAMENTO MUNICÍPIO ÁREA (HA) FAMÍLIAS 

1 Egídio Brunetto Rio Branco do Ivaí 2911,00 168 

2 Vale da Conquista Cândido de Abreu 1540,88 40 

3 -¹ Cândido de Abreu -¹ -¹ 

4 19 de julho Cândido de Abreu 306,88 60 

5 Terra e Vida Cândido de Abreu 1589,89 50 

6 Ilha das flores Cândido de Abreu 430,43 27 

Obs.¹: Dados oficiais não disponíveis 

 

O Plano de Assentamento que merece maior destaque entre os presentes na AII 
é o PA Egídio Brunetto, PA este que foi sinalizado pelo INCRA através do Ofício 
OF.INCRA/SR(09)/Nº1724/2014 de 17 de abril de 2014, em resposta ao Ofício nº. 006/2014 
CZ de 22 de fevereiro de 2014. Este PA se encontra na AID da PCH e sua presença foi de-
terminante na escolha do melhor arranjo civil para o empreendimento. 
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Cândido de Abreu mais uma vez se destaca pela presença de comunidades as-
sentadas, além da presença indígena. A cidade abriga 5 planos de assentamento, estando 
todos eles distantes consideravelmente da PCH Clairto Zonta e de suas potencias interfe-
rências. 

Ainda, foram estudadas as outras comunidades tradicionais existentes na região 
através dos dados espaciais disponibilizados pelo Instituto de Terras, Cartografia e Geoci-
ências (ITCG) em resposta aos ofícios nº. 003/2014 CZ de 23 de fevereiro de 2014 e nº. 
004/2014 CZ de 23 de fevereiro de 2014, conforme pode ser visto na Figura 7-173. 

Figura 7-173: Comunidades tradicionais identificadas próximas à AII. 

 
 

Não foram identificadas comunidades tradicionais dentro da AII. Nas proximida-
des foram identificadas algumas comunidades Faxinais, mas todas situadas além de 60 km 
da PCH Clairto Zonta e não devem ser impactadas, tampouco afetadas diretamente, pelo 
empreendimento hidrelétrico por estarem distantes consideravelmente da região do empre-
endimento. Comunidades quilombolas não foram identificadas através dos dados espaciais, 
fato este que corrobora com a resposta da Fundação Cultural Palmares ao Ofício nº. 
014/2014 - CZ de 03 de abril de 2014, no qual a Fundação explicita a não existência de co-
munidades quilombolas reconhecidas nos arredores da área de influência do empreendi-
mento. 
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7.3.2.1.13 Considerações Finais da Área de Influência Indireta (AII) 

Descritos todos os temas do meio socioeconômico referentes à AII, merecem 
destaque os pontos mais relevantes levantados no diagnóstico, sintetizando a completa in-
terpretação da situação atual da região. Estas considerações deverão estabelecer o princi-
pal elo de comunicação entre o diagnóstico socioambiental e os prognósticos regionais, 
frente à instalação da PCH Clairto Zonta. 

A primeira característica que chama a atenção na AII é o baixíssimo grau de ur-
banização dos municípios. O grau médio, que inclui o município de Ivaiporã (mais desenvol-
vido da região), não chega a 45%. Este aspecto, somado à análise histórica do mesmo indi-
cador, demonstra baixa estagnação do êxodo rural, característica comum em todo território 
brasileiro nas últimas décadas. 

Quanto ao envelhecimento da população, pode-se observar que esse ocorre de 
forma destacável na AII. Em análise das pirâmides etárias de 2007 e 2010 (intervalo breve 
de tempo), já foi possível observar algumas tendências que indicam a redução da razão de 
dependência, ou seja, diminuição da população “produtiva”. 

Fragilidades como atendimento a recursos de saneamento básico e educação 
também são relevantes. Somado ao caráter rural dos municípios estudados, que coopera 
para que o cenário seja pouco positivo neste ponto, os indicadores estudados mostraram 
que existem diversas potenciais melhoras no que diz respeito às demandas básicas da po-
pulação. Educação e saneamento básico (bastante ligado à saúde) são pilares fundamen-
tais na concepção de uma sociedade equilibrada e sustentável. 

Na formação dos PIBs na AII, a indústria (setor secundário) não mostrou impor-
tância relevante em município algum. As atividades agropecuárias e o setor terciário (tam-
bém muito relacionado à produtividade primária da região) são os grandes movimentadores 
econômicos da região, em consonância com as características estudadas em outros pontos 
deste relatório. 

A análise espacial histórica da ocupação dos solos mostra que a antropização 
daquela região é recente. Esta importante característica, juntamente com a análise dos tipos 
de solos atuais e das atividades econômicas locais, em parte explica a baixa densidade de-
mográfica e a baixa atratividade financeira da região. 

Chamarizes potenciais da região, como as paisagens naturais e o turismo rural, 
ainda são pouco explorados e poderiam ser melhores aproveitados no sentido de atrair po-
pulações de outras regiões paranaenses ou brasileiras para a AII. 
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7.3.2.2 ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA 

Figura 7-174: Macrolocalização da AID do meio socioeconômico. 

 
 

7.3.2.2.1 Histórico de Ocupação 

O território hoje ocupado por Rio Branco do Ivaí teve sua ocupação iniciada no 
começo do século XX. Nesta época houve o trânsito de safristas na região, vindos de Cân-
dido de Abreu e de Reserva. Posteriormente, a ocupação dos madeireiros marcou a cidade, 
pois ocorreu a dizimação de matas de araucárias. 

A cidade está localizada numa região bem central do estado do Paraná, de for-
ma que neste território se deu a convergência entre as três frentes de ocupação do Paraná, 
conhecidas como frente tradicional, frente do norte e frente sulista. Desta forma, todas as 
correntes de ocupação territorial acabaram passando pela área onde a cidade foi instalada, 
deixando por lá suas marcas e contribuições. 
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A área onde está instalada a zona urbana da cidade pertencia a um famoso 
comprador de suínos da região, chamado Ary Borba Carneiro. Ele foi o responsável pelo 
início do desenvolvimento econômico da região, pois movimentava o comércio local. Em sua 
homenagem foi nomeada a principal estrada que cruza o município, a Rodovia Ary Borba 
Carneiro ou PR-535. 

O nome da cidade é uma referência ao rio Branco, que desponta dentro da cida-
de e do próprio sítio urbano. O termo “do Ivaí” foi acrescentado pela proximidade ao rio Ivaí 
para realizar a diferenciação da cidade com outro município homônimo. 

Em 1990 ocorreu a primeira reunião em prol da emancipação do território, presi-
dida por um descendente de Ary Borba Carneiro chamado de Edison Rogério Borba Carnei-
ro. A Lei Estadual nº 11.258 de 11 de dezembro de 2005 criou o município de Rio Branco do 
Ivaí, na sede do antigo distrito de Rio Branco, tendo seu território desmembrado de Grandes 
Rios e Rosário do Ivaí. A instalação do município aconteceu em 1º de janeiro de 1997. 

7.3.2.2.2 Aspectos Demográficos 

Em termos de demografia, ou dinâmica populacional, para a AID foram estuda-
dos parâmetros mais sintéticos e acurados a fim de caracterizar o município que terá terras 
margeadas e, sutilmente, alagadas pela instalação da PCH Clairto Zonta. 

Primeiramente vale pontuar mais uma vez que Rio Branco do Ivaí teve seu terri-
tório desmembrado de Grandes Rios e Rosário de Ivaí, sendo constituído município em 
1997. Desta forma, não existem dados municipais de 1991, pois nesta época o município 
ainda não existia. 

Uma vez que os quantitativos populacionais globais históricos e ocupação urba-
na/rural foram intensamente explorados nos tópicos de diagnóstico da AII, neste ponto as 
distribuições históricas etárias de Rio Branco do Ivaí tiveram o enfoque principal, além da 
razão de dependência e da taxa de envelhecimento (ver Tabela 7-95). Os dados apresenta-
dos foram obtidos no portal do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 

Tabela 7-95: Distribuições etárias históricas de Rio Branco do Ivaí. 

QUANTITATIVO POPULACIONAL POPULAÇÃO (2000) POPULAÇÃO (2010) 

Jovens (0-15 anos) 1.603 1.069 

Adultos (16-64) 1.939 2.523 

Idosos (65+ anos) 216 306 

Razão de dependência 93,8% 54,5% 

Taxa de envelhecimento 5,7% 7,9% 

Fonte: Adaptado de Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2014). 

Observa-se, a partir dos dados dispostos na Tabela 7-95, que a população jo-
vem decresceu significativamente entre 2000 e 2010, ao passo que o número de adultos 
cresceu, assim como o número de idosos. Uma análise visual desta discussão pode ser feita 
na Figura 7-175. 
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Figura 7-175: Distribuições etárias históricas percentuais de Rio Branco do Ivaí 

 
Fonte: Adaptado de Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2014). 

Conforme discutido anteriormente, a razão de dependência representa o percen-
tual da população de menos de 15 anos e da população de 65 anos e mais (população con-
siderada dependente) em relação à população de 15 a 64 anos (população potencialmente 
produtiva). Segundo esse parâmetro, ao longo da última década, a razão de dependência 
diminuiu drasticamente no município. Este perfil demonstra que o potencial produtivo, refe-
rente à população ativa, é alto frente à dependência populacional.  

Por fim, o último parâmetro aqui discutido foi a taxa de envelhecimento, que ex-
pressa o percentual de idosos frente à população total, fornecendo um indicativo a respeito 
do envelhecimento da população. Sobre os dados apresentados, nota-se que a população 
idosa cresceu mais de 40% da última década, representando hoje cerca de 8% da popula-
ção de Rio Branco do Ivaí. Desta forma, somado às outras análises, este resultado indica 
um avançado estágio de transição demográfica e envelhecimento da população no municí-
pio (assim como observado na pirâmide etária apresentada para a AII). 

Quanto à migração, na Tabela 7-96 estão mostrados os dados absolutos e per-
centuais do último censo oficial brasileiro referente à população natural de Rio Branco do 
Ivaí, enquanto Figura 7-176 ilustra os dados tabelados. A análise destes padrões se faz im-
portante devido ao tema “migração” relacionar-se com outras características antrópicas im-
portantes de região, como explorado na sequência. 

Tabela 7-96: Naturalidade dos habitantes de Rio Branco do Ivaí. 

NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO 
E À UNIDADE DA FEDERAÇÃO 

POPULAÇÃO RESIDENTE 
(HABITANTES) 

POPULAÇÃO RESIDENTE 
(%) 

Total do município 3898 100,0 

Naturais do município 2197 56,4 

Não naturais do município 1701 43,6 

Naturais do Paraná 3718 95,4 

Não naturais do Paraná 180 4,6 

Naturais de outros municípios do Paraná 1521 39,0 

Fonte: Adaptado de IPARDES (2014). 
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Figura 7-176: Percentuais dos habitantes de Rio Branco do Ivaí segundo naturalidade 

 
Fonte: Adaptado de IPARDES (2014). 

A informação apresentada dá conta de que cerca de 95% da população que mo-
ra em Rio Branco do Ivaí é natural do Paraná, enquanto pouco menos de 60% dos habitan-
tes do município são nascidos na própria cidade. 

Conforme explorado nos tópicos de AII e também nos capítulos que seguem, Rio 
Branco do Ivaí é um município de base produtiva agrícola, basicamente. Isto faz com que se 
conclua que os munícipes de outras regiões que ali habitam são provenientes de regiões 
próximas, pois o município pouco atrai emigrantes de outras regiões que poderiam estar 
interessados, por exemplo, em melhores condições de vida financeira, em altos padrões de 
qualidade de vida, em capacitação profissional e educação, entre outros motivos que convi-
dam e atraem populações migrantes. 

O município de Rio Branco do Ivaí tem potencial a ser desenvolvido pelos impac-
tos potencialmente trazidos pela PCH Clairto Zonta. Em face aos aspectos demográficos 
aqui apresentados, durante um período passageiro, porém considerável, a economia local 
deverá ser beneficiada em função das obras, das ofertas de emprego e da movimentação 
dos setores de prestação de serviços que deverão chamar a atenção para os atrativos mu-
nicipais e trazer alguns moradores de outras regiões. 

A distribuição da população nos meios rural e urbano também foi estudada na 
caracterização demográfica da AID e os dados estão ilustrados na Figura 7-177 a seguir. 

Figura 7-177: Distribuição da população de Rio Branco do Ivaí nos meios rural e urbano 

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2014). 
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Conforme observado, na última década não houve grandes variações da propor-
ção de pessoas nos meios rural e urbano do município, o que significa que a tendência ao 
êxodo rural constatada na AII não se aplica especificamente à AID. Tal apontamento corro-
bora com as idéias anteriormente estudadas e discutidas, uma vez que Rio Branco do Ivaí é 
um município essencialmente agrícola, de forma grande parte de sua população reside no 
meio rural. Este fato pode indicar, ainda, que o sistema de produção agrícola praticado no 
município não é extremamente mecanizado (como em outras regiões paranaenses), pois tal 
mecanização tende a levar ao êxodo rural, o que não se observa no município. 

7.3.2.2.3 Infraestrutura 

Habitação 

Com relação ao número de moradias, de acordo com os dados do último censo 
do IBGE realizado em 2010, Rio Branco do Ivaí possui 1.625 domicílios, todos particulares, 
sendo que 1207 são ocupados e 418 não são ocupados. Tal fato já indica que o aspecto 
turístico e de serviços na região não é explorado, pois a intensa atividade destes setores 
requer estruturas domiciliares comunitárias, como hotéis, pousada, etc. 

Estas moradias particulares ocupadas estão divididas entre os meios rural e ur-
bano, conforme ilustra a Figura 7-178 a seguir. 

Figura 7-178: Percentual de domicílios ocupados de Rio Branco do Ivaí segundo o tipo de ocupação 

 
Fonte: Adaptado de IPARDES (2014). 

A informação apresentada corrobora e fortalece a anteriormente discutida a res-
peito do caráter pouco urbanizado de Rio Branco do Ivaí, pois 75% de seus domicílios ocu-
pados, ou seja, 905 casas se encontram no meio rural. 

Uma vez sabida a importância do meio rural no município, bem como do contin-
gente domiciliar neste meio, faz-se importante estudar a estrutura destes domicílios, de for-
ma que foi levantada a estrutura das paredes externas dos domicílios rurais ocupados. Tal 
informação está disposta na Figura 7-179 a seguir. 
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Figura 7-179: Percentual de moradias rurais ocupadas segundo material das paredes externas 

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2014). 

As paredes externas dos domicílios rurais ocupados de Rio Branco do Ivaí são 
predominantemente feitas de madeira aparelhada, que consiste em madeiras que recebem 
um tratamento a fim de tornas a superfície mais plana e remover imperfeições da própria 
madeira. Em seguida, a alvenaria com revestimento desponta como segunda maior caracte-
rística das paredes externas dos domicílios rurais ocupados da cidade. Vale ressaltar que 
não existem registros de domicílios com paredes externas de palha, taipa ou sem parede. 

No que diz respeito ao número de moradores por domicílio ocupado, a Figura 
7-180 a seguir ilustra a situação no município. 

Figura 7-180: Percentual de moradores por densidade populacional domiciliar 

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2014). 

Em Rio Branco do Ivaí, em cerca de 46% dos domicílios moram de 1 a 2 pesso-
as. O número de domicílios com até 1 morador chega a 37%, o que indica que muitas resi-
dências são ocupadas por apenas um morador.  Desta forma, mais de 80% dos domicílios 
de Rio Branco do Ivaí possuem até 2 moradores, o que indica uma densidade domiciliar 
pequena no município. Este baixo número de moradores por domicílio indica a queda da 
taxa de fecundidade e de natalidade observada na região, conforme discutido anteriormente. 
Cabe ressaltar que a média de moradores por domicílio no estado do Paraná é 3,3. 

Saneamento 

Para este nível de estudo, foram levantados dados a respeito do abastecimento 
de água, resíduos sólidos urbanos e esgoto do município de Rio Branco do Ivaí. 
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Inicialmente, foi levantada a evolução do número de habitantes atendidos pelo 
sistema de abastecimento de água, a partir das informações do aplicativo Séries Históricas 
do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). Estes dados estão mostra-
dos na Tabela 7-97 a seguir. 

Figura 7-181: Evolução histórica do número de habitantes com abastecimento de água na AID. 

 
Obs.: Percentuais da população total com abastecimento de água 

Fonte: Adaptado de SNIS (2014). 

A partir da Figura 7-181 acima, é possível observar que o quantitativo populacio-
nal com abastecimento de água no município de Rio Branco do Ivaí vem aumentando ao 
longo dos anos. Entre 2004 e 2012, o percentual da população com abastecimento de água 
aumentou 30%. Nos 8 anos estudados, a extensão da rede de água aumentou 2 km, saindo 
de 9 e indo para 11.  Esta abrangência maior da rede de abastecimento fornece subsídio 
para que mais pessoas passem a ter acesso à água. Embora este crescimento esteja noto-
riamente ocorrendo, em 2012 ainda havia mais de 1700 pessoas vivendo sem abastecimen-
to de água, o que pode levar a problemas de saúde pública.  

A Figura 7-182 a seguir apresenta os valores relativos ao quantitativo de água 
produzida, tratada e consumida em Rio Branco do Ivaí ao longo dos anos. 

Figura 7-182: Quantidade de água produzida, tratada e consumida em Rio Branco do Ivaí. 

 
Fonte: Adaptado de SNIS (2014). 

Primeiramente é válido ressaltar que se entende por água produzida toda a água 
que foi captada e estava disponível para o consumo da população. Conforme já visto anteri-
ormente no estudo da AII, em 2014, 89% da captação está sendo feita no rio Branco e 11% 
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em um poço localizado na cidade. As quantidades produzidas são flutuantes e variam con-
forme o quantitativo populacional com acesso ao abastecimento de água daquele ano. Na 
série de dados que vai de 2004 a 2012, o menos volume produzido foi em 2005 (97.700 m³ 
de água) e o maior foi em 2012 (122.300 m³ de água).  

De toda a água captada, um percentual passa por uma estação de tratamento de 
água (ETA) antes de estar disponível para consumo pela população. No período de estudo, 
esta quantidade variou de 67,2% (2005) a 86% (2012).  

Já no que diz respeito aos volumes consumidos, estes também são flutuantes e 
dependem do quantitativo populacional ligado à rede de abastecimento. O maior consumo 
registrado neste período foi em 2006, quando 92.000 m³ de água foram consumidos, en-
quanto o menor foi em 2005, quando o consumo chegou a 74.410 m³ de água. É importante 
verificar que nem sempre o volume de água tratada nas ETAs é suficiente para o abasteci-
mento da população, de forma que um percentual deste consumo passa a ser feito com á-
gua sem tratamento de água. É relevante destacar que o fato de que a água não passou 
pela ETA não implica em falta de atendimento aos padrões de potabilidade. 

Com relação ao número de ligações de água em Rio Branco do Ivaí, a Figura 
7-183 a seguir apresenta estas informações desde o ano de 2004 até o ano de 2012. 

Figura 7-183: Evoluções de número de ligações de água em Rio Branco do Ivaí – 2004 a 2012 

 
Fonte: Adaptado de SNIS (2014). 

O número de ligações de água no município de Rio Branco do Ivaí vem crescen-
do progressivamente ao longo dos anos. Entre 2004 e 2012 o número de ligações aumentou 
mais de 50%, o que garante maior acesso da população à rede de abastecimento de água. 

A relação entre o volume de água consumido e o número de ligações existentes 
se encontra na Figura 7-184Figura 7-185 abaixo. 
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Figura 7-184: Relação entre o volume consumido de água e o número de ligações existentes em Rio Branco do 
Ivaí. 

 
Fonte: Adaptado de SNIS (2014). 

A relação entre o volume de água consumido e o número de ligações existentes 
na cidade apresentou pouca variação ao longo dos anos. Em 2006 esta relação foi superior 
aos outros anos, indicando que mais água por ligação foi consumida em relação aos outros 
anos. Em 2009 verifica-se o oposto. Com o aumento do número de ligações e a diminuição 
do consumo neste ano, a relação entre consumo e ligações foi a mais baixa entre as verifi-
cadas. A média ao longo dos anos é de 131 m³ de água por ligação com a rede de abaste-
cimento a cada ano. 

Com relação aos efluentes, conforme já discutido anteriormente, em Rio Branco 
do Ivaí predominam as fossas sépticas. Desta forma, não foram encontrados dados oficiais 
quantitativos ou qualitativos a respeito da coleta e tratamento destes efluentes no Sistema 
Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS. 

Quanto aos resíduos sólidos, Rio Branco do Ivaí dispõe seus resíduos em um 
aterro controlado. Os aterros controlados são considerados como solução intermediária en-
tre os lixões e os aterros sanitários para os resíduos sólidos. Neles, a cada camada de lixo é 
disposta uma camada de terra, a fim de minimizar o mau cheiro, o impacto visual e a prolife-
ração de vetores. Cabe ressaltar que, de acordo com a Política Nacional dos Resíduos Sóli-
dos (Lei 12.305 de 2010), até 2014 todas as cidades deveriam dispor seus rejeitos em ater-
ros sanitários (sejam próprios ou através de consórcios). Rio Branco do Ivaí não faz parte de 
nenhum consórcio, segundo o IAP, e tampouco possui aterro sanitário. 

Em 2000, 89,3% dos moradores da zona urbana da cidade contavam com servi-
ço de coleta de resíduos. Em 2010, esta proporção chegou a 100%, o que indica que todos 
os moradores urbanos de Rio Branco do Ivaí contam com a coleta de resíduos em suas re-
sidências. Entretanto, não estão disponíveis dados a respeito da população residente na 
zona rural que, no município, correspondem à maioria da população (mais de 75%). 

Energia Elétrica 

A fim de caracterizar o sistema de energia elétrica do município de Rio Branco 
do Ivaí, foi estudada, primeiramente, a evolução histórica (anos 2000 e 2010) do percentual 
da população que vive em domicílios com energia elétrica. Os dados levantados se encon-
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tram na Figura 7-185 e foram obtidos a partir de consulta ao Atlas do Desenvolvimento Hu-
mano no Brasil. 

Figura 7-185: Evolução do percentual populacional em domicílios com e sem energia elétrica 

2000 

 

2010  

 

Fonte: Adaptado de Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2014). 

Observa-se que, entre os anos 2000 e 2010, mais de 90% das pessoas 
que vivam em domicílios sem energia elétrica passaram a viver em domicílios abas-
tecidos pela rede de transmissão de energia elétrica. Sabendo que em 2010 a popu-
lação de Rio Branco do Ivaí era de 3.898 habitantes, cerca de 50 pessoas ainda ha-
bitavam em residências sem energia elétrica neste ano. 

Com relação ao consumo municipal e ao número de consumidores, a Ta-
bela 7-97 e a Figura 7-186 apresentam estas informações. 

Tabela 7-97: Consumo e consumidores por categoria em Rio Branco do Ivaí – 2012. 

CATEGORIAS CONSUMO (MWh) CONSUMIDORES 

Residencial 884 666 

Setor secundário 410 11 

Setor comercial 744 73 

Rural 1272 375 

Outras classes 421 35 

TOTAL 3731 1160 

Fonte: Adaptado de IPARDES (2014) 

87,05%

12,95%

98,75%

1,25%

Com energia elétrica

Sem energia elétrica



 

 
Argentum Energia Ltda. 

PCH Clairto Zonta 
EIA – Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

Argentum Energia Ltda. 
Rua Fernando Simas, 705, 3º Andar – Bigorrilho 
Curitiba / PR - CEP: 80.430-190  

7-227 

 

Figura 7-186: Percentual de consumo e consumidores por categoria em Rio Branco do Ivaí - 2012 
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Fonte: Adaptado de IPARDES (2014) 

O setor que mais consome energia elétrica em Rio Branco do Ivaí é o setor rural, 
representando 34% do consumo total. Esta informação é bastante coerente com os dados 
observados nos outros tópicos deste estudo, pois indica, mais uma vez, o caráter rural do 
município. Em seguida vem o setor residencial, responsável por mais 22% do consumo, e o 
setor comercial, que consome 20% do total. Estes três setores juntos são responsáveis por 
quase 80% do consumo de energia elétrica do município. 

Com relação aos consumidores, a categoria majoritária são as residências, que 
representam 57% do total. Em seguida vem o setor rural e o comercial, que representam, 
respectivamente, 32% e 6% do número total de consumidores de energia elétrica. Desta 
forma, estes três setores somam mais de 95% de todos os consumidores do município. 

Ainda que a ordem de setores de consumo e de consumidores não seja a mes-
ma, os setores rural, residencial e comercial são os grandes destaques do panorama da 
energia elétrica municipal. 

A subestação de transmissão de energia elétrica mais próxima ao município de 
Rio Branco do Ivaí está localizada em Ivaiporã. A subestação faz parte do Sistema de 
Transmissão de Itaipu, operado por FURNAS. Pela subestação de Ivaiporã passam 5 linhas 
de transmissão que cruzam 900 km desde Foz do Iguaçu – PR até Tijuco Preto e Ibiúna – 
SP. A subestação ocupa cerca de 56 alqueires, dos quais 14 são energizados.  

Sistema Viário 

A fim de entender como acontece o fluxo de pessoas, mercadorias, etc. numa 
determinada região, o estudo e entendimento do sistema viário se mostra bastante expres-
sivo. Na região de interesse deste ponto de estudo, assim como em diversas áreas do terri-
tório paranaense, o sistema viário sempre foi de grande importância no escoamento da pro-
dução agroindustrial. 

Desta forma, a Figura 7-187 a seguir ilustra as principais vias e modais de trans-
porte presentes em Rio Branco do Ivaí. 
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Figura 7-187: principais vias e modais de transporte presentes em Rio Branco do Ivaí 

 
 

A rodovia PR-535, denominada Rodovia Ary Borba Carneiro, corta o município, 
passando inclusive pela sua área urbana. Esta rodovia liga a PR-082 (ligação entre Rosário 
do Ivaí e o Mato Grosso do Sul) à cidade. A PR-535 é uma rodovia permanente e possui 
uma extensão total de aproximadamente 51,5 km, dos quais apenas 18,5 km são planeja-
dos, 19,5 km são pavimentados e 13,5 km não são pavimentados. Constitui um acesso im-
portante para veículos que partem de Cândido de Abreu para o norte do Paraná. 

A balsa presente no município atravessa o rio Ivaí, fazendo ligação entre Rio 
Branco do Ivaí e Ariranha do Ivaí. É um meio de transporte importante na região, especial-
mente para os moradores do Distrito de Porto Espanhol. A balsa passou um período desati-
vada por algumas irregularidades observadas pela Marinha. Em março de 2014 a prefeitura 
de Rio Branco do Ivaí regularizou toda a situação e a embarcação foi renomeada, passando 
a se chamar “Augusta Delfino”. 

Além destas vias de transporte, destaca-se, ainda, a existência de estradas se-
cundária municipais, vias estas que são significativamente importantes para a dinâmica mu-
nicipal, pois muitas vezes o acesso pela rodovia principal é mais longo, o que faz com que 
seja dada preferência às estradas secundárias para o deslocamento. 

O próprio acesso da região da casa de força se dá por estradas secundárias 
(não identificadas em dados espaciais oficiais) importantes no acesso da Área do Assenta-
mento Rural Egídio Brunetto, conhecida também como região da Fazenda Mestiça. 
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7.3.2.2.4 Serviços Essenciais 

A fim de caracterizar os serviços essenciais da AID da PCH Clairto Zonta, que 
corresponde ao município de Rio Branco do Ivaí, foram estudados os panoramas municipais 
com relação à educação, saúde, segurança pública e sistemas de informação. 

Educação 

No levantamento da situação de educação, foi estudado, primeiramente, o nú-
mero de matrículas segundo dependência administrativa na AID (Rio Branco do Ivaí). A sín-
tese destas informações resultou na elaboração da Tabela 7-98 a seguir. 

Tabela 7-98: Número de matrículas em Rio Branco do Ivaí segundo dependência administrativa 

DEPENDÊNCIA 
ADMINISTRATIVA CRECHE PRÉ-

ESCOLAR FUNDAMENTAL MÉDIO EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 

JOVENS E 
ADULTOS 

(EJA) 

Estadual 0 0 314 189 0 0 

Municipal 50 57 302 0 8 19 

Particular 0 0 0 0 22 0 

Total 50 57 616 189 30 19 

Fonte: Adaptado do IPARDES (2014). 

É possível notar que o maior número de matrículas realizadas no ano de 2012 
em Rio Branco do Ivaí se deu no ensino fundamental, representando quase 65% de todas 
as matrículas realizadas neste período. Tal dado corrobora com a informação anteriormente 
discutida com relação aos aspectos demográficos locais, uma vez que o número de crianças 
em idade hábil para o ensino fundamental é significativo na cidade. 

Com relação ao número de docentes e estabelecimentos, a Tabela 7-99 a seguir 
dispões estas informações para a AID. 

Tabela 7-99: Número de docentes e estabelecimentos na AID. 

EDUCAÇÃO BÁSICA DOCENTES ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

Creche 4 1 

Pré-escolar 4 2 

Fundamental 58 6 

Médio 22 1 

Total 75 9 

Fonte: Adaptado do IPARDES (2014). 

Primeiramente, é importante destacar que um mesmo docente pode atuar em 
mais de uma etapa e/ou modalidade de ensino. Estes dados dizem respeito aos docentes 
que estavam em efetivo exercício quando da realização do Censo Escolar. 

Seguindo a tendência do número de matrículas, o dado a respeito do número de 
docentes e estabelecimentos em Rio Branco do Ivaí é coerente, pois se observa que o ensi-
no fundamental é responsável pela grande maioria de docentes e de estabelecimentos. 

A relação entre o número de habitantes e o número de estabelecimentos de en-
sino para a educação básica se encontram na Tabela 7-100 a seguir. 

Tabela 7-100: Relação entre número de estabelecimentos e de habitantes em Rio Branco do Ivaí e no Paraná. 

INDICADORES RIO BRANCO DO IVAÍ PARANÁ 
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Número de habitantes ¹ 3.898 10.284.503 

Número de estabelecimentos de ensino ² 9 9.336 

Estabelecimentos/habitante 433 1.101 

Obs.¹: Dado de 2010. 

Obs.²: Estabelecimentos de educação básica. Dado de 2013. 

Fonte: Adaptado de IPARDES. 

Com relação ao fluxo escolar, a proporção de crianças e jovens frequentando a 
escola ou já tendo concluído alguma etapa de ensino é um indicativo da qualidade escolar 
do município, além de ser componente chave da determinação do IDH-Educação, discutido 
posteriormente. Desta forma, a Figura 7-188 a seguir apresenta o histórico do fluxo escolar, 
bem como o comparativo municipal, estadual e federal. 

Figura 7-188: Fluxo escolar por faixa etária 

Evolução histórica em Rio Branco do Ivaí 

 
Comparativo entre Rio Branco do Ivaí, Paraná e Brasil – 2010 

 
Fonte: Adaptado de Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2014). 

Observa-se que a proporção de crianças e jovens em idade escolar vem aumen-
tando com o decorrer dos anos em todos os níveis educacionais. Destaque para a propor-
ção de crianças de 5 a 6 anos na escola que cresceu 202,15% entre os anos 2000 e 2010. 
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Além disso, nota-se que uma proporção muito maior de crianças até 13 anos estão em situ-
ação regular com relação às etapas de educação. Menos de 50% dos jovens entre 15 e 17 
anos possuem ensino fundamental completo, e cerca de 30% dos jovens entre 18 e 20 anos 
possuem ensino médio completo. Este dado indica uma alta taxa de evasão escolar com o 
aumento da idade do estudante. 

Comparativamente, observa-se que, para crianças de até 13 anos, o fluxo esco-
lar em Rio Branco do Ivaí é bastante similar aos padrões verificados a nível estadual e fede-
ral. Por outro lado, com relação às idades e etapas escolares mais avançadas, o cenário 
observado a nível municipal é significativamente inferior. Entretanto, vale ressaltar que os 
outros dois níveis hierárquicos apresentam o mesmo padrão observado anteriormente em 
Rio Branco do Ivaí, onde o percentual de jovens entre 15 e 17 anos com fundamental com-
pleto e o percentual de jovens de 18 a 20 anos com médio completo é expressivamente infe-
rior do que as proporções observadas nas idades e etapas educacionais menores. 

Complementando a informação previamente discutida, foi estudada a distorção 
idade-série no ensino fundamental e médio em Rio Branco do Ivaí nos anos de 1999, 2006 e 
2013, conforme pode ser observado na Figura 7-189 a seguir. 

Figura 7-189: Percentual de alunos segundo distorção idade-série em Rio Branco do Ivaí 

 
Fonte: Adaptado de Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2014). 

Para que um aluno seja considerado em situação de distorção idade-série, sua 
idade deve diferir em 2 anos ou mais da idade prevista para a série na qual o mesmo se 
encontra. Assim sendo, é possível notar, primeiramente, que a distorção idade-série aumen-
ta à medida que os níveis de ensino avançam. É possível observar, ainda, que esta taxa 
vem diminuindo ao longo dos anos, o que indica que menos alunos estão cursando séries 
muito inferiores às esperadas pela idade. 

Entre 1999 e 2013, um período de 14 anos, a taxa de distorção decresceu 23,9% 
para alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, 28,3% para alunos dos anos finais do 
ensino fundamental e 31,7% para alunos do ensino médio. 

Embora ainda seja necessário avanço em relação ao fluxo escolar e à distorção, 
a conclusão do ensino aponta como um grande desafio. Com relação à evolução histórica 
da taxa de conclusão do ensino fundamental e médio, foi elaborada a Figura 7-190 a seguir. 
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Figura 7-190: Taxa de conclusão do ensino fundamental e médio em Rio Branco do Ivaí 

 
Fonte: Adaptado de Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2014). 

Observa-se que, entre 2000 e 2010, ocorreu aumento significativo de conclusões 
tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Para o ensino fundamental, este au-
mento foi de 20,8%, enquanto para o ensino médio este aumento chegou a 17,8%. Nota-se, 
ainda, que o percentual de conclusões do ensino médio esteve, ao longo dos anos, abaixo 
do percentual de conclusões do ensino fundamental. Este fato corrobora com os dados pre-
viamente discutidos de fluxo escolar e distorção idade-série, caracterizando o ensino médio 
em uma situação de fragilidade. 

O número de anos esperados de estudo é um parâmetro que informa o número 
de anos que a criança tende a concluir desde o momento que dá início à sua vida escolar. 
Este dado no município de Rio Branco do Ivaí em comparação ao estado do Paraná encon-
tra-se na Figura 7-191 a seguir. 

Figura 7-191: Número de anos esperados de estudo em Rio Branco do Ivaí e no Paraná 

 
Fonte: Adaptado de IBGE. 
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municipal é proporcionalmente maior que o estadual, de forma que, em 2010, os alunos que 
iniciavam seus estudos no município que corresponde à AID tendiam a concluir mais anos 
de estudo do que a média estadual. 

A taxa de analfabetismo é um importante indicador de acesso à informação, a-
lém de compor o IDH-Educação que será discutido posteriormente. Com relação a este pa-
râmetro, a Figura 7-192 a seguir apresenta o comparativo entre a situação verificada na AID 
e no Paraná em 2010. 

Figura 7-192: Taxa de analfabetismo em Rio Branco do Ivaí e no Paraná - 2010 

 
Fonte: Adaptado de IPARDES (2014). 

Observa-se que, com relação ao analfabetismo, os valores observados em Rio 
Branco do Ivaí são, em sua maioria, significativamente maiores do que os observados no 
estado do Paraná, de forma que é possível inferir que, proporcionalmente, o município pos-
sui maior número de analfabetos do que a média do estado do Paraná em todas as faixas 
etárias. Ainda, é notório o fato de que, embora o município apresente um panorama relati-
vamente pior que o estado, o padrão de distribuição do analfabetismo segundo faixa etária é 
o mesmo para os níveis municipais e estaduais, de forma que as taxas são maiores para a 
população acima de 50 anos, decrescendo conforme a idade da população decresce. 

Por fim, foi analisado o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB 
do município nos anos de 2005, 2007, 2009, 2011 e 2013 (indicador do Ministério da Educa-
ção), para os anos iniciais e finais de ensino, conforme pode ser observado na Figura 7-193. 

Figura 7-193: IDEB em Rio Branco do Ivaí 

 
Fonte: Adaptado de Ministério da Educação (2014). 
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O IDEB é um índice que indica a qualidade da educação básica, podendo variar 
em uma escala de 0 a 10. Ao longo dos últimos 8 anos é possível verificar uma melhora sig-
nificativa do IDEB, em especial nos anos finais de ensino. Entretanto, na última avaliação, o 
IDEB de Rio Branco do Ivaí, tanto nos anos iniciais quanto nos finais de estudo, não atingiu 
nem 50% do valor do índice.  

Entre os 5.565 municípios do Brasil, Rio Branco do Ivaí ocupa a 2.997ª posição 
em se tratando dos anos iniciais e a 1.297ª posição quanto aos anos finais. Já dentro do 
cenário estadual, entre os 399 municípios da Paraná, este ocupa a 323ª posição nos anos 
iniciais e a 55ª nos anos finais. Vale ressaltar que o IDEB nacional em 2013 foi de 4,9 nos 
anos iniciais e 4,0 nos anos finais em escolas públicas. Para as escolas particulares, o índi-
ce foi de 6,7 e 5,9, respectivamente. 

É importante destacar que, em 2013, nos anos iniciais, apenas 20,8% dos muni-
cípios brasileiros obtiveram nota acima de 6,0. Analisando os anos finais, verifica-se uma 
situação ainda mais crítica, pois apenas 0,4% dos municípios obtiveram nota acima de 6,0. 
Entre os municípios do estado do Paraná, apenas 27,8% deles nos anos iniciais e 0,25% 
deles nos anos finais obtiveram média maior que 6,0. 

Saúde 

Para a caracterização do quadro de saúde estabelecido em Rio Branco do Ivaí, 
foram estudados, primeiramente, os estabelecimentos de saúde existentes no município, de 
acordo com o banco de dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – 
CNES (ver Tabela 7-101). 

Tabela 7-101: Estabelecimentos de Saúde em Rio Branco do Ivaí. 

ESTABELECIMENTO TIPOLOGIA 
ESFERA 

ADMINISTRATIVA 
ATENDIMENTO 

NÚMERO DE 
PROFISSIONAIS 

APAE¹ de Rio Branco do 
Ivaí 

Clínica/Centro de 
especialidade 

Privada (sem fins 
lucrativos) Ambulatorial 3 

E E Laboratório Clínico 
ME 

Unidade de apoio, 
diagnose e terapia Privada SADT² 1 

Posto de Saúde Central 
de Rio Branco do Ivaí 

Centro de saúde/ 
Unidade básica Pública – Municipal 

Ambulatorial, 
SADT² 38 

Posto de Saúde do Porto 
Espanhol Posto de saúde Pública – Municipal Ambulatorial 2 

SMS³ de Rio Branco do 
Ivaí Secretaria de saúde Pública – Municipal 

Vigilância em 
saúde e outros 1 

Obs.¹: Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio Branco do Ivaí 

Obs.²: Serviço Auxiliar de Diagnose e Terapia 

Obs.³: Secretaria Municipal de Saúde 

Fonte: Adaptado de CNESNet (2014). 

O município de Rio Branco do Ivaí conta com cinco estabelecimentos de saúde, 
sendo que apenas três são administrados pelo poder público municipal. Entre os estabele-
cimentos existentes, nenhum oferece serviço hospitalar. Uma vez que Rio Branco do Ivaí faz 
parte da Microrregião de Saúde de Ivaiporã, é em Ivaiporã que atendimentos de natureza 
hospitalar tendem a acontecer. O posto de Saúde do Porto Espanhol, onde são realizados 
atendimentos ambulatoriais, é o estabelecimento de saúde localizado mais próximo à área 
de instalação da PCH Clairto Zonta, especialmente da estrutura da casa de força.  

Vale ressaltar que é 43 o número total de profissionais cadastrados no CNES. 
Embora a Tabela 7-101 acima contabilize 45 profissionais, cabe a ressalva de que existem 
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pessoas que exercem suas profissões em mais de um estabelecimento. Este fato explica a 
discrepância entre o somatório do valor disposto anteriormente e o número real de pessoas 
trabalhando em estabelecimentos de saúde no município. Cabe destacar, ainda, que este 
não é o número total de pessoal trabalhando em serviços de saúde no município. Este nú-
mero corresponde somente aos profissionais exclusivamente da área de saúde, como en-
fermeiros, agentes de saúde, etc., não considerando o quadro administrativo e de serviços 
gerais existentes em cada um destes estabelecimentos.  

A Atenção Básica de Saúde faz parte da gestão de saúde adotada pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) e tem por objetivo responder de forma contínua às necessidades de 
saúde de uma população ou comunidade, combinando ações preventivas e curativas com a 
atenção individual e comunitária. Com relação a este assunto, a Figura 7-194 compreende 
tais informações para o município de Rio Branco do Ivaí desde 2008 até 2012. 

Figura 7-194: Percentual de cobertura das equipes de Atenção Básica em Rio Branco do Ivaí 

 
Fonte: Adaptado de DATASUS (2014) 

De acordo com o Ministério da Saúde (base de dados DATASUS), a cobertura 
populacional atendida pelas equipes municipais de Atenção Básica sofreu, ao longo de cin-
co anos, uma diminuição de quase 12% no atendimento. Mais recentemente, entre 2010 e 
2012, esta depleção foi de mais de 23%. Esta diminuição pode estar relacionada tanto com 
o aumento do contingente populacional municipal, quanto a uma eventual diminuição no 
número de profissionais que tenha acontecido ao longo destes anos.  

Com relação às principais causas de morbidade hospitalar em Rio Branco do I-
vaí no ano de 2012, a Figura 7-195 a seguir apresenta tais dados. 
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Figura 7-195: Principais causas de morbidade hospitalar em Rio Branco do Ivaí. 

 
Fonte: Adaptado de DATASUS (2014). 

Dentre as 5 principais causas que levam a população a internações, as doenças 
do aparelho respiratório representam a maior delas. Destaque para o número expressivo de 
internações hospitalares por lesões, envenenamentos e algumas outras conseqüências de 
causas externas, que correspondem a quase 12% do número total de morbidades. Estas 5 
causas principais equivalem a quase 70% do total de internações hospitalares registrados 
no município em 2012. 

No que diz respeito à mortalidade infantil, a Figura 7-196 apresenta a evolução 
histórica deste parâmetro. 

Figura 7-196: Evolução histórica da taxa de mortalidade infantil em Rio Branco do Ivaí 

 
Fonte: Adaptado de DATASUS (2014) 

Em 1997, a taxa de mortalidade infantil (crianças menores de 5 anos) era de 
47,6 óbitos para cada 1000 nascidos vivos. Em 2012, esta taxa caiu para 0 óbitos, o que 
indica uma redução de 100% da mortalidade infantil. É possível observar, ainda, que nos 
anos mais recentes não se verificam altas taxas de mortalidade, como aconteceu em 2001 
com 66,7 óbitos a cada 100 nascidos vivos. Este fato pode ser relacionado com o aumento 
do acompanhamento gestacional (pré-natal), pois 81,7% dos nascidos vivos em 2012, por 
exemplo, passaram por sete ou mais consultas pré-natais, enquanto em 2001 esta propor-
ção era de apenas 11,7%. 

A taxa de fecundidade, ou seja, a quantidade de filhos por mulher em Rio Branco 
do Ivaí diminuiu, entre 2000 e 2010, quase 25%. Enquanto em 2000 se verificava uma mé-
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dia de 3,3 filhos por mulher, em 2010 esta quantidade era de 2,5 filhos. Cabe ressaltar, ain-
da, que entre 2000 e 2010 a esperança de vida ao nascer passou de 67,1 anos para 72 a-
nos, representando um aumento de mais de 7% nos anos de vida esperados da população.  

Segurança pública 

O município de Rio Branco do Ivaí é atendido pelo 2º Pelotão da 6ª Companhia 
Independente de Polícia Militar do Paraná - CPMP, que faz parte do 2º Comando Regional 
de Polícia Militar - CRPM. A sede da 6ª CPMP está localizada em Ivaiporã. A cidade conta, 
ainda com um Departamento de Polícia Militar – DPM. 

Quanto à Polícia Civil, o município conta com uma Delegacia de Polícia Civil. Es-
ta delegacia faz parte da 17ª Subdivisão de Polícia - SDP que está localizada na 18ª Área 
Integrada de Segurança Pública – AISP. A Delegacia está localizada no centro da cidade de 
Rio Branco do Ivaí. 

Embora o município seja cortado por uma rodovia estadual, a PR-535, no seu 
território não existe nenhum posto da Polícia Rodoviária Militar.   

De acordo com o Mapa da Violência de 2013, não existem registros de crimes 
cometidos em Rio Branco do Ivaí das seguintes naturezas penais: homicídios dolosos, latro-
cínios, lesões corporais e homicídios culposos (trânsito). 

Sistemas de Comunicação 

Os sistemas de comunicação presentes em Rio Branco do Ivaí estão em peque-
no número. A cidade conta com uma agência de correio própria, enquadrando-se dentro da 
média paranaense de uma agência de correio por município. 

Não foram encontrados registros da existência de jornais impressos de circula-
ção municipal, canais de televisão ou sistemas de radiofrequência na esfera municipal. No 
entanto, é sabido que a cidade capta o sinal de radiodifusão de emissoras de outras cida-
des, da mesma forma que os canais nacionais de televisão estão disponíveis no município. 

Com o processo de desenvolvimento da comunicação, os microcomputadores, 
em especial aqueles com acesso à internet, constituem um importante meio de difusão de 
informações. Sobre este tema, a Figura 7-197 abaixo mostra tais dados para o município 
(produzidos em 2010). 

Figura 7-197: Acesso a microcomputadores e à internet em Rio Branco do Ivaí  

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2014). 
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É possível notar que o acesso a microcomputadores é percentualmente muito 
maior na população urbana do que na população rural. Além disso, o percentual de pessoas 
com acesso à internet é pouca coisa menor que o de pessoas que só possuem acesso a 
microcomputadores, o que significa que quase todas as pessoas que possuem microcompu-
tadores acabam utilizando desta ferramenta para acessar a internet. 

Entretanto, uma vez que é sabido que a maior parte da população de Rio Branco 
do Ivaí é proveniente da zona rural, conclui-se que o acesso à internet nesta região é reali-
zado em escala muito pequena, pois, das 2.979 pessoas que habitavam a zona rural em 
2010, apenas 176 possuíam acesso à internet. 

Vista a certa defasagem dos dados estudados, cabem ser feitas inferências so-
bre os cenários mais atuais. No que diz respeito ao acesso à internet, via celular principal-
mente, tem-se um cenário de aumento de usuários muito grande a nível nacional, sendo que 
a região estudada não fica de fora desta tendência. Assim, esta demanda crescente, por 
aparelhos celulares conhecidos como “smartphones”, se mostra também relevante nos Sis-
temas de Comunicação diagnosticados aqui, visto que os números apresentados devem 
estar subestimados (em comparação à situação atual). 

7.3.2.2.5 Caracterização econômica 

Seja em nível municipal, estadual, federal ou mesmo global, o desenvolvimento 
depende, em grande escala, da estrutura econômica, pois a dinâmica da economia leva à 
geração de emprego e renda, promovendo o desenvolvimento social. 

Vista a importância da caracterização econômica para o diagnóstico da AID da 
PCH Clairto Zonta, que corresponde ao município de Rio Branco do Ivaí, foi analisada, pri-
meiramente, a evolução da renda per capita e do índice de Gini em Rio Branco do Ivaí (ver 
Figura 7-198). Antes, vale ressaltar que o índice de Gini é um indicador de grau de concen-
tração de renda. Sua escala varia de 0 a 1, onde 0 representa a situação de igualdade (to-
dos possuem a mesma renda) e 1 representa a completa desigualdade de renda (uma só 
pessoa detém toda a renda do lugar). 

Figura 7-198: Evolução da renda per capita e do índice de Gini em Rio Branco do Ivaí 
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Índice de Gini 

 
Fonte: Adaptado de Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2014). 
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Além disso, fazendo uma análise conjunta da renda per capita e do índice de Gini, nota-se 
que, além do aumento da renda per capita, está acontecendo uma descentralização de ren-
da no município, uma vez que o índice de Gini vem diminuindo, passando de 0,6 em 2000 
para 0,49 em 2010, o que representa uma melhora de mais de 18% na distribuição de ren-
da. Vale destacar que, com relação ao índice de Gini, o município de Rio Branco do Ivaí 
está na 275ª posição no ranking estadual (que conta com 399 municípios) e na 2.689ª posi-
ção no ranking nacional (que conta com 5.565 municípios). 

Entre 2006 e 2010, o Produto Interno Bruto (PIB) de Rio Branco do Ivaí aumen-
tou em mais de 16%, saindo de R$ 43,8 milhões e chegando a 44,9 milhões. No estado do 
Paraná, o crescimento do PIB no mesmo período foi de 59,1%, o que fez com que a contri-
buição do PIB municipal na composição do PIB estadual caísse de 0,03% para 0,02% entre 
2006 e 2010. 

Com relação à geração de renda por setor da economia, foi estudado o histórico 
do valor adicionado bruto segundo ramo de atividade (ver Figura 7-199). 

Figura 7-199: Histórico do valor adicionado bruto por setor da economia em Rio Branco do Ivaí 

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2014). 

A Figura 7-199 acima constitui um indício da importância do setor primário para o 
município, uma vez que é possível observar, ao longo dos anos, o pouco destaque do setor 
secundário (industrial) na composição do Produto Interno Bruto (PIB) local. Além disso, ob-
serva-se que a contribuição da atividade agropecuária no PÍB municipal é sazonal e flutuan-
te, embora sempre significativa. O destaque vai para a adição de rendimentos provenientes 
do setor terciário (serviços) no PIB de Rio Branco do Ivaí, pois este vem crescendo ao longo 
dos anos, representando mais de 50% do valor adicionado bruto ao PIB no dado mais re-
cente disponível (2010). Esta nuance da economia fica explicitada na Figura 7-200 a seguir. 
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Figura 7-200: Participação dos setores econômicos no PIB de Rio Branco do Ivaí 

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2014). 

Nota-se, mais uma vez, que o setor de serviços representa significativa contribu-
ição no PIB municipal. Este setor, juntamente com a agricultura, representa 90% da partici-
pação dos setores econômicos no PIB. Além das evidências demográficas e de habitação, o 
fato de que a contribuição industrial no PIB chega somente a 6% é mais um indicativo do 
caráter rural e pouco urbanizado no município. Os impostos arrecadados representam 4% 
do PIB de Rio Branco do Ivaí.  

Os conceitos de População em Idade Ativa (PIA) e População Economicamente 
Ativa (PEA) são importantes do ponto de vista da caracterização econômica do município de 
Rio Branco do Ivaí. A População em Idade Ativa (PIA) é composta pelos habitantes que 
possuem 10 anos ou mais, segundo os dados disponibilizados pelo IPARDES. Esta é for-
mada pela População Economicamente Ativa (PEA) e pela População Economicamente 
Não-Ativa. Na Figura 7-201 podem ser observados os números da PEA e da PIA no municí-
pio de Rio Branco do Ivaí segundo tipo de moradia (urbano e rural) e segundo sexo (mascu-
lino e feminino), segundo o último censo demográfico do IBGE (2010). 

Figura 7-201: PIA e PEA de Rio Branco do Ivaí segundo tipo de moradia e sexo  
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Fonte: Adaptado de IBGE (2014) 
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No que se refere à PIA e à PEA por tipo de moradia, observa-se que a maior 
parte encontra-se em meio rural. Tal informação reflete, mais uma vez, predominância das 
características rurais da região, uma vez que é neste meio que grande parte da população 
ligada a algum tipo de oferta de trabalho se encontra. Quando ao sexo, na PIA o quantitativo 
de homens e mulheres é igual. Já na PEA, a população masculina é a dominante, sendo 
responsável por mais de 60% desta fatia da população. 

A ocupação da população com 18 anos ou mais também foi estudada neste pon-
to, e tais informações encontram-se a seguir (Tabela 7-102,  Tabela 7-103 e Tabela 7-104). 

Tabela 7-102: Ocupação da população de 18 anos ou mais – Rio Branco do Ivaí. 

ANO 2000 2010 

Taxa de atividade 57,36% 65,88% 

Taxa de desocupação 12,75% 3,28% 

Grau de formalização dos ocupados 33,24% 41,40% 

Fonte: Adaptado de Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2014).  

Tabela 7-103: Nível educacional dos ocupados com 18 anos ou mais em Rio Branco do Ivaí. 

ANO 2000 2010 

% dos ocupados com fundamental completo 28,06 44,28 

% dos ocupados com médio completo 16,49 29,09 

Fonte: Adaptado de Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2014).  

Tabela 7-104: Rendimento médio da população de 18 anos ou mais em Rio Branco do Ivaí. 

ANO 2000 2010 

Até um salário mínimo 68,80% 46,88% 

De um a dois salários mínimos 22,43% 42,09% 

Fonte: Adaptado de Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2014). 

Entende-se por taxa de atividade o percentual da população a partir de 18 anos 
economicamente ativa, enquanto taxa de desocupação corresponde ao percentual da popu-
lação de 18 anos ou mais que não exerce alguma função com rendimento econômico. Neste 
quesito, observa-se que a taxa de atividade nesta faixa da população aumentou cerca de 
15% entre 2000 e 2010 em Rio Branco do Ivaí, enquanto a taxa de desocupação diminuiu 
aproximadamente 75% neste mesmo período. Tal fato indica que a taxa de desemprego na 
população diminuiu e que um maior quantitativo de pessoas está ocupado. Além disso, ob-
serva-se que o grau de formalidade das relações de ocupação também sofreu melhoria, 
aumentando em quase 25% o número de relações de trabalhos formais no município. 

Quanto ao grau de escolaridade dos ocupados, é notória a melhora neste aspec-
to, uma vez que, tanto para o ensino fundamental quando para o médio, o percentual de 
pessoas com 18 anos ou mais com estes níveis educacionais aumentou entre 2000 e 2010. 
Entretanto, não chega a 50% o percentual desta faixa da população que possui ensino fun-
damental completo, e pouco menos de 30% possui ensino médio completo. 

Por fim, quanto ao rendimento, os dados apresentados na Tabela 7-105 mos-
tram que a população de 18 anos ou mais teve seu rendimento aumentado entre 2000 e 
2010, pois o percentual desta população que recebe até um salário mínimo diminuiu, en-
quanto o percentual que recebe de um a dois salários mínimos aumentou. Este fato pode 
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estar relacionado, entre outros fatores, ao maior grau de instrução desta população, confor-
me observado na Tabela 7-103. 

Com relação às atividades econômicas que ocupam a população com 18 anos 
ou mais de Rio Branco do Ivaí (dados referentes ao ano de 2010), a Figura 7-202 apresenta 
tais informações. 

Figura 7-202: População de 18 anos ou mais ocupada por setor econômico  

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2014). 

O setor agropecuário é o setor no qual a maior parte da população de 18 anos 
ou mais está ocupada. Os setores de agropecuária e serviços são responsáveis pela ocupa-
ção de quase 80% desta faixa da população, o que indica, mais uma vez, o caráter pouco 
industrializado da cidade. Além disso, o fato de que a maior oferta de serviços é no setor 
agropecuário pode ser considerado como uma das razões pelas quais o êxodo rural não 
acontece tão fortemente em Rio Branco do Ivaí quanto em outras cidades paranaenses. 

A ocupação da população pode se dar em diferentes posições. Este dado, ocu-
pação por posição (2010), para a população ocupada de Rio Branco do Ivaí se encontra na 
Figura 7-203 a seguir. 

Figura 7-203: Ocupação da população por posição em Rio Branco do Ivaí 

 
Obs.: Dado para a população ocupada de 16 anos ou mais de idade. 

Fonte: Adaptado de IBGE (2014). 

Existe bastante diversidade de posições entre as 1.792 pessoas ocupadas em 
Rio Branco do Ivaí. Entre os dados mostrados na Figura 7-203 acima, destaque para o 
grande percentual dos trabalhadores sem carteira assinada, representando 27,1% da popu-
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lação ocupada. Além disso, o fato de existirem 9,7% das pessoas ocupadas sem remunera-
ção representa uma nuance de fragilidade no mercado de trabalho local. 

7.3.2.2.6 Finanças Públicas 

A situação das finanças públicas é um fator de relevante importância para a ca-
racterização da AID da PCH Clairto Zonta dentro do diagnóstico do meio antrópico. 

Primeiramente, foram estudadas algumas receitas e despesas municipais e es-
taduais, conforme Tabela 7-105 a seguir. 

Tabela 7-105: Resumo das finanças públicas de Rio Branco do Ivaí e do Paraná – 2012. 

UNIDADE GEOGRÁFICA RIO BRANCO DO IVAÍ PARANÁ 

Receitas municipais - Total¹ (R$) 9.597.099,36 23.158.579.069,20 

Despesas municipais – Total (R$) 9.785.363,45 22.881.865.932,37 

Receitas - Despesas (R$) - 188.264,09 276.713.136,83 

Receitas/despesas 0,98 1,01 

Obs.¹: A receita total é a soma das receitas correntes e de capital menos as deduções estaduais e federais. 

Fonte: Adaptado de IPARDES (2014) 

A relação entre receitas e despesas, assim como a diferença entre elas, é uma 
forma simplificada de avaliar a situação das finanças públicas, tanto no município quanto no 
estado, por meio de um balanço financeiro. Observa-se, portanto, que Rio Branco do Ivaí 
apresentou, em 2012, um déficit financeiro, pois a diferença entre as receitas municipais e 
as despesas resultou em um número negativo, ou seja, há mais despesas do que as recei-
tas conseguem amortizar. Além disso, a relação receitas despesas resultou em um valor 
abaixo de 1, o que indica que apenas 98% das despesas conseguem ser cobertas com as 
receitas disponíveis. Já o estado do Paraná apresentou, em 2012, um superávit, ou seja, um 
saldo financeiro positivo ao final do exercício deste ano. Esta conclusão se dá devido ao 
saldo positivo da diferença entre as receitas e despesas estaduais, bem como ao valor mai-
or que 1 na relação entre as receitas e despesas. 

Cabe ressaltar que a situação de superávit é de extrema importância para o de-
senvolvimento, em qualquer esfera administrativa, pois este saldo financeiro positivo possi-
bilita aos governantes a implantação de novos programas e serviços públicos cabíveis a 
cada esfera de governo. 

Aprofundando a análise das receitas correntes e das despesas municipais (exce-
to intraorçamentária) de Rio Branco do Ivaí, foi estudada a origem das parcelas que com-
põem a receita total, como pode ser visto na Tabela 7-106, na  Tabela 7-107 e na Figura 
7-204 seguir. 

Tabela 7-106: Receitas correntes municipais segundo as categorias – 2012. 

CATEGORIAS VALOR (R$) % 

Receita de transferências correntes 10.348.398,79 93,54 
Receita tributária 614.205,06 5,55 

Outras receitas correntes 58.734,74 0,53 
Receita patrimonial 37.665,59 0,34 

Receitas de contribuições 4.239,40 0,04 
TOTAL 11.063.243,58 100,00 

Fonte: Adaptado de IPARDES (2014). 
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Tabela 7-107: Receitas tributárias municipais segundo as categorias – 2012. 

CATEGORIAS VALOR (R$) % 

ISS 412.866,66 67,2 

ITBI 87.903,41 14,3 

IPTU 67.407,73 11,0 

IRRF 26.122,06 4,3 

Taxas 19.905,20 3,2 

TOTAL 614.205,06 100,0 

Fonte: Adaptado de IPARDES (2014). 

Figura 7-204: Distribuição das despesas municipais por função – 2012 

 
Obs.¹: Agricultura, assistência social, cultura, desporto e lazer, judiciária, previdência social, trabalho e urbanismo. 

Fonte: Adaptado de IPARDES (2014). 

A principal fonte de receitas do município de Rio Branco do Ivaí são as transfe-
rências estaduais e federais, pois tais repassem correspondem a mais de 90% da receita 
total da cidade. A segunda principal fonte de receita são os tributos municipais, que contri-
buem com 5,5% do montante. Entre tais tributos, destaque para o ISS, cuja arrecadação 
corresponde a quase 70% do total dos tributos do município. Tal fato é condizente com os 
estudos abordados anteriormente na caracterização econômica da AID, pois, conforme vis-
to, o setor de serviços ocupa uma posição de destaque entre os setores da economia local.  

A despesa total municipal, exceto a intraorçamentária, equivale a R$ 
9.456.424,27 de reais. Deste valor, mais de 85% é destinado aos setores de saúde, educa-
ção, administração e transporte. Entre os outros destinos das despesas, que correspondem 
a 14,4% das despesas totais, a assistência social recebe 3,8% e a agricultura, 3,1%. 

Complementarmente aos estudos até aqui realizados quanto às finanças públi-
cas de Rio Branco do Ivaí, foi analisado o Índice FIRJAN de Gestão Fiscal – IFGF com o 
ano de 2011 tomado como base. Os dados utilizados para compor o índice são oficiais, for-
necidos pelos municípios à Secretaria do Tesouro Nacional. O índice examina como é reali-
zada a administração dos tributos municipais pelas prefeituras, combinando, para isto, 5 
elementos: 

• Receita própria – avalia capacidade municipal de arrecadação; 

• Gasto com pessoal – avalia gasto com pagamento de servidores, avaliando a 
rigidez do orçamento municipal; 

• Liquidez – avalia a relação entre o acúmulo anual de despesas a pagar e os 
ativos financeiros que existirão para pagar tal despesa no exercício subse-
qüente; 
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• Investimentos – mede o total de investimentos relacionados à receita líquida 
municipal; 

• Custo da dívida – analisa o grau de comprometimento do orçamento que já 
está destinado ao pagamento de juros e amortizações de empréstimos ante-
riormente contraídos.  

Uma vez que o endividamento municipal é baixo, o fator “Custo da dívida” cor-
responde a 10% do valor final do IFGF, enquanto cada um dos outros fatores correspondem 
a 22,5%.  

O índice pode variar entre 0 e 1, sendo classificado em quatro níveis distintos de 
conceitos, conforme Tabela 7-108 abaixo. 

Tabela 7-108: Classificação dos conceitos do IFGF. 

CONCEITO DIAGNÓSTICO PONTUAÇÃO 

Conceito A Gestão de excelência Acima de 0,8001 pontos 

Conceito B Boa gestão Entre 0,6001 e 0,8 pontos 

Conceito C Gestão em dificuldade Entre 0,4001 e 0,6 pontos 

Conceito D Gestão crítica Menor que 0,4 pontos 

Fonte: Adaptado de Sistema FIRJAN (2014). 

A Tabela 7-109 e a Figura 7-205  a seguir mostram o resultado dos 6 últimos índices para cada um dos fatores 

de estudo: receita própria, gasto com pessoal, investimentos. liquidez e custo da dívida.  

Tabela 7-109: Dados históricos do IFGF para cada um dos componentes em Rio Branco do Ivaí. 

IFGF 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Receita própria 0,0725 0,1243 0,1034 0,0945 0,0831 0,1274 

Gasto com pessoal 0,8455 0,7499 0,6916 0,5005 0,6289 0,8365 

Investimentos 0,5879 0,5088 0,1960 0,2163 0,2990 0,2175 

Liquidez 0,5980 0,5751 0,6258 1,0000 0,0000 0,0000 

Custo da dívida 0,9317 0,8787 0,9176 0,9041 0,9006 0,6879 

Fonte: Adaptado de Sistema FIRJAN (2014). 
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Figura 7-205: Evolução do IFGF para cada um dos componentes em Rio Branco do Ivaí 

IFGF-Receita própria 

 

IFGF-Gasto com pessoal 

 
IFGF-Investimentos 
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Fonte: Adaptado de Sistema FIRJAN (2014). 

Sobre os componentes do índice, o “IFGF-Receita própria” desponta como sen-
do o pior dos índices, pois ao longo dos anos sempre apresenta conceito D, o que indica 
que indica baixa arrecadação municipal. Conforme estudado anteriormente, quase 94% das 
receitas de Rio Branco do Ivaí são provenientes de tais repasses. Esta alta dependência 
resulta nos baixos valores para o IFGF no quesito receita própria. 

A metodologia do “IFGF-Gastos com pessoal” considera que, caso o município 
comprometa mais de 60% de seu orçamento com pagamento de servidores (não respeitan-
do, portanto, a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF criada em 2010), receberá zero no 
“IFGF-Gastos com pessoal”. A nota 1 é dada àqueles cujos gastos com pessoal são inferio-
res a 30% de seu orçamento.  Desta forma, o município de Rio Branco do Ivaí se destaca 
por apresentar bons valores para tal aspecto de estudo, além de um crescimento nos últi-
mos três anos de estudo. Isto significa que a percentagem do orçamento municipal para 
pagamento de pessoal é relativamente baixa, o que flexibiliza o orçamento com relação à 
execução de políticas públicas.  

Para os investimentos realizados pela prefeitura de Rio Branco do Ivaí, o IFGF 
aponta baixo repasse de verba para investimentos municipais que fomentem a situação e-
conômica local, além de gerar bem estar para a população. Nos quatro últimos anos o 
“IFGF-Investimento” vem sendo classificado como Conceito D.  

No que tange o quesito liquidez, embora o município já tenha apresentado valo-
res significativamente bons, a situação mais recente é extremamente preocupante. Este fato 
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se dá porque o “IFGF-Liquidez” dos últimos dois anos recebeu valor zero, o que significa 
que o município possuía mais restos a pagar do que ativos financeiros. Em outras palavras, 
o município terminou dos anos de 2010 e 2011 com saldo negativo. 

O “IFGF-Custo da dívida” é o índice que apresenta os melhores valores em Rio 
Branco do Ivaí, além de se manter razoavelmente consistente ao longo dos últimos anos. 
Bons valores para este índice indicam que uma pequena percentagem da receita líquida 
municipal é destinada para pagamento e amortização de juros e dívidas referentes a em-
préstimos contraídos em anos anteriores. 

Finalmente, a combinação de todos estes fatores ao longo dos anos levou à evo-
lução do “IFGF geral”, conforme pode ser visto na Figura 7-206. 

Figura 7-206: Evolução do Índice FIRJAN de Gestão Fiscal – IFGF em Rio Branco do Ivaí 

 
Fonte: Adaptado de Sistema FIRJAN (2014). 

Como pode ser observada, a gestão fiscal em Rio Branco do Ivaí, de acordo com 
a metodologia em questão, encontra-se em situação delicada, sendo considerada como 
“Gestão crítica”. Além disso, não é possível observar ao longo dos anos nenhuma tendência 
de evolução. A queda dos dois últimos resultados, diminuindo ainda mais a classificação da 
cidade, pode ser relacionada aos valores de liquidez, uma vez que a cidade recebeu zero 
neste índice. Diante do índice de 2011, Rio Branco do Ivaí foi classificado na 380ª posição 
estadual (dos 393 municípios do Paraná que foram avaliados) e na 4.598ª posição no ran-
king nacional (entre os 5.164 municípios do Brasil que foram classificados). 

Diante das características das finanças públicas de Rio Branco do Ivaí, pode-se 
inferir que uma grande fragilidade do município é o fato de que a geração de recursos em 
esfera municipal é pequena e majoritariamente ligada a serviços, o que faz com que exista 
uma forte dependência de repasses estaduais e nacionais na composição da receita muni-
cipal. 

7.3.2.2.7 Desenvolvimento Humano  

A definição conceitual de desenvolvimento humano se dá através do entendi-
mento de que é necessário um processo de ampliação das possibilidades de escolhas das 
pessoas, para que as mesmas obtenham capacidades e oportunidades, conseguindo alcan-
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çar os patamares de vida desejados por elas. Assim, o desenvolvimento vai além do cresci-
mento econômico, focado em recursos e renda, abordando as pessoas, suas capacidades e 
oportunidades. É uma alteração de perspectiva: o foco do desenvolvimento é transferido da 
renda para o ser humano. 

A fim de melhor caracterizar o desenvolvimento humano no município de Rio 
Branco do Ivaí, foi avaliada, primeiramente, a evolução das componentes do Índice de De-
senvolvimento Humano Municipal – IDHM entre os anos 2000 e 2010 (ver Figura 7-208).  

Figura 7-207), além da evolução comparativa do município com o estado e a fe-
deração (ver Figura 7-208).  

Figura 7-207: Evolução do Índice de Desenvolvimento Humano – IDH em Rio Branco do Ivaí 

 

 

 

IDHM 

0,473 

 

0,640 

Fonte: Adaptado de Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2014).  

Figura 7-208: Evolução comparativa do IDHM municipal com os níveis estadual e federal 

 
Fonte: Adaptado de Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2014). 

Nota-se, a partir da Figura 7-208).  

Figura 7-207, que o IDHM de Rio Branco do Ivaí vem melhorando na última dé-
cada. A dimensão de composição do índice que mais aumentou foi a educação, chegando a 
92%, enquanto a renda e a longevidade cresceram, respectivamente, 15% e 11%.  

Comparando o IDH nas três esferas de governo, nota-se que Rio Branco do Ivaí 
apresenta valores inferiores aos observados no Paraná, bem como no Brasil. Em nível esta-
dual, 

Além do IDHM, o Índice Ipardes de Desempenho Municipal – IPDM é outro índi-
ce que também tem como objetivo medir o desenvolvimento humano sem considerar ape-
nas o crescimento econômico.  Este índice foi estabelecido pelo Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) e mede o desempenho das ações públicas e 
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da gestão municipal, baseando-se em estatísticas administrativas. O índice considera três 
dimensões: a) renda, emprego e agropecuária; b) saúde; c) educação.  

Embora os dois índices que estão em estudo tratem de renda e educação, os 
dados de entrada para a composição dos índices são diferentes, o que significa que suas 
escalas e pesos não são equivalentes. 

Os valores variam entre 0 e 1, sendo que quanto mais próximo de 1, maior o de-
sempenho municipal quanto àquele indicador.O indicador é dividido entre os estágios: Bai-
xo, Médio-baixo, Médio e Alto, conforme ilustra a Tabela 7-110. 

Tabela 7-110: Classificação do Índice Ipardes de Desempenho Municipal – IPDM. 

BAIXO MÉDIO-BAIXO MÉDIO ALTO 
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1,000 

Fonte: Adaptado de IPARDES (2014). 

A evolução histórica entre 2002 e 2011 das três vertentes do IPDM, bem como 
do IPDM geral, está disposta na Tabela 7-111 e na Figura 7-209 a seguir. 

Tabela 7-111: : Evolução histórica do Índice Ipardes de Desempenho Municipal – IPDM. 

IPDM 
RIO BRANCO DO IVAÍ 

2002 2005 2007 2008 2009 2010 2011 

IPDM-Renda 0,2899 0,4528 0,3953 0,4201 0,4175 0,3957 0,4308 

IPDM-Educação 0,4750 0,5237 0,5807 0,5517 0,6535 0,6273 0,6915 

IPDM-Saúde 0,3708 0,5546 0,7249 0,7130  0,7140 0,7876 0,7958 

IPDM-Geral 0,3785 0,5104 0,5670 0,5616 0,5950 0,6035 0,6393 

Fonte: Adaptado de IPARDES (2014). 

Figura 7-209: Evolução histórica do Índice Ipardes de Desempenho Municipal – IPDM em Rio Branco do Ivaí 

 

Fonte: Adaptado de IPARDES (2014). 

É possível observar que, de forma geral, o IPDM do município de Rio Branco do 
Ivaí vem aumentando significativamente ao longo dos últimos 9 anos. Os aumentos para o 
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IPDM-Renda, IPDM-Educação e IPDM-Saúde foram, respectivamente, 48,6%, 45,6% e 
114,6%. O IPDM-Geral teve um acréscimo de quase 70% no mesmo período.  

Desde 2005 o IPDM-Saúde desponta como o melhor desempenho entre as três 
dimensões do índice, além de apresentar o maior crescimento percentual. É notório, ainda, 
que a renda é um fator delicado para o município, pois o índice referente a este parâmetro 
esteve significativamente abaixo dos outros dois entre 2002 e 2011.  

Com relação ao ranking dos municípios paranaenses de acordo com o Índice I-
pardes de Desenvolvimento Municipal, entre os 399 municípios, Rio Branco do Ivaí ocupa a 
323ª posição. 

7.3.2.2.8 Lazer, Turismo E Cultura 

O município de Rio Branco do Ivaí não se destaca por grandes investimentos em 
turismo ou lazer. Tal inferência é constatada pelo número inexpressivo de hotéis e pousadas 
na região, bem como pela dificuldade em se obter dados remotos a respeito da cidade (pou-
ca exploração de canais como internet para divulgação dos atrativos municipais). 

Entretanto, a cidade é banhada por dois rios significativos, rio Branco e rio Ivaí. 
Pode-se dizer que o município possui atrativos turísticos, ainda que não explorados, pois 
existem registros de cachoeiras no território, além dos rios apresentarem águas propícias ao 
banho. Ainda, cita-se a existência das Ruínas de Santo Antônio, que constituem uma cons-
trução abandonada dentro de um capão de remanescente florestal localizado a sudoeste da 
área urbana da cidade, próximo ao rio Ivaí. E também, a Serra do Machado, que compreen-
de a formação de uma grande parede encoberta pela vegetação, onde podem ser realizados 
esportes de aventura além da observação da paisagem. 

As belezas naturais, não só relativa aos cursos hídricos, são bastantes singula-
res naquela região. As formas de relevo que separam a bacia do rio Branco e o rio Ivaí, por 
exemplo, tem valor cênico destacável, apesar de não terem sido encontrados registros de 
exploração turística na localidade. 

Com relação à cultura religiosa da cidade, a padroeira de Rio Branco do Ivaí é 
Imaculada Conceição e a comemoração se dá no dia 8 de dezembro. Além disso, o aniver-
sário da cidade é comemorado no dia 21 de dezembro. Contudo, não foram registradas fes-
tividades de importância significativa ao redor destas, ou quaisquer outras, marcas religiosas 
e culturais. 

Diante da existência destes atrativos na cidade, pode-se dizer que existe um po-
tencial turístico a ser explorado na região, o que poderia levar a um crescimento econômico 
da cidade, além de trazer à mesma maior visibilidade diante de outros municípios do Paraná 
e do Brasil. 

7.3.2.2.9 Programas Sociais 

Conforme discutido anteriormente no estudo da AII, Rio Branco do Ivaí possui 
23,7% de sua população abaixo da linha da pobreza, ou seja, vivendo com menos de R$ 
154,00 por mês. Desta forma, já se pode começar a entender a importância dos programas 
sociais no município. 
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O principal programa social instituído atualmente, tanto em nível municipal quan-
to nacional, é o Programa Bolsa Família. O Programa consiste no repasse de renda a famí-
lias que atendam alguns requisitos, entre eles possuir renda per capita abaixo de R$ 154,00 
por mês.  

Os mais de 900 habitantes que se enquadram no perfil econômico condicionante 
do Programa Bolsa Família estão compreendidos nas 521 famílias participantes do Progra-
ma (dado de agosto de 2014). O valor recebido por família é flutuante, e pode variar de a-
cordo com alguns parâmetros, como número de crianças na família, mulheres em idade fér-
til, entre outros. Em Rio Branco do Ivaí, a média mensal por família é de R$ 191,60. 

Analisando a situação do município ao longo dos anos, é possível observar que 
o número de habitante abaixo da linha da pobreza vem diminuindo. Este percentual, que em 
2010 era de 23,7%, em 2000 era de 56,1%.  

Pode-se concluir, portanto, que a situação social em Rio Branco do Ivaí vem 
passando por uma melhora gradativa. Embora não se possa atribuir todo o mérito da evolu-
ção positiva municipal ao Programa Bolsa Família, não se pode negar o fato de que depois 
da implantação do mesmo o panorama da miséria no município foi bastante atenuado. 

7.3.2.2.10 Populações Indígenas e Tradicionais 

A fim de verificar a existência e, a partir disto, estudar mais aprofundadamente 
as comunidades indígenas localizadas nas proximidades da AID da PCH Clairto Zonta, 
compreendida pelo município de Rio Branco do Ivaí, foi elaborada a Figura 7-210 abaixo. 

Figura 7-210: Áreas indígenas identificadas próximas à AID. 
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Como pode ser visto, na AID da PCH Clairto Zonta, ou seja, no município de Rio 
Branco do Ivaí não existe registro de comunidade indígena. As comunidades indígenas exis-
tentes nas proximidades da AID encontram-se na AII, de forma que já foram estudadas an-
teriormente. Todas as áreas indígenas se encontram a mais de 30 km da área do empreen-
dimento, fora da cidade onde o mesmo estará localizado e desassociadas dos cursos hídri-
cos afetados pelo empreendimento. 

Quanto às comunidades tradicionais quilombolas, faxinais, cipozeiras, ilhéus, 
etc., não há registro de nenhuma destas localizada dentro ou próximo à AID. 

Nos estudos da AII, todavia, foi identificada a presença de uma área de Assen-
tamento Rural regularizada no Instituto Nacional de Colonização e de Reforma Agrária (IN-
CRA) em Rio Branco do Ivaí, correspondendo à espacialidade da AID da PCH Clairto Zonta.  

A ocupação da terra que hoje corresponde ao assentamento rural “Egídio Bru-
netto” aconteceu no dia 1 de setembro de 2007, por cerca de mil famílias. O terreno perten-
cia à Fazenda Mestiça e a escritura pública do documento de compra e venda da terra foi 
assinado no dia 3 de julho de 2013. O nome do assentamento é uma homenagem ao mili-
tante do Movimento Sem Terra (MST), que atuava no Mato Grosso do Sul e faleceu em 
2011 em circunstância de um acidente de carro. 

A área total do assentamento (2911 hectares) abriga 168 famílias e encontra-se 
distante 20 km do centro urbano de Rio Branco do Ivaí. Este acesso é feito por meio de es-
tradas secundárias que, apesar de bem cuidadas, na prática, tornam a área em questão 
afastada do núcleo urbano municipal. 

No desenvolvimento dos estudos socioambientais relacionados a esta comuni-
dade, de antemão foi traçada uma estratégia de trabalho na busca pelo o intercâmbio de 
informações entre a equipe técnica e a população potencialmente afetada, para que o obje-
tivo central do trabalho fosse atendido. 

É importante destacar que a ARGENTUM Energia, através de sua equipe técni-
ca, realizou diversas articulações com o INCRA, além de acatar orientações do IAP (em re-
uniões destacadas no Capítulo 6 – Articulações e Reuniões), no sentido de democratizar a 
concepção deste Estudo de Impacto Ambiental (EIA).  

Em fevereiro de 2014 o INCRA respondeu, via Ofício INCRA / SR(09) / 
nº1724/2014 – CZ, a articulação realizada pela ARGENTUM via Ofício nº006/2014 – CZ, a 
qual questionava a existências de possíveis assentamentos ou planos de assentamento no 
município de Rio Branco do Ivaí. Diante da resposta positiva, citando o Assentamento Egídio 
Brunetto, a ARGENTUM resolveu retrabalhar o projeto civil da PCH para que seu traçado 
não atravessasse os limites do assentamento rural recém-estabelecido. 

A partir dos novos estudos na concepção do arranjo civil da PCH, foram altera-
das as posições geográficas de todas as estruturas civis, e do reservatório como conse-
quência, de modo a aperfeiçoar e otimizar o aproveitamento hidrelétrico de interesse. O eixo 
do denominado “novo arranjo” da PCH ficou então inserido sob as coordenadas geográficas 
24°18'12" de latitude sul e 51°20'50" de longitude oeste, e a respectiva casa de força sob as 
coordenadas 24°20'11" sul 51°23'13" oeste, conforme mostra a Figura 7-211. 
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Figura 7-211: Comparação entre os dois arranjos estudados. 

 
 

No arranjo definitivo da PCH Claito Zonta, a área do assentamento Egídio Bru-
netto encontra-se a 3 quilômetros (em linha reta) da região da casa de força. Pelas vias já 
estabelecidas, a distância entre a casa de força da PCH e as edificações do assentamento é 
pouco superior a 5 quilômetros, sendo este o acesso principal do assentamento a partir de 
Rio Branco do Ivaí. 

Esta alternativa melhorada de utilização do potencial energético do rio Branco 
minimiza substancialmente os impactos socioambientais negativos causados àquela região, 
especialmente à população fixada no Assentamento Egídio Bruneto uma vez que nenhuma 
das estruturas civis intercepta os limites da área de assentamento, diferentemente da pri-
meira alternativa proposta. 

Na sequência cronológica de trabalho, foram feitas articulações com o INCRA, 
no sentido de informar o órgão sobre a mudança do arranjo civil (via Ofício nº017/2014 – 
CZ) e, em seguida, solicitando a viabilização de uma reunião explicativa do projeto da PCH 
Clairto Zonta à comunidade assentada (via Ofício nº019/2014 – CZ). Para este segundo 
ponto descrito, ainda foi realizada uma reunião pessoal no INCRA, no Setor de Desenvolvi-
mento (SR- 09), para discutir a situação a posta. 

No intuito de deixar o processo de licenciamento transparente e apresentar à 
comunidade o que deverá ser a PCH Clairto Zonta, caso ela venha a ser implantada, a AR-
GENTUM realizou uma reunião com os assentados em 15 de dezembro de 2014. A reunião 
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ocorreu no próprio assentamento e estiveram presentes líderes e moradores locais, a equi-
pe técnica responsável pelos estudos socioambientais (representada pela coordenadora dos 
estudos Socioeconômicos e pelo coordenador geral do projeto) e um representante do IN-
CRA, com função de mediação da discussão. 

Foram levadas à reunião todas as informações pertinentes sobre o aproveita-
mento hidrelétrico e suas possíveis implicações (impactos socioambientais negativos e posi-
tivos). Através de uma cartilha informativa, apresentada também no Capítulo 6 – Articula-
ções e Reuniões, apresentaram-se: potência instalada, geração média, área alagada, altura 
e comprimento da barragem, tempo de duração das obras, estimativa de geração de em-
pregos, entre outras informações da PCH Clairto Zonta. 

Figura 7-212: Reunião realizada no Assentamento Egídio Brunetto referente à PCH Clairto Zonta. 

 

Após esta reunião, em 28 de fevereiro de 2015, foi realizada outra reunião no 
INCRA em Curitiba (SR – 09) para que fosse dado prosseguimento na avaliação do INCRA 
quanto à viabilidade do empreendimento. Conforme consta no Capítulo 6 e no Anexo IV eles 
apresentaram uma anuência para a ARGENTUM requerer junto ao Instituto Ambiental do 
Paraná a implantação da PCH Clairto Zonta, desde que a Requerente atenda todas as de-
terminações do IAP relativas às lesgislações pertinentes. 

Registra-se ainda, que durante a vistoria realizada pelo Instituto das Águas do 
Paraná (AGUASPARANÁ), já detalhada neste relatório (Diagnóstico de Meio Físico), as lo-
calidades potencialmente afetadas pelo empreendimento na região da casa de força foram 
intensamente investigadas. Esta localidade é a região mais próxima de influência do empre-
endimento em relação às terras da Reforma Agrária. 

Em confrontação dos dados obtidos a partir da modelagem hidrológica com as 
características observadas neste trabalho de campo, junto aos técnicos do AGUASPARA-
NÁ, foi apresentado o cenário real de potencialidade de impactos na região próxima ao As-
sentamento Rural Egídio Brunetto. As conclusões tiradas pelos técnicos especializados vão 
ao encontro daquelas feitas aqui: as terras adjacentes ao córrego receptor da vazão turbi-
nada não deverão ser alagadas, tampouco as terras do assentamento rural (distantes consi-
deravelmente). 
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7.3.2.2.11 Considerações Finais da Área de Influência Direta (AID) 

Descritos todos os temas do meio socioeconômico referentes à AII e a AID, me-
recem destaque os pontos mais relevantes levantados no diagnóstico até aqui, sintetizando 
a completa interpretação da situação atual da região. Todas estas considerações deverão 
estabelecer o principal elo de comunicação entre o diagnóstico socioambiental e os prog-
nósticos regionais, frente à instalação da PCH Clairto Zonta. 

As percepções iniciais dos estudos de diagnóstico socioambiental da AID conso-
lidam aquelas características observadas nos estudos da AII. Sobre os aspectos demográfi-
cos, dois panoramas destoam: o envelhecimento da população e o brando (ou nulo) de êxo-
do rural. 

A substituição da população jovem por populações adulta e idosa é uma marca 
comum em todo território brasileiro, assim como o êxodo rural. Divergente aqui são as bai-
xas taxas de evasão do meio rural na última década. Este cenário indica que houve pouca 
mecanização na produção agrícola nos últimos anos, sendo que esta é uma das grandes 
responsáveis pelo êxodo rural.  

Somado a isto também, põe-se que a formação da população de Rio Branco do 
Ivaí está ligada aos municípios vizinhos apenas. Por serem poucos os atrativos municipais 
(como oferta de emprego, estudo etc.) são poucos os munícipes provenientes de outros es-
tados brasileiros. Daí surgem as potencialidades, como o turismo, que podem ser explora-
das de modo a engrandecer economicamente a localidade. 

Em todo território municipal, incluindo zona rural (que representa 75% dos domi-
cílios ocupados), mais de 80% das moradias tem até 2 habitantes apenas. E esta caracterís-
tica se fundamenta nas baixas taxas de fecundidade, inclusive no meio rural. Os serviços de 
saneamento, por sua vez, apresentam fragilidades: grande parte do esgoto é destinada a 
fossas sépticas e a destinação dos resíduos é feita num aterro controlado. 

Apesar da evolução existente nos dados de educação e saúde, ambos são a-
pontados como fragilidades em Rio Branco do Ivaí. Menos de 50% dos alunos termina o 
ensino médio e sequer o ensino fundamental no município; e também (em 2012) era menos 
de 80% o percentual de atendimento das equipes de Atenção Básica de saúde. 

Em termos econômicos, apesar do amplo crescimento da renda per capita (entre 
2000 e 2010), o índice Gini apontou um decrescimento de quase 20%. Os outros índices 
correspondentes a formação educacional dos empregados mostram um cenário de cresci-
mento apesar da fragilidade ainda estabelecida. Uma vez que as ofertas de emprego e a 
PEA está localizada em grande parte no meio rural, não se tem como prioridade a formação 
educacional. E a alta taxa de informalidade profissional constatada, neste ponto, também 
tem fundamentação neste panorama. 

Aqui, por fim, destacam-se os resultados do trabalho realizado junto ao Assen-
tamento Rural Egídio Brunetto. O histórico da PCH Clairto Zonta atesta que a minimização 
dos impactos socioambientais negativos na comunidade sempre foi um dos principais objeti-
vos de estudo. Desde a readaptação do projeto civil até as metodologias de trabalho adota-
das (sempre sob tutela do INCRA), buscou-se diagnosticar a população ali inserida e os 
outros aspectos que cercam o meio socioeconômico local. 

Ciente de todo este interesse da ARGENTUM em tornar o processo de licencia-
mento e implantação do empreendimento transparente para com a comunidade, o INCRA, 
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por meio de um Termo emitido em 1º de junho de 2015, anuiu a ARGENTUM para requerer 
junto ao Instituto Ambiental do Paraná a implantação da PCH Clairto Zonta, desde que a 
Requerente atenda todas as determinações do IAP relativas às lesgislações pertinentes. 

7.3.2.3 ÁREA DIRETAMENTE AFETADA 

Para uma análise didática, a ADA da PCH Clairto Zonta foi dividida em três ma-
croregiões. A primeira se refere às propriedades adjacentes ao barramento, reservatório e 
emboque do túnel forçado na bacia do rio Branco. A segunda trata-se das propriedades ad-
jacentes ao rio Branco à jusante do barramento. Já a terceira é a região montanhosa onde 
se encontram projetadas as estruturas da chaminé de equilíbrio, conduto forçado, casa de 
força e canal de fuga do empreendimento (bacia do ribeirão das Antas). 

Cada uma destas está descrita a seguir, conforme identificado. 

7.3.2.3.1 Adjacências do barramento, reservatório e emboque do túnel (adução) 

Na primeira região, após visitas de campo, verificou-se a inexistência de moradi-
as e/ou barracões ou quaisquer outras edificações que pudessem ser afetados pelo enchi-
mento do lago ou construção do barramento. Trata-se de uma região predominantemente 
caracterizada pela agricultura intensiva com remanescentes de vegetação nativa apenas 
nas margens do rio, compondo a vegetação marginal (Área de Preservação Permanente – 
APP) do mesmo. 

As edificações mais próximas estão a mais de 500 metros lineares do fim do re-
servatório da usina. Apesar de não ter sido definida como ADA neste projeto, foi realizada 
uma visita até o núcleo urbano próximo. In loco foi constatado que as cheias corriqueiras do 
rio Branco causam grandes transtornos aos moradores, pois o rio extravasa sua calha natu-
ral na ordem de metros e atinge as moradias daquela localidade (ver Figura 7-213). 
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Figura 7-213: Espacialidade da área urbana municipal frente à PCH Clairto Zonta. 

 
 

Em conversa com um morador local, que vive na localidade há mais de 30 anos, 
foi informado que nos últimos 10 anos tem aumentado bastante a resposta do rio às grandes 
chuvas. Pelo relato, “tornou-se regra atualmente chover e o rio alagar as casas mais próxi-
mas e a ponte principal da cidade de Rio Branco do Ivaí”. 

Diante deste cenário, como já citado no diagnóstico do meio físico, vale ressaltar 
que o empreendimento não terá interferência nos futuros eventos de cheia na região, uma 
vez que a barragem é de pequeno porte e o remanso do reservatório tem fim a mais de 100 
metros do núcleo urbano, medidos a partir do rio Branco. 

Na Figura 7-214 estão apresentadas as áreas vistoriadas para ilustração das 
descrições feitas. 
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Figura 7-214: Núcleo urbano mais próximo à ADA da PCH Clairto Zonta. 

Planta com a localização dos pontos de investigação no 
núcleo urbano. 

Ponto 1: Trecho onde tem fim o controle do reservatório da 
PCH Clairto Zonta nos eventos extremos de vazão. 

 

Ponto 2: Região freqüentada por moradores locais para 
pesca e banho, afetada em eventos extremos de chuva. 

Ponto 3: Residência afetada pelo extravasamento da calha 
natural do rio Branco em eventos chuvosos. 

 

 

O acesso à região do barramento é bem simples e o estado de conservação das 
vias é bom. A partir da PR-535, percorre-se pela estrada de chão (dentro de propriedade 
particular) menos de 5 km até se chegar ao eixo do barramento pela margem esquerda do 
rio Branco. Neste percurso existe uma ponte que não deverá precisar de reforma para a 
passagem de máquinas mais pesadas, uma vez que ela já foi construída com boa base para 
passagem de grandes maquinários utilizados na agricultura. A Figura 7-215 ilustra as vistas 
(montante e jusante) da ponte referida. 

1 

2 
3 
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Figura 7-215: Vistas da ponte de acesso ao barramento da PCH Clairto Zonta. 

Montante do rio Branco Jusante do rio Branco 

  

 

Áreas afetadas pelas obras e pelo alagamento também serão mínimas, devido 
ao projeto civil da PCH Clairto Zonta. As áreas produtivas a serem perdidas pelos proprietá-
rios das terras não serão significativas frente à totalidade das mesmas. 

Os sistemas de adução do túnel e o barramento deverão ocupar, em grande par-
te, remanescentes florestais e o reservatório é bastante ínfimo em toda sua extensão. O 
alagamento deverá trazer a inviabilização de, apenas, um hectare em cada margem do re-
servatório. Numa análise comparativa, a área alagada representará cerca de 20% do reser-
vatório, atestando a pequeneza do alagamento. 

Sendo assim, merece relevância esta característica aqui posta da PCH Clairto 
Zonta, a partir da constatação que o alagamento é, frequentemente, um dos maiores impac-
tos relacionados à construção de empreendimentos hidrelétricos. 

7.3.2.3.2 Adjacências do rio Branco à jusante do barramento 

Pelo fato da PCH Clairto Zonta estar concebida num arranjo derivativo (transpo-
sição hídrica de bacias hidrográficas), uma grande parte do rio Branco, e conseqüentemente 
os possíveis usuários de suas águas, serão afetados diretamente por conta da redução da 
vazão durante o período de operação da usina. Diante disso, a equipe multidisciplinar res-
ponsável pelos estudos ambientais do projeto fez uma campanha para cadastro dos possí-
veis usos do rio Branco à jusante do barramento da usina. Tal metodologia de trabalho foi 
traçada em reuniões com o Instituto Ambiental do Paraná – IAP e o Instituto das Águas do 
Paraná. 

Preliminarmente, foi feita uma análise sobre as imagens de satélite da região e 
ortofotocartas em escala 1:3.000, a fim de identificar onde se encontravam os potenciais 
usos d’água no trecho estudado. Outras pesquisas, através de bases de dados na internet, 
também ajudaram neste diagnóstico inicial. 

Foram identificados cerca de 15 pontos de investigação nesta primeira etapa, to-
dos estes a serem visitados e estudados em excursões de campo. 

A partir do trabalho de campo, como esperado, os pontos de investigação se 
modificaram a fim de aprimorar as imprecisões do trabalho de escritório (análise remota da 
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região através das imagens de satélite). Em geral, alguns pontos foram descartados e nou-
tros a análise regional atendeu dois ou mais pontos de uma só vez. 

Impossibilidade de passagem e acesso também aconteceram, mas não de forma 
a prejudicar a qualidade do trabalho, sendo estes pontos minoritários. Além de visitas aos 
componentes ambientais, entrevistas foram tomadas em todos os pontos visitados onde 
haviam moradores ou visitantes. Estas serviram para a apresentação de detalhes do projeto 
da PCH Clairto Zonta e para levantamento de informações primárias sobre os usos das á-
guas (assim como outras informações gerais). 

Estão apresentados aqui os 11 pontos principais visitados (a partir do trecho de 
jusante), onde informações relevantes foram obtidas. Em cada um destes, é mostrada a 
posição espacial sobre a imagem de satélite, além de fotografias ilustrativas das regiões 
visitadas e a descrição do ponto. 

Ponto 02 

Tabela 7-112: Ficha de campo do ponto de investigação 02. 

LOCALIZAÇÃO ESPACIAL ILUSTRAÇÃO 

P02: 449.577 mE; 7.324.282 mS 

 

Vista (sobre a ponte) para a jusante do rio Branco 

 

ENTREVISTA 
Não foram realizadas entrevistas. 

 

O primeiro ponto visitado situa-se nas proximidades da desembocadura do rio 
Branco, próximo ao rio Ivaí, onde a disponibilidade hídrica é maior devido à drenagem da 
bacia hidrográfica. 

O acesso foi feito por via terrestre (carro) pela margem direta do rio Branco. A 
partir de Ribeirão Bonito (distrito de Grandes Rios), as estradas secundárias que levam até 
o ponto são de terra, em grande parte “cascalhadas”, e o padrão de conservação varia entre 
bom e médio. A ponte, propriamente dita, encontra-se em estado médio de conservação. 

A região possui uma densidade de habitações considerável (em se tratando de 
meio rural) nas proximidades do rio. De forma geral, a atividade principal desenvolvida é a 
pecuária extensiva devido, provavelmente, aos tipos de formação do relevo que inviabilizam 
ou encarecem o manejo agrícola. 
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Ponto 01 

Tabela 7-113: Ficha de campo do ponto de investigação 01. 

LOCALIZAÇÃO ESPACIAL ILUSTRAÇÃO 

P01: 451.287 mE; 7.322.908 mS 

 

Vista para a montante do rio Branco 

 

ENTREVISTA 
Entrevista feita com o morador Edno da Silva, trabalhador rural (pecuarista) da Fazenda São Pedro.  

Segundo as informações prestadas, naquela localidade o único uso das águas é a atividade pesqueira, bastante 
esporádica, realizada por moradores de outras localidades que se deslocam até a região para prática da pesca. 

O entrevistado ainda destacou que nos últimos anos (recentemente) a prática pesqueira tem diminuído conside-
ravelmente, assim como a disponibilidade hídrica, ou seja, o rio Branco enfrenta um período razoavelmente lon-
go de estiagem, por motivo desconhecido.  

 

A partir do acesso até o Ponto 02, o primeiro acesso facilitado ao rio (pela mar-
gem esquerda) se dá no Ponto 01. As habitações situadas na margem do rio Branco estão 
também na margem da estrada de chão que vem da ponte que cruza o rio (Ponto 02). 

O trecho hídrico visitado é uma curva do rio Branco, onde se acumulam resí-
duos: troncos e outros pedaços de madeira, além de resíduos humanos (lixo comum). O 
acesso ao rio é bastante facilitado, apesar de passar por dentro de uma propriedade rural 
particular (sendo que o morador é o próprio entrevistado). O trajeto entre a estrada e o rio 
tem menos de 100 metros lineares. 



 

 
Argentum Energia Ltda. 

PCH Clairto Zonta 
EIA – Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

Argentum Energia Ltda. 
Rua Fernando Simas, 705, 3º Andar – Bigorrilho 
Curitiba / PR - CEP: 80.430-190  

7-262 

 

Ponto 03 

Tabela 7-114: Ficha de campo do ponto de investigação 03. 

LOCALIZAÇÃO ESPACIAL ILUSTRAÇÃO 

P03: 451.044 mE; 7.323.209 mS 

 

Vista para a montante do rio Branco 

 

ENTREVISTA 
Entrevista feita com o trabalhador José Mário, arrendatário da Fazenda Baixo Alegre.  

Segundo as informações prestadas e as observações feitas, naquela localidade a extração de areia é realizada 
intensivamente, devido ao acúmulo ali gerado deste recurso mineral. 

O entrevistado destacou que o curso hídrico naquela localidade tem se alterado, tomado formas diferentes com o 
passar dos anos. Com isso, os pontos de extração de areia também foram alterados, sempre permanecendo 
naquela mesma propriedade. 

Vale ainda ressaltar que o corpo d’água também é utilizado ali para lazer e banho de populações que vivem em 
localidades próximas dali, com baixa freqüência, apenas nos períodos mais quentes do ano.  

 

O acesso a este ponto é feito pela margem direita, na entrada à esquerda após 5 
quilômetros da estrada de terra principal, a partir da PR-082 de Ribeirão Bonito. O trecho 
entre a estrada de terra principal e o Ponto 03 é de difícil acesso devido ao baixo estado de 
conservação da via de acesso. 

Passagens fechadas com porteiras dificultam o acesso e isolam, de certa forma, 
as margens do rio Branco.  

Não existem muitas habitações nos arredores, apesar da existência de algumas 
cabanas e barracos abandonados, aparentemente. Estes mostram a existência de usos an-
tigos para lazer na propriedade. 
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Ponto 04 

Tabela 7-115: Ficha de campo do ponto de investigação 04. 

LOCALIZAÇÃO ESPACIAL ILUSTRAÇÃO 

P04: 452.409 mE; 7.323.882 mS 

 

Vista para a montante do rio Branco 

 

ENTREVISTA 
Entrevista feita com moradora de uma propriedade vizinha. 

Em conversa rápida, a entrevistada relatou que o rio Branco é muito pouco usado na região. Algumas pessoas 
de fora acessam a localidade visitada em períodos quentes do ano para atividades de lazer e banho. 

 

A 700 metros antes da entrada do Ponto 03 está a entrada do Ponto 04 (vindo 
também de Ribeirão Bonito pela estrada de terra), também do lado esquerdo da via. A via 
que vai da estrada principal de terra até o ponto é, em geral, bem conservada. 

Assim como no Ponto 03, porteiras cercam as entradas que levam o rio, dificul-
tando o acesso. Algumas regiões do terreno são ocupadas por agricultura em dimensões 
não muito avantajadas. 

Além disso, para chegar até o trecho hídrico é necessário percorrer uma distân-
cia considerável até o rio, com dificuldade agravada pela inclinação do terreno e pela exis-
tência de alguns afloramentos rochosos. 
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Ponto 05 

Tabela 7-116: Ficha de campo do ponto de investigação 05. 

LOCALIZAÇÃO ESPACIAL ILUSTRAÇÃO 

P05: 455.896 mE; 7.321.891 mS 

 

Vista para a jusante do rio Branco 

 

ENTREVISTA 
Não foram realizadas entrevistas. 

 

O acesso também se dá a partir de Ribeirão Bonito, desta vez a partir do núcleo 
urbano, em estrada de terra por aproximadamente 5 quilômetros. As vias, em geral, encon-
tram-se em estado médio e bom de conservação, sem que não se faça necessário adentrar 
propriedades privadas (ou atravessar barreiras, porteiras etc.), facilitando o acesso. 

Na localidade existe uma alta densidade de habitações (para padrões rurais), 
sendo que os pontos de acesso ao rio parecem estar concentrados no Ponto 05. Este trata-
se de uma ponte que atravessa o rio Branco de uma estrada de terra principal (margem di-
reita) até a entrada de uma propriedade fechada por uma porteira (margem esquerda). 

O estado de conservação desta ponte é baixíssimo, impossibilitando o acesso de 
automóveis. De toda forma, o local se apresenta com um alto potencial de exploração para 
lazer, visto também a existência de churrasqueiras e bancos construídos nas proximidades. 
Pesca e outros usos recreativos devem ser feitos do rio na região. 
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Ponto 06 

Tabela 7-117: Ficha de campo do ponto de investigação 06. 

LOCALIZAÇÃO ESPACIAL ILUSTRAÇÃO 

P06: 456.304 mE; 7.321.086 mS 

 

Passagem interrompida 

 
ENTREVISTA 

Não foram realizadas entrevistas. 

 

O Ponto 06 é uma localidade destacável, apesar da impossibilidade de acesso. 
A via de acesso é, em partes, a mesma para o Ponto 05, e grande parte do acesso margeia 
o rio Branco, apresentando potencial de uso hídrico. A interrupção da mesma se deu por um 
evento intenso de chuva, ou mais de um acumulados. Esta informação é compatível com as 
cheias que ocorreram no segundo semestre de 2014 na região estudada. 

Pelo observado, esta via é de acesso a uma propriedade onde há atividade de 
silvicultura e um ponto isolado de uso dos rios (identificado pelas imagens de satélite). To-
davia, por toda extensão da via, apesar da proximidade com o rio, não existem acessos 
marcados, sendo que os usos do rio restringem-se ao Ponto 05 na região. 

O bloqueio da estrada de terra evidencia uma fragilidade também observada em 
diversas outras localidades visitadas: a dificuldade no acesso à região (sistema viário). 
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Ponto 07 e 08 

Tabela 7-118: Ficha de campo dos pontos de investigação 07 e 08. 

LOCALIZAÇÃO ESPACIAL ILUSTRAÇÃO 

P07: 459.962 mE; 7.321.531 mS 

P08: 459.706 mE; 7.321.451 mS 

 

Vista para a jusante do rio Branco 

 

ENTREVISTA 
Entrevista realizada com João Bittencourt de Oliveira, proprietário do Sítio Palmital (P08). Nesta localidade são 
realizadas exclusivamente atividades de criação animal. 

Segundo as informações prestadas, naquela região existem alguns pontos de pesca esporádica no rio (especi-
almente próximo à ponte) e, na propriedade em si, não são feitos usos diretos do rio. 

O entrevistado destacou que apenas seus familiares, que residem em outros municípios, gostam de usar o rio 
para banho e lazer. As visitas destes familiares são, todavia, bastante incomuns. A propriedade apresenta ainda 
um alto potencial de uso hídrico para dessedentação animal, apesar de pouco explorado nos dias atuais. 

Vale ainda ressaltar que as propriedades vizinhas, segundo o entrevistado, têm também poucos pontos de aces-
so ao rio para usos constantes. 

 

Para estes Pontos (07 e 08) o acesso se dá, mais uma vez, a partir de uma es-
trada de terra vindo da PR – 082. São cerca 7 quilômetros em estrada bem conservada e 
“cascalhada” em alguns trechos mais sensíveis.  

A ponte em questão (Ponto 07) apresenta-se num bom estado de conservação e 
é conhecida como “Ponte Nova”, construída durante a gestão municipal de Grandes Rios de 
1997 a 2000. Apesar de bem conservada, a travessia aparentava ser pouco utilizada devido 
à existência de poucas marcas no terreno e à quantidade de vegetação existente nas pas-
sagens (vias de acesso). 

Alguns trechos acidentados do relevo nas proximidades fazem com que o aces-
so ao rio não seja fácil em todas as propriedades. Sendo assim, mais uma vez, a ponte se 
mostra um ponto centralizador dos usos do rio no local (principalmente lazer e pesca). 
Mesmo assim, como visto que a pecuária é a atividade predominante, a disponibilidade hí-
drica é um recurso de alto uso potencial para a região. 
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Ponto 09 

Tabela 7-119: Ficha de campo do ponto de investigação 09. 

LOCALIZAÇÃO ESPACIAL ILUSTRAÇÃO 

P09: 458.386 mE; 7.322.169 mS 

 

Passagem interrompida 

 

ENTREVISTA 
Entrevista realizada com Luis Cesar da Silva, proprietário do Sítio São José, situado no bairro São Sebastião. 

Segundo as informações prestadas, naquela região existem alguns pontos de pesca esporádica no rio (prática 
coibida intensivamente pelos proprietários) e, na propriedade em que o entrevistado reside, não são feitos usos 
diretos do rio. 

O entrevistado enfatizou a dificuldade no acesso local, relatando que o mesmo só é possível de ser feito com 
motocicletas ou tração animal. 

Vale ainda ressaltar que as propriedades vizinhas, segundo o entrevistado, enfrentam problemas semelhantes e, 
ainda, sofrem constantemente com as enchentes do rio nos eventos extremos de chuva. 

 

O acesso a este ponto se dá de forma parecida com o Ponto 07, sendo que o 
trecho de desvio entre as duas rotas está em péssimo estado de conservação. 

Toda a via que margeia o rio Branco estava, na época das visitas, bastante dani-
ficada pelas chuvas, mas a visitação (parcial) da localidade foi bastante importante. A vege-
tação marginal dificulta o acesso ao rio em todo o trecho, sendo que há cercas e placas in-
dicando a proibição de atividades como pesca (conforme ilustração mostrada). 

Pelo estado de conservação das vias fica evidente que o tráfego de serviços im-
portantes como transporte escolar ou acompanhamento de saúde são bastante prejudica-
dos. 
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Ponto 10 

Tabela 7-120: Ficha de campo do ponto de investigação 10. 

LOCALIZAÇÃO ESPACIAL ILUSTRAÇÃO 

P10: 464.402 mE; 7.313.848 mS 

 

Vista para a jusante do rio Branco 

 

ENTREVISTA 
Não foram realizadas entrevistas. 

 

O acesso ao Ponto 10 é bastante fácil: a partir da PR – 535 (próximo ao núcleo 
urbano de Rio Branco do Ivaí) percorrem-se cerca de 1300 metros na direção do rio Branco 
até a ponte. A via é também bem conservada, auxiliando o acesso. Esta faz acesso entre 
diversas grandes propriedades da região e a área urbana municipal, “tornando o caminho 
mais próximo”. 

A ponte em questão é de média extensão e oferece um facilitado acesso ao rio 
Branco. A região é constantemente freqüentada em busca de atividades de lazer, conforme 
constatado diversas vezes pelas equipes que realizaram os trabalhos de campo. 

Por estar próximo ao barramento e longe da desembocadura do rio Branco (me-
nor área de drenagem), este ponto apresenta alta fragilidade potencial. Mesmo não tendo 
sido identificados usos intensivos (que demandam altas vazões), esta localidade se destaca 
pelo fácil acesso. 
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Ponto 11 

Tabela 7-121: Ficha de campo do ponto de investigação 11. 

LOCALIZAÇÃO ESPACIAL ILUSTRAÇÃO 

P11: 463.565 mE; 7.314.582 mS 

 

Vista da cachoeira 

 

ENTREVISTA 
Entrevista realizada com Antônio Gomes, proprietário e morador da Fazenda Cachoeira. 

Segundo as informações prestadas e as observações feitas, é através desta propriedade que se dá o acesso à 
famosa cachoeira de Rio Branco do Ivaí. Apesar das atividades agrícolas da propriedade, o potencial turístico ali 
é enorme. 

O entrevistado enfatizou os diversos problemas que o proprietário e os moradores encontram no controle do 
acesso à cachoeira. A propriedade que, por algum tempo, esteve abandonada foi intensivamente invadida pela 
população do município. Após a nova ocupação, o impedimento de acesso tornou-se motivo de conflito entre os 
visitantes e o proprietário. 

Vale ainda ressaltar que o proprietário não tem interesse atual em fazer uso deste potencial para fins turísticos, 
tampouco facilita o acesso à propriedade para o uso recreativo da cachoeira. 

 

O acesso deste ponto se dá de forma bastante semelhante ao Ponto 10: através 
da PR – 535, próximo a zona urbana de Rio Branco do Ivaí, chega-se a entrada da proprie-
dade que dá acesso à cachoeira. A via que atravessa a propriedade entre a entrada e ca-
choeira é bem conservada. 

Por situar-se próximo ao barramento e distante da foz do rio Branco (área de 
drenagem menor), este Ponto 11 também apresenta um alto potencial de exploração.  

A propriedade possui, inclusive, estruturas de acesso (como escadas) e de apoio 
(banheiros) antigos nas proximidades da cachoeira que, apesar de bem desgastados, repre-
sentam um impacto local consolidado. Sendo que a reconstrução destas estruturas, num 
possível investimento turístico, causaria transtornos pequenos apenas. 

O aspecto cênico da cachoeira é o atrativo principal. O desenho do relevo facilita 
o acesso e, de certa forma, “isola” a parte baixa da cachoeira, tornando o potencial de uso 
ainda mais relevante. 
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7.3.2.3.3 Adjacências do conduto forçado, casa de força e canal de fuga 

Nesta região, em linhas gerais, poucas são as propriedades que serão afetadas 
diretamente pelo empreendimento. O traçado das estruturas civis na parte final do arranjo, 
apesar de superficial, apresenta pouco potencial de influência negativa nas atividades de-
senvolvidas ali (agricultura majoritariamente). 

De toda forma, foram realizadas expedições de campo a fim de investigar fragili-
dades e potencialidades da região, com vistas para os aspectos socioeconômicos também. 

Primeiramente, destaca-se o acesso à localidade, que deverá ser usado intensi-
vamente durante o período de instalação do aproveitamento. A partir de Rio Branco do Ivaí 
(zona urbana) na Avenida Rio Branco (PR – 535) segue-se através da entrada em frente ao 
Ginásio de Esportes “Cidão”, em sentido para o Assentamento Rural Egídio Brunetto. A par-
tir daí, após 17 quilômetros na via principal (sem conversões) chega-se a região da casa de 
força. 

Apesar da distância e do trajeto ser feito em estradas de terra, o acesso não é 
problemático, e pode ser feito por um automóvel comum. A Figura 7-216 e a Figura 7-217 
mostram a paisagem avistada na chegada à região, a partir dos acessos possíveis. 

Figura 7-216: Vista panorâmica das proximidades do final do arranjo civil. 

 
  

Figura 7-217: Vista frontal da encosta por onde passarão as estruturas civis. 

 
 



 

 
Argentum Energia Ltda. 

PCH Clairto Zonta 
EIA – Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

Argentum Energia Ltda. 
Rua Fernando Simas, 705, 3º Andar – Bigorrilho 
Curitiba / PR - CEP: 80.430-190  

7-271 

 

As propriedades onde deverão ser instaladas as estruturas civis são ocupadas 
por pastagem e lavoura, sendo que dois talhões apenas devem ser impactados. 

A partir das imagens de satélite e das ortofotos estudadas, pode-se constatar 
que a área de interferência do empreendimento naquela localidade será mínima, não inviabi-
lizando os serviços ali desenvolvidos. Na Figura 7-218, mostrada na sequência, está ilustra-
da a situação com a projeção simplificada das estruturas sobre o terreno. 

Figura 7-218: Projeção das estruturas civis do PCH Clairto Zonta na imagem de satélite. 

 
 

Excursões de campo realizadas atestaram as informações levantadas de forma 
remota, e, além disso, permitiram a caracterização plena da região. Na Figura 7-219 estão 
ilustradas as localidades de intervenção direta da PCH Clairto Zonta. 

Figura 7-219: Retratos da ADA referentes à região final das estruturas civis. 

Vista da área de pastagem afetada 

 

Passagem entre a lavoura e o pasto 

 
Vista panorâmica da área de lavoura afetada 
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Não foram identificadas moradias, em quantidade significativa, naquela localida-
de. O único núcleo habitacional relevante ali é o, já citado, Assentamento Rural Egídio Bru-
netto, que não deverá ser diretamente afetado pelo empreendimento. Além disso, averi-
guou-se que o perfil das propriedades daquela região é similar àquele encontrado na “parte 
inicial” das estruturas civis (barramento e reservatório). 

A região estudada é composta por grandes propriedades rurais de atividades a-
gropecuárias, predominantemente. Nas visitas de campo foi avistada a presença de mono-
culturas como soja e milho, além de culturas de forrageamento e cobertura, mostrando a 
presença da rotatividade entre lavoura e pecuária. 

Destaca-se também a baixa densidade de edificações rurais nestas localidades, 
como barracões e outras estruturas de apoio agrícola. Esta constatação indica uma caracte-
rística bastante comum neste tipo de propriedade rural: a rotatividade de maquinário e mão-
de-obra em diversas áreas. Ou seja, de acordo com as observações de campo, os trabalha-
dores e as máquinas agrícolas utilizadas naquele território provavelmente atendem também 
outras localidades, sendo que, não necessariamente, as propriedades requerem moradores 
ou funcionários que estejam ali o dia todo. 

Já nas localidades do canal de fuga e da casa de força, não existem interferên-
cias tão significativas sequer no terreno, quanto ao uso produtivo do solo de valor econômi-
co.  

A região da casa de força, intensivamente percorrida nas visitas de campo, é o-
cupada por remanescentes florestais que servem de vegetação marginal para os corpos 
hídricos (de pequeno porte) que ali existem. Não foram identificadas atividades de produção 
econômica na localidade, tampouco edificações ou quaisquer outros aspectos socioeconô-
micos a serem impactados negativamente pela PCH. Este local está ilustrado na Figura 
7-220. 

Figura 7-220: Retratos da localidade onde deverá ser instalada a casa de força. 

Remanescente florestal Margens do córrego receptor à montante 

 

O córrego que receberá a vazão transposta do rio Branco, através do canal de 
fuga, é adjacente à região retratada. Apesar de seu pequeno porte, o corpo hídrico em ques-
tão corre num talvegue bastante escavado, e a ponte que faz a travessia (parte do trajeto 
principal entre o núcleo urbano de Rio Branco do Ivaí e o assentamento rural) encontra-se 
em estado médio de conservação. 
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Na combinação entre os estudos feitos no escritório e as constatações in loco, 
não foi identificada a necessidade de elevação do patamar da ponte que atravessa o córre-
go. Os estudos hidrológicos realizados atestam que nos períodos de cheia extrema do canal 
a vazão adicionada pela PCH Clairto Zonta não será capaz de fazer nível d’água atingir a 
ponte, seja para prejudicar o acesso ou comprometer as estruturas da mesma. 

De toda forma, as visitas realizadas puderam complementar o diagnóstico reali-
zado, conforme apresentado na Figura 7-221. 

Figura 7-221: Retratos da localidade onde deverá passar a vazão do canal de fuga. 

Vista completa da ponte Vista para montante do curso hídrico 

 

7.3.2.3.4 Considerações Finais da Área Diretamente Afetada (ADA) 

Descritos todos os temas do meio socioeconômico referentes às AII, AID e ADA, 
merecem destaque os pontos mais relevantes levantados no diagnóstico socioeconômico, 
sintetizando a completa interpretação da situação atual da região. Todas estas considera-
ções deverão estabelecer o principal elo de comunicação entre o diagnóstico socioambiental 
e os prognósticos regionais, frente à instalação da PCH Clairto Zonta. 

Em linhas gerais, apenas o trecho de vazão reduzida (adjacências do rio Branco 
à jusante do barramento) tem relevância destacável na ADA. O empreendimento em si, por 
se tratar de um aproveitamento hidrelétrico, é concebido como um agente de alta interferên-
cia no meio socioeconômico. Contudo, o diagnóstico aqui apresentado mostra que a PCH 
Clairto Zonta, principalmente devido ao seu arranjo civil, induz impactos de grandezas dife-
rentes daquelas observadas em outros empreendimentos do mesmo setor. 

A região do reservatório é, na grande maioria das vezes, a principal área de in-
terferência negativa direta do aproveitamento hidrelétrico. Como se pôde verificar, na PCH 
em questão isto não ocorre. O baixo poder de alagamento das margens e de controle sobre 
o rio Branco faz do reservatório um agente menos impactante no contexto geral. 

As adjacências do conduto forçado, casa de força e canal de fuga (trecho final 
da PCH) também foram aqui identificadas com baixo potencial invasivo. Uma vez que as 
áreas prejudicadas não são significantes economicamente e que vazão adicionada ao cór-
rego efluente não afetará a calha do rio já estabelecida, tem-se aqui também um trecho de 
baixa fragilidade. 

Sentido do rio 
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Além disto, nestes dois pontos citados, merece destaque o baixo número de 
pessoas associadas aos potenciais impactos. Reservatório, barragem, estruturas subterrâ-
neas, canal, túnel forçado, casa de força e canal de fuga estão todos situados em um núme-
ro reduzido de propriedades. Sendo que, somado a isto, os impactos negativos são, prelimi-
narmente, identificados como brandos. 

Apenas o trecho adjacente do rio Branco a jusante do barramento merece bas-
tante destaque aqui. A redução da disponibilidade hídrica é um fator relevante e os resulta-
dos da pesquisa de campo realizados têm, assim, sua importância majorada. 

Em concordância com a busca efetuada previamente das outorgas de uso 
d’água na bacia do rio Branco, verificou-se que não existem captações d’água ou demais 
usos relevantes (grandes volumes de água) no trecho do rio Branco à jusante do barramen-
to da PCH Clairto Zonta. Dentre os usos identificados destacam-se a pesca recreativa e o 
banho, comum a praticamente todos os pontos visitados, apesar de pouco freqüente, no 
geral. 

O aspecto mais importante observado é referente ao P11 na Fazenda Cachoei-
ra, visto o possível uso turístico que o ponto apresenta, além da orientação do IAP acerca 
deste tema na reunião realizada (conforme Capítulo 6 – Articulações e Reuniões). Durante 
visita realizada nos Estudos de Inventário do rio Branco, em meados de 2012, obteve-se a 
informação que o local poderia futuramente ser utilizado para o turismo e que deveriam ser 
investidos recursos em estruturas de apoio na propriedade. Porém, após esta última visita 
em 2015, verificou-se que o atual proprietário não tem interesse na exploração da cachoeira 
para fins comerciais. Como já colocado, foi informado que o proprietário insiste que se man-
tenham fechadas as porteiras da propriedade durante todo o dia, para o uso principal daque-
la propriedade (agricultura) não seja prejudicado. 

As localidades em que não foram feitas entrevistas não foram subestimadas. 
Nestes pontos as características visíveis no local foram as que embasaram as análises fei-
tas, alicerçando de forma completa também os estudos de diagnóstico. Além disso, mere-
cem destaque os trechos do rio em que o acesso é extremamente dificultado pelo relevo 
montanhoso e/ou a presença de grandes extensões de vegetação nativa. Nestes pontos não 
foram feitos levantamentos diretos, apenas visitações para validar os levantamentos remo-
tos. 

Todas as localidades mapeadas constituem, desde então, os pontos de potencial 
impacto frente à redução da disponibilidade hídrica no rio Branco. 

7.3.3 PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 

O presente diagnóstico do patrimônio histórico-cultural e arqueológico teve como 
finalidade levantar e diagnosticar o potencial dos patrimônios históricos, culturais e arqueo-
lógicos existente nas áreas a serem impactadas pelas obras de construção e operação da 
PCH Clairto Zonta e, sobretudo, analisar se estes – caso existentes – sofrerão algum tipo de 
interferência ou dano, subsidiando os apontamentos de recomendações e programas que se 
fizerem necessários para a prevenção, proteção, mitigação e/ou compensação. 

O diagnóstico compreende, no âmbito do patrimônio histórico-cultural, os levan-
tamentos de dados primários e secundários para a avaliação do potencial histórico e cultural 
das áreas de influência da instalação e operação da PCH. Inserem-se neste nível as ativi-
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dades prospectivas de campo, as entrevistas, a caracterização cultural prévia e as contextu-
alizações etno-históricas. Já para o patrimônio arqueológico, o diagnóstico identifica o po-
tencial arqueológico das áreas de influência do projeto, compreendendo a síntese dos dados 
primários e secundários para a avaliação do potencial arqueológico da região abrangida 
pela AII e entorno. Inserem-se, neste nível, as atividades prospectivas de campo, o georre-
ferenciamento de indícios, sítios e feições de interesse, a caracterização cultural prévia e as 
contextualizações etno-históricas e arqueológicas empreendidas.  

As atividades de campo, juntamente aos materiais bibliográficos coletados em 
bibliotecas, arquivos e instituições culturais, proporcionaram a construção de um amplo e 
heterogêneo quadro histórico concernente à região de estudo, abrangendo uma história de 
longa duração iniciada. 

O levantamento arqueológico, para fins de diagnóstico do patrimônio histórico e 
cultural da região, obedece aos trâmites determinados pelo Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional - IPHAN, conforme Portaria IPHAN nº 230/2002. Os Artigos 1 a 4, que 
tratam da fase de obtenção de licença prévia, pormenorizam os alvos do estudo aqui desen-
volvido. 

Por se tratar de uma temática socioambiental atípica dentro dos estudos de im-
pacto ambiental (requer licenciamento trifásico paralelo), seu desenvolvimento se dá em 
uma dinâmica diferente das demais. No presente caso, o “Relatório Parcial do Diagnóstico 
Histórico, Cultural e Arqueológico Interventivo da PCH Clairto Zonta” já possui parecer posi-
tivo final emitido pelo IPHAN.  

O diagnóstico aqui apresentado possui conteúdo aprovado pelo IPHAN, através 
do documento 01508.000381/2015-73 emitido em 13 de maio de 2015, este que aprova o 
Relatório Parcial e concede renovação do prazo para a elaboração do Relatório Final. No 
Anexo VI está mostrado o Ofício nº 201/15 do IPHAN, que atesta as informações prestadas. 

Na sequência estão apresentados alguns conceitos iniciais necessários para a 
interpretação dos resultados, apresentados em seguida. 

7.3.3.1 CONCEITUAÇÃO 

Para as pesquisas e atividades deste diagnóstico, foram elencados os seguintes 
conceitos utilizados na prática arqueológica: 

• Prospecção Arqueológica: é o conjunto de técnicas de campo cujo objetivo 
principal é localizar materiais, marcas, evidências de atividades humanas em 
uma área definida, bem como o levantar e registrar informações de relevân-
cia arqueológica sobre o ambiente e a paisagem. A prospecção engloba uma 
ampla variedade de procedimentos, abrangendo não somente a identifica-
ção, o registro e/ou o recolhimento de peças e artefatos, mas também de 
amostras de recursos naturais e minerais – como pedras, argilas e registros 
da paisagem –, assim como o estudo da distribuição espacial das diferenças 
regionais, das mudanças populacionais ao transcorrer do tempo e das rela-
ções entre o homem, a terra e os recursos.  

• Sítios arqueológicos (ST): o que basicamente os definem é o quantum de in-
formações que um determinado local encerra (DEETZ, 1967). Em 1958, Wil-
ley & Phillips definiram sítio arqueológico como a menor unidade do espaço a 
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ser trabalhada pelo arqueólogo, podendo abranger tanto um pequeno acam-
pamento quanto uma grande cidade. Os sítios arqueológicos apresentam 
expressivos vestígios em um determinado local, conformando estruturas com 
características afirmativas de atividade humana. A definição de sítio adotada 
no presente diagnóstico é de que o “sítio arqueológico” está intimamente li-
gado com os limites das conclusões que se podem tirar para formar as bases 
para modelos de permanência, fixação e uso da terra. Ou seja, sítio arqueo-
lógico é um local limitado que reúne informações materiais significativas so-
bre tipos, culturas e utilização dos recursos ambientais por grupos humanos 
do passado em um determinado espaço geográfico. 

• Ocorrência Arqueológica (OC): as ocorrências arqueológicas, resumidas a 
uma unidade ou a um pequeno grupo de peças, podem ser resultado de ati-
vidades ligeiras ou objetos caídos, perdidos e/ou fora de sua origem, trans-
portados por meios naturais ou antrópicos. Apesar da aparente desconexão, 
as OCs ainda guardam informações, se não pela própria peça, pela tipologia, 
pela matriz e, também, por sua posição. Às vezes, as ocorrências podem in-
dicar áreas de atividades, caça, roça, entre outros, ou, até mesmo, periferia 
de sítios arqueológicos.  

• Tradição Cultural Arqueológica: a Tradição Arqueológica representa um gru-
po de sítios arqueológicos onde uma série de elementos ou técnicas tem 
persistência temporal e espacial (CHMYZ, 1976). Quando a cultura material 
de um grupo de sítios pode ser associada pelas similitudes das formas, das 
técnicas do fabrico, da utilização, e pela preferência na escolha dos recursos 
ambientais e dos locais de assentamento na paisagem, estes são agrupados 
pelos arqueólogos em Tradições e/ou Fases. A fase seria qualquer conjunto 
de cerâmica, lítico, padrões de habitação, relacionados no tempo e no espa-
ço, num ou mais sítios; a fase é uma subdivisão da Tradição (CHMYZ, 1976). 

7.3.3.2 RESULTADOS 

O diagnóstico compreende os levantamentos de dados primários e secundários 
para a avaliação do potencial histórico e cultural das Áreas Diretamente e Indiretamente 
Afetadas pela instalação e operação da PCH Clairto Zonta. Inserem-se neste nível as ativi-
dades prospectivas de campo, as entrevistas, a caracterização cultural prévia e as contextu-
alizações etno-históricas e arqueológicas. 

As atividades de campo relacionadas ao âmbito histórico-cultural, juntamente 
aos materiais bibliográficos coletados em bibliotecas, arquivos e instituições culturais pro-
porcionaram a construção de um amplo e heterogêneo quadro histórico concernente ao 
Centro e Oeste do Estado do Paraná e ao município de Rio Branco do Ivaí, abrangendo 
uma história de longa-duração iniciada, principalmente, no século XVI e estendida até perío-
dos mais contemporâneos.  

Estudos arqueológicos até o momento revelaram uma longínqua ocupação hu-
mana no território que hoje compreende o estado do Paraná, apresentando datas muito re-
cuadas no tempo – início do Holoceno – e, sobretudo, demonstram um continuum na ocu-
pação até o momento do contato com os europeus a partir do ano 1500, marco distinto que 
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ocasionou uma profunda reconfiguração do desenvolvimento sócio-histórico-ecológico das 
comunidades originárias da América. 

A história do aparecimento dos primeiros grupos humanos em regiões parana-
enses remonta a datas que atingem 9 mil anos antes do presente, com grupos de caçado-
res-coletores (PARELLADA, 2008) cujos vestígios arqueológicos predominantes são artefa-
tos e resíduos de lascamento lítico, e mais recentemente, em torno de 3,5 a 2 mil anos a-
trás, surgem os grupos ceramistas, já com domesticação de plantas e animais e formação 
de grupos mais socialmente complexos, com uma ampla rede de relações e comunicações 
tribais e inter-étnicas, esses passaram a ocupar a área das atuais bacias dos rios Paraná, 
Ivaí, Paranapanema, Tibagi e seus afluentes.  

No Paraná, os primeiros levantamentos de cunho arqueológico realizados foram 
na calha do rio Paraná e adjacências. Estes estudos se devem a Juan B. Ambrosetti, que 
em fins do século XIX registrou, escavou e coletou inúmeras evidências sobre a ocupação 
indígena pretérita entre o Brasil e o Paraguai. O naturalista argentino empreendeu duas via-
gens entre 1892 e 1894 no trecho compreendido entre a recém-criada Colônia Militar de Foz 
do Iguaçu (1889) e os portos fluviais do rio Paraná, localizados mais ao norte. Nessa região 
oeste do Paraná registrou inúmeros objetos, tais como grandes urnas e recipientes cerâmi-
cos, artefatos de pedra lascada e polida (pontas de projétil, lâminas de machado, mãos de 
pilões, etc.), tembetás de resina, entre outros materiais (Figura 7-222) que atualmente com-
põem o acervo do Museo de La Plata, na Argentina. Também promoveu algumas escava-
ções em montículos de terra e pedras de suposta origem indígena. Em geral, os vestígios 
arqueológicos foram localizados junto às margens dos rios, em áreas desmatadas e já ocu-
padas pela expansão das frentes colonizadoras (CHMYZ & MIGUEL, 1999). 

Figura 7-222: Materiais e artefatos arqueológicos coletados pelo naturalista Ambrosetti nas proximidades de Foz 
do Iguaçu, ente 1892 e 1894 

 
Fonte: AMBROSETTI (1895) apud CHMYZ & MIGUEL (1999). 

Apenas em meados da década de 1950 e 1960 foram iniciados novos estudos 
arqueológicos na região oeste do Paraná, que em um primeiro momento, são caracterizados 
por pesquisas pontuais na área de Ciudad Real Del Guairá (CHMYZ, 1976), na Jazida ar-
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queológica de 3 Morrinhos, ambos junto à margem esquerda do rio Paraná (BLASI, 1961) e 
no Sítio José Vieira no vale do rio Ivaí (LAMING-EMPERAIRE, 19599). 

No vale do Rio Piquiri, os trabalhos de Chmyz & Sauner (1971) e Chmyz (1983) 
indicaram a presença de inúmeros sítios arqueológicos a Tradição Itararé-Taquara, sendo 
alguns com grandes dimensões e outros com a presença de estruturas subterrâneas, além 
de aterros e danceiros possivelmente relacionados a rituais funerários. 

Entre 1975 e 1983, a Universidade Federal do Paraná, através do Centro de Es-
tudos e Pesquisas Arqueológicas - CEPA/UFPR realizou o Projeto de Estudos e Salvamento 
Arqueológico Itaipu. As pesquisas abordaram áreas situadas à margem esquerda do rio Pa-
raná (trecho brasileiro) que seriam afetadas pelo reservatório e infraestruturas da Hidrelétri-
ca de Itaipu Binacional. Neste momento foram registrados 243 sítios arqueológicos, cuja 
periodização apontou para a existência de diversas tradições e fases arqueológicas na área. 
Os sítios encontrados ocupavam áreas que podiam variar de alguns metros quadrados (as-
sociados com atividades periféricas e acampamentos temporários) até áreas com 16.000 m² 
ou mais (locais de habitação e enterramento em grandes aldeias). Os vestígios encontrados 
referem-se a indícios de estruturas habitacionais, resíduos de lascamentos e artefatos de 
pedra, objetos de resina vegetal e ossos, restos alimentares e estruturas de combustão (for-
nos e fogueiras), fragmentos de recipientes e objetos cerâmicos, urnas funerárias e esquele-
tos humanos, entre outros. 

Na Tabela 7-122 estão identificados os sítios registrados na bacia hidrográfica 
do rio Ivaí (porção média). 

Tabela 7-122: Sítos arqueológicos presentes na região da bacia do médio rio Ivaí 

MUNÍCIPIO NOME DO SÍTIO FONTE PROJETO MATERIAL TRADIÇÃO 

Doutor Camargo Primeira P Chmys 1969; CNSA 25370 PRONAPA Lítico Humaitá 

Doutor Camargo Fazenda S Chmys 1969; CNSA 25371 PRONAPA Lítico Humaitá 

Doutor Camargo Restaurante Ivaí 
1 Chmys 1969; CNSA 25372 PRONAPA Cerâmico Tupiguarani 

Doutor Camargo Restaurante Ivaí 
2 Chmys 1969; CNSA 25373 PRONAPA Cerâmico Tupiguarani 

Doutor Camargo Primeira Corre-
deira Chmys 1969; CNSA 25374 PRONAPA Cerâmico Tupiguarani 

Doutor Camargo Segunda Corre-
deira Chmys 1969; CNSA 25383 PRONAPA Cerâmico Tupiguarani 

Doutor Camargo Corredeira da 
Égua Chmys 1969; CNSA 25384 PRONAPA Cerâmico Tupiguarani 

Doutor Camargo Corredeira da 
Égua 2 Chmys 1969; CNSA 25385 PRONAPA Cerâmico Tupiguarani 

Doutor Camargo Fazenda Santa 
Rita Chmys 1969; CNSA 25387 PRONAPA Cerâmico Tupiguarani 

Floresta Vila Rural Noelli 2002 VILAS RU-
RAIS Cerâmico Guarani 

Itambé Ribeirão Marialva Noelli 2002 Registro 
Ocasio Lítico - 

Cidade Gaúcha José Vieira Emperaire, 1959 - - - 

Mirador PR/QN1 Chmyz 1969 - - - 

Doutor Camargo PR/FL/21 Brochado 1973 - - - 

Indianópolis PR/ST/1 Brochado 1973 - - - 

Indianópolis PR/ST/1 Brochado 1973 - - - 

Doutor Camargo PR/FL/15 Brochado 1973 - - - 
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MUNÍCIPIO NOME DO SÍTIO FONTE PROJETO MATERIAL TRADIÇÃO 

Doutor Camargo PR/FL/23 Brochado 1973 - - - 

Mirador PR/QN/2 Brochado 1973 - - - 

Paraíso do Nor-
te PR/FL/5 Brochado 1973 - - - 

Doutor Camargo PR/FL/13 Brochado 1973 - - - 

Paraíso do Nor-
te PR/FL5 Brochado 1973 - - - 

 

De um modo geral, a ocupação humana para a bacia do rio Ivaí corresponde a 
ocupação do segundo e terceiro planaltos paranaense. Essa região, conformada por uma 
série de características ambientais favoráveis à presença humana – dentre as quais formas 
topográficas, rochas, solos, flora, fauna e grande disponibilidade aquífera –, foi percorrida, 
ocupada e explorada desde remotos tempos, revelando importantes relações entre o mundo 
natural e as sociedades que nela se encontravam inseridas. 

Essas terras foram humanizadas desde o nono milênio antes do presente 
(CHMYZ, 1992), sendo esses primeiros sítios relacionados a grupos líticos pré-ceramistas, 
denominados pela disciplina arqueológica de caçadores-coletores (PARELLADA, 1999), 
cujos vestígios arqueológicos predominantes são artefatos e resíduos de lascamento lítico, 
cujos padrões tecnológicos foram denominados de Tradição Umbu, Tradição Bituruna e 
Tradição Humaitá. Posteriormente, surgem outros grupos reconhecidos pela presença de 
cerâmica em seus despojos, nos vales dos rios Iguaçu, Ivaí e Piquiri: são os da Tradição 
Itararé-Taquara, com maior frequência, e posteriormente os da Tradição ceramista Tupigua-
rani. Os descendentes desses grupos ceramistas estavam presentes quando da entrada dos 
europeus e foram classificados linguisticamente, respectivamente, como falantes do Tronco 
Jê, os Xókren e Caigangues e, falantes da macro língua Tupi-guarani. 

• Os grupos Caçadores-Coletores 

A Tradição Bituruna é a cultura lítica mais antiga do Paraná. Segundo Igor 
Chmyz (1976), viveram no Paraná no final do Pleistoceno e Holoceno  antigo, com 
vegetação, clima e fauna (de grande porte) ainda adaptados ao clima frio e seco do 
Pleistoceno.  

O ferramental representado por sítios com grandes pontas de projéteis peduncu-
ladas e foliáceas, além de grande variedade de raspadores, elaborados principalmente so-
bre lascas, microlascas e lâminas, sendo a maior parte dos artefatos em silexito (CHMYZ, 
1981), parece ser especializado para o abate de grandes animais, se utilizando de grandes 
pontas de lança feitas em rochas lascadas (Figura 7-223). As grandes pontas feitas sobre 
rocha lascada seriam para abate de animais de grandes porte, pleistocênicos, ainda não 
extintos na totalidade. Possivelmente ocupavam á época ambientes abertos, de campo com 
florestas. 
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Figura 7-223: Materiais arqueológicos da Tradição Bituruna 

 
Fonte: CHMYZ (1981). 

A Tradição Umbu é assinalada pela presença de lascas retocadas e de pontas 
de projétil pedunculares, foliáceas e triangulares de formas e dimensões variadas, assim 
como de raspadores, facas, percutores e furadores (SCHMITZ, 2002; PARELLADA, 2008; 
PROUS, 1991), os retoques sobre lascas, inclusive por pressão, são feitos com cuidado, 
podendo ocupar toda a superfície de uma ou de ambas as faces da lasca (Figura 7-224). 

Os Umbus, reconhecidos por meio de acampamentos temporários, ocupavam 
tanto abrigos – sempre que estivessem naturalmente disponíveis – quanto áreas abertas, 
situando-se geralmente em áreas próximas a arroios, rios, banhados e lagoas (PARELLA-
DA, 2008). Conforme Parellada (2007:164), “geralmente habitavam áreas altas, em topos de 

colinas e morros com destaque na paisagem”.  

No Rio Uruguai, estado do Rio Grande do Sul, há datações de 10.500 e 8000 
AP. No médio Curso do rio Iguaçu, datação de 9 mil AP, sítio arqueológico Ouro Verde 1 
(Parellada, 1998) 

Figura 7-224: Manifestações da Tradição Umbu 

 
RIBEIRO, 1999 
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A Tradição Humaitá, com diversas ocorrências no Sudoeste paranaense, é ca-
racterizada pela não produção de pontas de projéteis e, principalmente, pela grande presen-
ça de artefatos sobre bloco, com destaque aos talhadores, bifaces e raspadores (ver FIGU-
RA XXX). Os sítios desta Tradição, geralmente acampamentos com habitações temporárias 
onde eram preparados os alimentos, concentram-se, sobretudo, em espaços abertos próxi-
mos aos cursos d’água, como vales de rios que possuíam importante e expressiva cobertura 
florestal (PARELLADA, 2007). 

Estão associados a matas de galeria, onde haviam refúgios de florestas, há evi-
dências da presença deles no baixo cursos dos rios Iguaçu, Ivaí e Piquiri no Paraná. 

Figura 7-225: Materiais arqueológicos da Tradição Humaitá 

 
RIBEIRO, 1999 

• Os grupos Ceramistas 

Pesquisas climáticas e paleo-arqueológicas sugerem que em torno 4.000 A.P., o 
clima paulatinamente tornou-se mais quente e úmido, e que de certa forma favoreceu a ex-
pansão de florestas de araucárias e a diminuição de áreas de campos e estepes (PAREL-
LADA, 2007; 2008). Neste novo clima, surgiram em cena os primeiros vestígios datados 
relacionados às populações ceramistas pelos territórios paranaenses: os da Tradição ar-
queológica Itararé-Taquara e os da Tradição arqueológica Tupiguarani. 

A Tradição Itararé é representada por uma cerâmica simples e utilitária, com 
eventual engobo negro ou vermelho e, geralmente, de pequenas proporções. Os artefatos 
líticos mais representativos são mãos de pilão, lâminas de machado, talhadores, raspadores 
e lascas. Esses grupos humanos ocuparam as terras altas do Sul do Brasil e estão intima-
mente relacionados aos Kaingang, Xokleng e seus ancestrais – chamados de Coroados, 
Gualachos e Guainás – sendo diagnosticados, sobretudo, por meio de sua cerâmica, rara-
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mente decorada e marcada por um padrão estilístico e tecnológico bastante homogêneo. 
Confeccionadas com antiplástico mineral feito de areia com quartzo e grãos de hematita de 
tamanhos e quantidades por vezes tão grandes que chegam a prejudicar a qualidade das 
paredes, as cerâmicas Itararé são assinaladas pela presença de vasilhames pequenos e 
frágeis, manufaturados predominantemente com a utilização de roletes. De paredes delga-
das e de coloração que vai de tijolo ao cinza, possuem formas pouco numerosas – cônicas, 
hemisféricas e quase cilíndricas com base arredondada – e são mais altas do que largas 
(Figura 7-226). 

Outro indício importante desta Tradição são as estruturas semi-subterrâneas, 
conhecidas popularmente como “buracos de bugre”. Essas estruturas, conforme Parellada 
(2007), tinham usos diversos: serviam para o sepultamento de mortos, para a habitação dos 
elementos que compunham o grupo e, ainda, para o armazenamento dos alimentos, con-
formados principalmente por pinhões e gêneros animais oriundos das atividades de caça e 
coleta. Ainda, para complementação de dieta alimentar, eram plantadas a mandioca, o mi-
lho, o feijão e outros alimentos vegetais. As suas atividades eram auxiliadas por instrumen-
tos líticos – principalmente elaborados em silexito, calcário calcificado, quartzo cristal, quart-
zito e diabásio (PARELLADA, 2007) –, representados por ferramentas elaboradas sobre 
lascas (PROUS, 1992) e, também, mãos-de-pilão e lâminas de machado, que podem ser 
encontradas tanto lascadas quanto polidas (PARELLADA, 2008). 

O padrão de ocupação dos Itararé era realizado de maneira coerente, possuindo 
uma ou duas aldeias centrais, alguns sítios residenciais isolados e periféricos e, também, 
numerosos acampamentos associados a roças e dispersos pelos fundos de vale e encostas 
adjacentes. Com aldeias de tamanhos consideráveis, estas ocupações “representam uma 

cultura totalmente agrícola, sedentária, com padrões territoriais bem estabelecidos” (RO-
BRAHN-GONZÁLEZ, 2007: 44). 

Figura 7-226: Formas da cerâmica Itararé nos estados do Sul 

 
PROUS, 1002 
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Em tempos mais recentes, essencialmente há 2.000 anos A.P., outro grupo agri-
cultor-ceramista começou a fazer parte do amplo cenário pré-colonial paranaense: aquele 
relacionado à Tradição Tupiguarani. Tal grupo, originário do norte do Brasil – notadamente 
da região amazônica – (BROCHADO, 1989), ocuparam sistematicamente os territórios ao 
longo dos canais dos rios Paraguai e Paraná, a partir da bacia dos rios Madeira e Guaporé, 
em Rondônia. Esses agrupamentos possuíam uma matriz cultural em comum, que assegu-
rava a reprodução e a manutenção de uma estrutura similar em termos linguísticos, socioe-
conômicos, políticos, religiosos e materiais. Exímios ceramistas possuem vestígios arqueo-
lógicos dispersos em praticamente todo o território nacional e demais países latinos. 

Esta importante expansão e extensão cultural, justificada pela vocação de nave-
gação fluvial, abrangeram principalmente ambientes de mata-galeria, terrenos aplanados 
e/ou declives suaves e próximos a grandes rios – como os vales dos rios Paraná, Tibagi, 
Ivaí e Iguaçu –, utilizados para a realização de atividades de pesca e transporte (PROUS, 
1992; SCHMITZ & BARBOSA, 1985). 

Os Tupiguarani plantavam especialmente mandioca e variedades de milho, mo-
rando em grandes aldeias circundadas por roças, e geralmente compostas por quatro a seis 
habitações retangulares cobertas por palha (PARELLADA, 2007:166). No interior das mora-
dias, os mortos eram sepultados em grandes vasilhas cerâmicas, onde também eram colo-
cados objetos simbólicos do falecido como, por exemplo, lâminas de machado ou pequenos 
recipientes. Além de suas moradias, estes grupos podiam, ainda, manter acampamentos 
nas proximidades de áreas de captação de recursos (CHMYZ & BROCHIER, 2004). 

A principal característica desta tradição, conforme Igor Chmyz e Laercio Brochier 
(2004:49) é a presença de recipientes cerâmicos variados de médio e grande porte, incluin-
do “tigelas e grandes urnas, muitos com abundantes tipos decorativos, como o pintado (com 

linhas e pontos de cores vermelha, preta ou marrom sobre um engobo branco, formando 

motivos geométricos retilíneos e curvilíneos), engobo vermelho, corrugado, ungulado, pin-

çado, nodulado, serrungulado, etc”.  

Estas vasilhas, utilizadas tanto para funções cotidianas quanto para ritualísticas 
e comemorativas, foram elaboradas, segundo Pedro Paulo Funari e Francisco Silva Noelli 
(2002: 82), dentro de padrões rigidamente determinados, com características materiais e 
formas constantes para cada classe de vasilha – yapepó, ñaetá, ñaé, cambuchicaguabã e 
cambuchi, indicando um elaborado sistema de transmissão de conhecimentos e técnicas, 
trocas de informações e contatos inter-aldeãos e inter-regionais. Além da cerâmica – usada 
também para a confecção de rodelas de fusos associadas à tecelagem, cachimbos, entre 
outros materiais – os Tupiguarani utilizavam elementos fabricados em rochas, como lâminas 
de machado, mãos de pilão e tembetás (CHMYZ & BROCHIER, 2004; PARELLADA, 2008; 
2011). 
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Figura 7-227: Formas de cerâmica Tupiguarani no PR, SE e Nordeste 

 
PROUS, 1992 

Figura 7-228: Vasilha cerâmica da Tradição Tupiguarani 

 
Acervo Colégio Rio Branco, município de Rio Branco do Ivaí - PR 

Os levantamentos primários e secundários sobre a ocupação humana do vale do 
rio Ivaí permitiram identificar importantes elementos e informações sobre a história da ocu-
pação humana da região abordada. Em síntese, pode-se definir que o território teve uma 
densa ocupação com abrangência em uma ampla faixa temporal, contemplando grupos ca-
çadores-coletores (Tradições Bituruna, Humaitá e Umbu), grupos indígenas horticultores 
ceramistas (Tradições Itararé/Taquara e Tupiguaraní), também grupos relacionados ao iní-
cio do período Colonial. 
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Muito embora, esse primeiro quadro da ocupação humana possa ser esboçado 
para o vale do rio Ivaí, é necessário salientar que os dados são, ainda, insuficientes, quando 
não problemáticos, para responderem muitas das questões levantadas pelos pesquisadores. 
Muitos dos trabalhos não passam de inventários, o que dificulta o conhecimento mais apro-
fundado das culturas que aqui habitavam. Todavia, contribuem para um conhecimento pre-
liminar da nossa história. 

Assim sendo, a história do Centro e Oeste paranaense, como um todo, e do mu-
nicípio de Rio Branco do Ivaí, especificamente, demonstra uma história muito plural, hetero-
gênea e abrangente, dando voz aos mais variados elementos étnicos e sociais silenciados e 
esquecidos com o passar do tempo.  

Como resultado da prospecção arqueológica em campo até o momento, com 
inspeção de apenas seis áreas demarcas para vistoria (AVs) das onze previamente demar-
cadas, obteve-se o registro de dois (01) sítios arqueológicos na AV-07 e de uma vasilha ce-
râmica Tupiguarani pertencente ao acervo do Colégio Rio Branco, a qual foi encontrada no 
município de Rio Branco do Ivaí (ver Tabela 7-123). 

 

Tabela 7-123: Sítios arqueológicos localizados em campo. 

SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS LOCALIZADO EM CAMPO – PCH CLAIRTO ZONTA 

Tipo de 
Registro 

Área Vis-
toriada 

Tipo de Ma-
terial 

Área do Empreen-
dimento 

Coordenadas 
centrais 

Área de 
Influência 

Coleta 
material 

Sítio arqueo-
lógico 07 

Lítico lasca-
do, artefatos 

e lascas. 

Infraestrutura e 
Casa de Força 

22J 
460587,  
7308448 

ADA Sim 

 

Os resultados obtidos através do levantamento sobre fontes secundárias afirma-
ram o que já vinha sido discutido, em bibliografia pertinente, que a ocupação humana foi 
intensa e extensiva na bacia hidrográfica do Médio vale do Rio Ivaí. Somado aos achados, 
observando aspectos ambientais de relevância arqueológica das áreas atingidas, estas se 
revelaram com potencial para ocorrência de mais sítios arqueológicos.  

Assim sendo, é necessária a realização, junto às áreas diretamente afetadas e 
entorno, de estudos complementares e mais profundos antes de qualquer atividade interven-
tiva da obra, pois é possível que a implantação e/ou operação da PCH Clairto Zonta poderá 
afetar, não apenas espaços físicos, mas também significações histórico-arqueológicas de 
salientada relevância científica e cultural na forma de sítios arqueológicos. 

O levantamento sobre bens culturais arqueológicos em fontes secundárias indi-
cou a ocorrência na região de sítios arqueológicos associados a grupos ou populações em 
períodos pré-coloniais e coloniais na região onde se encerra o empreendimento.  

Em relação aos resultados expostos, em diagnóstico arqueológico, embasado 
em informações secundárias (ambientais, etno-históricas e arqueológicas) e primárias obti-
das em campo, confirmando a existência de sítio arqueológico, afirmamos haver potenciali-
dade para a ocorrência de vestígios ou sítios arqueológicos sob as Áreas Direta e Indireta-
mente Afetadas pelo empreendimento em tela. Cabe destaque aos sítios arqueológicos re-
lacionados à presença das Tradições Tupiguarani, Itararé/Taquara e Umbu e a presença 
dos primeiros povoadores europeus (espanhóis, bandeirantes e portugueses) em período 
colonial. 
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8 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS 

Conhecida a conjuntura global e local em que se insere a PCH Clairto 
Zonta, dentro do escopo e da sequência metodológica do Estudo de Impacto Ambi-
ental (EIA), torna-se possível identificar e quantificar a interferência real do empre-
endimento (além de suas implicações indiretas) no ambiente socioambiental. Estes, 
conhecidos como “Impactos Socioambientais”, compõem uma etapa fundamental 
deste estudo, uma vez que a etapa seguinte de trabalho (formulação dos Planos e 
Programas Socioambientais) está enraizada profundamente na avaliação das inter-
ferências do empreendimento. 

De acordo com a Resolução CONAMA nº 001/1986, impactos socioambi-
entais são aqueles que afetam: 

• Saúde, segurança e/ou bem-estar da população; 

• Atividades socioeconômicas; 

• Biota; 

• Condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

• Qualidade dos recursos ambientais. 

Em linhas gerais, entende-se que o impacto socioambiental é a interfe-
rência, de natureza positiva ou negativa, que o ambiente local poderá sofrer a partir 
de uma intervenção externa (a implantação da PCH Clairto Zonta, no caso). E asso-
ciado a este ambiente estão todos os aspectos físicos, bióticos e antrópicos detalha-
dos e estudados no diagnóstico socioambiental. 

A partir deste ponto, as divisões metodológicas dos temas socioambien-
tais em meios (Físico, Biótico e Antrópico) e a separação das áreas de influência 
(ADA, AID e AII) passam a ser menos relevantes, à medida que a inter-relação entre 
os diversos temas socioambientais por toda localidade de influência do empreendi-
mento torna-se mais importante. 

As diversas equipes de especialidades distintas, que são responsáveis 
pelos diagnósticos particulares de cada tema socioambiental, são responsáveis nes-
te ponto de forma praticamente igualitária pela avaliação dos impactos socioambien-
tais. Esta característica desta etapa de trabalho é bastante marcante e evidencia a 
multidisciplinaridade do Estudo de Impacto Ambiental (EIA). Através de reuniões 
conjuntas, discussões e até expedições de campo envolvendo equipes de especiali-
dades distintas foi atingido o objetivo proposto aqui. 

Em seguida neste capítulo, estão apresentadas as metodologias utiliza-
das para a identificação e a avaliação dos impactos, as precisas descrições dos re-
sultados particulares obtidos para cada impacto e as análises feitas sobre os resul-
tados gerais, a partir da matriz de impactos. As conclusões feitas sobre este capítulo 
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compõem, por conseqüência, o início do prognóstico socioambiental: estudo de ce-
nários futuros relacionados à implantação da PCH Clairto Zonta. 

8.1 METODOLOGIA DE IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS 

De acordo com a Resolução CONAMA n.° 01/86, impacto ambiental é de-
finido como: 

“... qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio am-
biente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades 
humanas que, direta ou indiretamente, afetem a saúde, a segurança e o bem estar 
da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e 
sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais”. 

De forma diversa, para outros autores, impacto socioambiental pode ser 
visto como parte de uma relação de causa e efeito. Do ponto de vista analítico pode 
ser considerado como a diferença entre as condições ambientais que existiram com 
a implantação de um projeto proposto e as condições ambientais que existiriam sem 
essa ação (MAIA, 1992 apud MOREIRA, 1990). 

Para a etapa de identificação dos impactos socioambientais possivelmen-
te associados ao empreendimento, a etapa precedente do EIA é imprescindível: o 
diagnóstico socioambiental. Conhecer de forma plena o ambiente em que se insere 
o empreendimento (nos meios físico, biótico e antrópico) permite que a associação 
de impactos socioambientais seja feita de forma precisa. As fragilidades e potencia-
lidades destacadas são os chamados “pontos-chave” que deverão estar associados 
aos impactos de maior relevância, após a quantificação dos mesmos. 

A partir da completa caracterização do meio que se insere o empreendi-
mento e da alternativa tecnológica e atividade propostas, a identificação dos impac-
tos ocorre como uma confrontação destes dois grupos de informações e dados. 

Aqui, a multidisciplinaridade da equipe responsável pelos estudos é capaz 
de combinar interesses de diferentes temas socioambientais. Por exemplo, a su-
pressão vegetal da área do reservatório é um impacto negativo comumente identifi-
cado para a flora e para a fauna terrestre. E estas interações são necessárias para 
que na etapa posterior (proposição de medidas socioambientais) os interesses di-
versos sejam atendidos de forma global e acurada. 

Resumidamente, a identificação dos impactos socioambientais relaciona-
dos ao empreendimento procedeu conforme o diagrama ilustrado na Figura 8-1. 



 

 

Argentum Energia Ltda. 
PCH Clairto Zonta 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental 

 

Argentum Energia Ltda. 
Rua Fernando Simas, 705, 3º Andar – Bigorrilho 
Curitiba / PR - CEP: 80.430-190 

8-3 

 

Figura 8-1: Diagrama base para identificação dos impactos. 

 

 

Vale ainda destacar que a identificação de um impacto não significa, ne-
cessariamente, que este será relevante para a continuação dos estudos. Dizer, nes-
te ponto, que a PCH Clairto Zonta está relacionada a um impacto positivo de movi-
mentação financeira, por exemplo, não significa que a movimentação financeira será 
alterada de forma expressiva. A avaliação dos impactos socioambientais é a etapa 
responsável pela ponderação dos mesmos, a atribuição de importância. 

8.2 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS 

De acordo com a literatura, denominam-se métodos de avaliação de im-
pacto ambiental os mecanismos estruturados para coletar, analisar, comparar e or-
ganizar as informações e dados sobre os impactos ambientais de uma proposta, en-
globando a seqüência de passos recomendados para coligir e analisar os efeitos de 
uma ação, relacionados à qualidade ambiental e à produtividade do sistema natural. 
Ademais, cabe ao profissional avaliar os seus impactos nos receptores natural, hu-
mano e socioeconômico (adaptado de MAIA, 1995 apud HORBERRY, 1984). 

O conceito de Avaliação de Impacto Ambiental pode ser definido, de a-
cordo com Moreira (1990), como: 

“...instrumento de política ambiental, formada por um conjunto de procedimentos 
capaz de assegurar, desde o início do processo, que se faça um exame sistemáti-
co dos impactos ambientais de uma ação proposta (projeto, programa, plano ou 
política) e de suas alternativas, e que os resultados sejam apresentados de forma 
adequada ao público e aos responsáveis pela tomada de decisão, e por eles con-
siderados. Além disso, os procedimentos devem garantir adoção de medidas de 
proteção do meio ambiente determinadas, no caso de decisão sobre a implanta-
ção do projeto”. 



 

 

Argentum Energia Ltda. 
PCH Clairto Zonta 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental 

 

Argentum Energia Ltda. 
Rua Fernando Simas, 705, 3º Andar – Bigorrilho 
Curitiba / PR - CEP: 80.430-190 

8-4 

 

Portanto, a análise de impactos compreende a integração dos meios e 
suas inter-relações, apresentando uma síntese da avaliação da qualidade ambiental 
da área de influência do empreendimento de forma global. Também descreve os 
principais pontos críticos do ambiente da região onde o empreendimento será im-
plantado, considerando o uso e ocupação do solo atualizado, juntamente com as 
alterações positivas ou negativas possíveis de serem ocasionadas. 

A avaliação dos impactos ambientais referentes à PCH Clairto Zonta foi 
realizada conforme a metodologia aqui descrita. De acordo com a natureza e especi-
ficidade de cada impacto identificado, foram propostas medidas pertinentes à neces-
sidade para cada caso, apresentadas posteriormente. 

Os impactos estão descritos, qualificados, quantificados e classificados 
seguindo os critérios de: efeito, fase, área de influência, forma, horizonte temporal, 
periodicidade, reversibilidade, magnitude, probabilidade de ocorrência, abrangência 
e caracterização. De forma sintética um quadro individual que expressa a quantifica-
ção dos impactos relativos ao empreendimento foi também elaborado. 

A Tabela 8-1 apresenta os critérios utilizados para a qualificação e quanti-
ficação dos impactos socioambientais referentes ao empreendimento em estudo. 
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Tabela 8-1: Critérios para qualificação e quantificação dos impactos socioambientais. 

CRITÉRIO CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

EFEITO 
POSITIVO (+) Provoca conseqüências favoráveis ao meio 

físico, biótico ou antrópico. 

NEGATIVO (-) Provoca conseqüências desfavoráveis ao 
meio físico, biótico ou antrópico. 

FASE 

PLANEJAMENTO Fase de estudo e elaboração do projeto das 
obras. 

IMPLANTAÇÃO Fase de construção do aproveitamento hidre-
létrico. 

OPERAÇÃO Fase de exercício da obra hidrelétrica. 

ÁREA DE INFLUÊNCIA 

ADA Área diretamente afetada 

AID Área de influência direta 

AII Área de influência indireta 

FORMA 

DIRETO Decorrente do empreendimento ou de suas 
ações. 

INDIRETO 

Decorrente do somatório de interferências 
geradas ou por outro ou por outros impactos, 

estabelecidos direta ou indiretamente pelo 
empreendimento. 

HORIZONTE TEMPORAL 

IMEDIATO Manifesta-se imediatamente após sua causa. 

MÉDIO PRAZO Manifesta-se após um breve intervalo de 
tempo. 

LONGO PRAZO Manifesta-se após um longo intervalo de 
tempo. 

PERIODICIDADE 
A partir do momento em que o impacto 

se manifesta 

PERMANENTE Mantém-se indeterminadamente após sua 
causa. 

OCASIONAL Desaparece após algum tempo. 

CÍCLICO Reaparece periodicamente. 

REVERSIBILIDADE 
Expressa o grau de reversibilidade do 
impacto, a partir da adoção de medi-

das de controle 

REVERSÍVEL Quando o quadro de interferência pode ser 
revertido. 

ATENUÁVEL 
Quando o impacto não pode ser evitado, mas 
sim atenuado através de medidas mitigado-

ras. 

IRREVERSÍVEL 
Quando a interferência pode ser apenas 

compensada. 

MAGNITUDE 
Quantidade qualitativa de interferência 
em relação à situação anterior à ocor-

rência do impacto 

PEQUENA 
Não transforma uma situação preexistente 

significativamente. 

MÉDIA 
Tem pouca significância em relação ao uni-

verso daquele fenômeno ambiental. 

GRANDE 
Transforma intensamente uma situação pree-

xistente. 

PROBABILIDADE 
Expressa a chance de ocorrência de 

um determinado impacto. 

BAIXA 
Existe a chance de o impacto ocorrer, mas 

com um grau de certeza baixo. 

MÉDIA 
A chance de o impacto ocorrer apresenta um 

médio grau de certeza. 

ALTA 
A chance de o impacto ocorrer apresenta um 

grau de certeza alto. 



 

 

Argentum Energia Ltda. 
PCH Clairto Zonta 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental 

 

Argentum Energia Ltda. 
Rua Fernando Simas, 705, 3º Andar – Bigorrilho 
Curitiba / PR - CEP: 80.430-190 

8-6 

 

CRITÉRIO CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

ABRANGÊNCIA 
LOCAL Os efeitos serão mantidos no âmbito da ADA 

e, com algumas exceções, na AID. 

REGIONAL Afeta áreas mais amplas, a AII ou AID, em 
termos gerais. 

CARACTERIZAÇÃO 
Válido para impactos negativos.  

EVITÁVEL 
Situação na qual o impacto pode ser minimi-
zado e até evitado através de medidas pre-

ventivas. 

INEVITÁVEL 
Situação na qual o impacto não pode ser 
prevenido, podendo ser alvo de medidas 

mitigadoras e compensatórias. 

CARACTERIZAÇÃO 
Válido para os impactos positivos.  

POTENCIALIZÁVEL Quando o impacto positivo pode ter seu efei-
to benéfico aumentado 

NÃO POTENCIALI-
ZÁVEL 

Quando o impacto positivo não pode ter seu 
efeito benéfico aumentado 

 

Cada impacto é quantificado através da atribuição de pesos selecionados 
de acordo com o grau de importância de cada parâmetro. Segundo Sánchez (2006), 
métodos simples de ponderação são bem usados no planejamento de sistemas de 
gestão ambiental. 

Para os critérios “Fase”, “Área de Influência”, “Forma” e “Horizonte Tem-
poral” a quantificação não é aplicável. Para os outros, os valores adotados estão 
identificados nas tabelas subseqüentes. 

Os valores atribuídos para cada parâmetro foram estipulados após análi-
se da equipe técnica que elaborou esse estudo, formada por especialistas das áreas 
seguintes áreas: gestão ambiental, gestão de projetos, engenharia, biologia, socio-
logia, políticas públicas, entre outras. 

Para cada CRITÉRIO, o valor adotado variou de 0,05 a 0,30. De modo que 
o somatório de todos fosse igual à unidade. Para a atribuição do valor, foram consi-
deradas todas as combinações possíveis entre eles e, de acordo com o nível de pri-
oridade de cada um, foi estabelecido o grau de importância de cada critério, o qual 
foi traduzido nas ponderações mostradas na Tabela 8-2. 
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Tabela 8-2: Ponderação dos critérios, a partir de sua significância. 

CRITÉRIO PONDERAÇÃO 

PERIODICIDADE 0,14 

REVERSIBILIDADE 0,26 

MAGNITUDE 0,26 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA 0,07 

ABRANGÊNCIA 0,01 

CARACTERIZAÇÃO (IMPACTOS NEGATIVOS) 0,26 

CARACTERIZAÇÃO (IMPACTOS POSITIVOS) 0,26 

SOMA 1,0 

 

Para as subdivisões de cada CRITÉRIO, mostrados na Tabela 8-1, na colu-
na CLASSIFICAÇÃO, também foi atribuído um valor entre 0 e 1, no qual a unidade ex-
prime a pior situação possível da classificação e os valores intermediários foram de-
finidos pela equipe técnica conforme seu grau de severidade. Por exemplo, avalian-
do o critério PERIODICIDADE, definiu-se que o parâmetro OCASIONAL com grau de im-
portância de 0,2, o CÍCLICO como 0,7 e o PERMANENTE, que exprime o pior cenário 
do critério, como 1,0. O CÍCLICO foi tomado como 0,7 porque o impacto por ele ca-
racterizado ocorrerá, mesmo que seja de maneira intermitente. A Tabela 8-3 mostra 
os valores atribuídos para as outras classificações. 

Tabela 8-3: Ponderação da classificação dos critérios, a partir de sua significância. 

CRITÉRIO CLASSIFICAÇÃO VALOR 

PERIODICIDADE 

PERMANENTE 1,0 

OCASIONAL 0,2 

CÍCLICO 0,7 

REVERSIBILIDADE 

REVERSÍVEL 0,1 

ATENUÁVEL 0,5 

IRREVERSÍVEL 1,0 

MAGNITUDE 

PEQUENA 0,1 

MÉDIA 0,6 

GRANDE 1,0 

PROBABILIDADE 

BAIXA 0,1 

MÉDIA 0,5 

ALTA 1,0 

ABRANGÊNCIA 
LOCAL 0,5 

REGIONAL 1,0 

CARACTERIZAÇÃO 

EVITÁVEL (-) 0,1 

INEVITÁVEL (-) 1,0 

POTENCIALIZÁVEL (+) 1,0 

NÃO POTENCIALIZÁVEL (+) 0,0 

 

A fim de organizar os impactos, a partir do seu nível de significância para 
cada meio (físico, biótico e socioeconômico), foi estabelecido um somatório do pro-
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duto das características (CRITÉRIO e CLASSIFICAÇÃO) de cada impacto, como mostra 
a seguinte equação: 

Eq.: 
�� = 	 � ���	É���() × ����������ÇÃ�()

�º	�������� !� "#�� 

�$%
 

(1) 

Esse Índice Ambiental (IA) varia entre 0 e 100, sendo 100 a pior situação 
possível. A amplitude do índice foi dividida em 4 classes, mostradas na Tabela 8-4. 

Tabela 8-4: Classificação dos impactos ambientais segundo sua ordem de significância. 

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL 

NEGATIVO 
    

POSITIVO 
    

CLASSE 
0 ≤ |IA| ≤ 25 26 ≤ |IA| ≤ 50 51 ≤ |IA| ≤ 75 76 ≤ |IA| ≤ 100 

Irrelevante Fraco Moderado Forte 

OBS.: |IA| Significa o valor absoluto do Índice Ambiental. 

Desta forma, possibilitou-se avaliar tanto a grandeza absoluta como a re-
lativa de cada impacto, para então definir quais devem ser prioritariamente os alvos 
de medidas preventivas, mitigadoras ou compensatórias. Os critérios para a qualifi-
cação e definição da natureza das medidas aplicadas são apresentados na Tabela 
8-5. 

Tabela 8-5: Definição da natureza das medidas aplicadas. 

NATUREZA DEFINIÇÃO 

PREVENTIVA 
Medida destinada a prevenir a degradação de um componente do meio ambi-
ente, ou de um sistema ambiental. Ocorrerá quando o impacto ambiental for 

caracterizado como evitável. 

MITIGATÓRIA É destinada a prevenir impactos negativos ou reduzir sua magnitude. Ocorrerá 
quando o impacto for caracterizado como inevitável e/ou atenuável. 

COMPENSATÓRIA 
Medida adotada no intuito de compensar impactos ambientais negativos, como 
alguns custos sociais que não podem ser evitados. Ocorrerá, portanto, quando 

o impacto negativo for caracterizado como inevitável. 

POTENCIALIZADORA 
Quando a ação resulta no aumento dos efeitos do impacto ambiental positivo, 

propõe-se esse tipo de medida para aperfeiçoar a utilização das soluções, 
melhorando o desempenho ambiental. 

INEXISTENTE É classificada como inexistentes quando não existe medida de minimização a 
ser aplicada, tanto para natureza positiva quanto negativa. 

 

Além desta extensa quantificação dos impactos, foi estudada a correlação 
entre os impactos. A partir desta, também se expressa a importância dos impactos 
entre si, principalmente para as etapas futuras de elaboração dos Programas Socio-
ambientais. 

8.3 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS 

Conforme a metodologia de identificação e de avaliação dos prováveis 
impactos, descrita e adotada para o presente estudo, a apreciação foi desempenha-
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da considerando diferentes fases relacionadas ao empreendimento, sendo estas as 
fases de planejamento, implantação e operação da PCH Clairto Zonta. 

Ressalta-se que a temática socioambiental é interligada e sinérgica, de 
forma que os impactos dos meios físico, biótico e socioeconômico estão, muitas ve-
zes, ligados de forma intrínseca e correlacionam-se de forma a minimizar ou maxi-
mizar cada impacto identificado. 

Os impactos socioambientais foram identificados com a participação de 
toda a equipe multidisciplinar responsável pela elaboração da presente Avaliação de 
Impacto Ambiental. O estudo foi elaborado através de discussões interdisciplinares, 
as quais visaram cobrir todos os aspectos em análise que pudessem resultar em 
conseqüências desfavoráveis ou favoráveis aos recursos naturais ou às condições 
socioeconômicas da referida área de influência do empreendimento. 

Na seqüência estão identificados e, conseqüentemente, avaliados os 
possíveis impactos ambientais sobre o meio socioambientaldaPCH Clairto Zonta. 

8.3.1 COMPROMETIMENTO DE AMBIENTES FÍSICOS ESTRATÉGICOS 

Durante a etapa de operação do empreendimento, por um considerável 
período de tempo estará passando pela barragem apenas as vazões ecológica e de 
usos consuntivos, que totalizam 250 litros por segundo. Isto ocorrerá devido à curva 
de operação da usina, que tem como característica o turbilhamento da vazão máxi-
ma de 9,06 m³/s e mínima de 0,69 m³/s. De acordo com a curva de permanência de 
geração, a usina operará em praticamente 95% do tempo, sendo que em 20% da 
operação estará vertendo sobre a soleira o excedente entre a vazão máxima turbi-
nada e a vazão afluente. 

Este impacto terá maior magnitude nos trechos hídricos do rio Branco i-
mediatos ao barramento (jusante), uma vez que o número de afluentes na sequência 
do rio Branco é grande e o remanescente d’água no rio principal tende a ser majora-
do com tais contribuições. 

Por conta da redução da vazão nessa região por um longo período de 
tempo, é provável que muitos dos ambientes físicosrelacionados ao curso d’água 
atualmente (como pequenas ilhas e corredeiras)acabem comprometidos, de certa 
forma, e se adaptem um pouco em função e estrutura no curto prazo na região. 

Apesar disso, é importante salientar que o rio Branco não apresenta uma 
sazonalidade hidrológica bem definida, e por isso, os 20% de tempo com vertimento 
d’água sobre a soleira não estará concentrado em uma época do ano, mas sim dis-
tribuídos com uniformidade ao longo do ano. 

Quanto à natureza das medidas, as mesmas devem ser compensatórias, 
uma vez que tal impacto é inerente à implantação do empreendimento. 
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Tabela 8-6: Avaliação do comprometimento de ambientes físicos estratégicos. 

QUESITO CLASSIFICAÇÃO QUESITO CLASSIFICAÇÃO 

EFEITO Negativo REVERSIBILIDADE Irreversível 

FASE Operação MAGNITUDE Média 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA ADA PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA Alta 

FORMA Direto ABRANGÊNCIA Local 

HORIZONTE 
TEMPORAL Imediato CARACTERIZAÇÃO Inevitável 

PERIODICIDADE Permanente NATUREZA DAS 
MEDIDAS Compensatória 

ÍNDICE AMBIENTAL -89 

8.3.2 INÍCIO OU ACELERAÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS 

A exposição direta dos solos aos fatores climáticos somada à movimenta-
ção de terra por conta das escavações, retirada da cobertura vegetal, terraplana-
gem, ampliações de vias de acesso, etc. poderá favorecer a ocorrência de proces-
sos erosivos na região do entorno do empreendimento. 

As escavações para emboque do túnel e janela de acesso, bem como a 
fundação do barramento no leito do rio Branco serão estabelecidas sobre Arenitos 
Estratificados da Formação Botucatu. Esta rocha não apresenta características geo-
técnicas de auto-suporte muito boas, sendo então necessários alguns tipos de tra-
tamentos para controle. 

Quanto à susceptibilidade à erosão, em grande parte da ADA o solo apre-
senta-se como apto à agricultura e com regular teor de fertilidade, com exceção das 
margens dos rios, onde os terrenos são mais íngremes e menos favoráveis à antro-
pização. 

Assim, uma vez que as obras de implantação da PCH Clairto Zonta acar-
retam, inevitavelmente, o desenvolvimento de potenciais erosivos de proporções 
variáveis, é de fundamental importância a utilização de técnicas que visem à pre-
venção e ao controle deste processo, desde o início das atividades voltadas à im-
plantação da obra. 
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Tabela 8-7: Avaliação do início ou aceleração de processos erosivos. 

QUESITO CLASSIFICAÇÃO QUESITO CLASSIFICAÇÃO 

EFEITO Negativo REVERSIBILIDADE Atenuável 

FASE Implantação MAGNITUDE Pequena 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA ADA PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA Média 

FORMA Indireto ABRANGÊNCIA Local 

HORIZONTE 
TEMPORAL Médio prazo CARACTERIZAÇÃO Evitável 

PERIODICIDADE Ocasional NATUREZA DAS 
MEDIDAS Preventiva 

ÍNDICE AMBIENTAL -25 

8.3.3 INDUÇÃO À OCORRÊNCIA DE SISMOS 

Apesar do risco de atividade sísmica na região onde se insere a PCH Cla-
irto Zonta ser mínimo pelo fato de estar localizada sobre o centro de placas tectôni-
cas, o uso de explosivos para detonação de rochas durante a etapa de construção 
do túnel e da câmara de carga da usina podem induzir sismos pontuais durante a 
obra. 

Apesar da remota chance de ocorrência, tal impacto deverá considerado 
uma vez que, caso venha a ocorrer e inexistir programas para sua migitação os da-
nos podem ser relevantes. 

Tabela 8-8: Avaliação da indução à ocorrência de sismos. 

QUESITO CLASSIFICAÇÃO QUESITO CLASSIFICAÇÃO 

EFEITO Negativo REVERSIBILIDADE Irreversível 

FASE Implantação e Operação MAGNITUDE Média 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA AID PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA Baixa 

FORMA Indireto ABRANGÊNCIA Local 

HORIZONTE 
TEMPORAL Imediato CARACTERIZAÇÃO Inevitável 

PERIODICIDADE Ocasional NATUREZA DAS 
MEDIDAS Mitigadora 

ÍNDICE AMBIENTAL -71 

8.3.4 POLUIÇÃO E DESCARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO SOLO 

A poluição do solo pode ser entendida como qualquer alteração provoca-
da nas suas características, pela introdução de produtos químicos ou resíduos, de 
forma que ele se torne prejudicial ao homem e a outros organismos, ou tenha os 
seus usos prejudicados. 

Os principais aspectos ambientais referentes à poluição dos solos, que 
podem ser relacionados às atividades de implantação de empreendimentos hidrelé-
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tricos, são a geração dos resíduos de construção, derramamento de óleos/graxas, 
entre outros. 

A instalação do canteiro de obras para apoio, como refeitórios, escritórios 
e sanitários, insere riscos de geração de resíduos, compostos geralmente por: 

• Matéria Orgânica: restos de comida, sua preparação e limpeza; 

• Papel e Papelão: caixas, embalagens, etc.; 

• Plásticos: garrafas, garrafões, frascos, etc.; 

• Vidro: garrafas, frascos, copos; 

• Metais: latas, etc.; 

• Outros: roupas, óleos de cozinha e óleos de motor. 

Os resíduos da construção civil são definidos como os materiais proveni-
entes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, 
e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blo-
cos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, ma-
deiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, 
plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de o-
bras, caliça ou metralha. 

A instalação de fossas sépticas e caixas separadoras de óleos e graxas, 
além de um Plano de Gerenciamento de Resíduos são regularmente as medidas de 
controle adotadas, somadas a coleta seletiva de lixo, tornando a probabilidade de 
ocorrência do impacto menor. 

No tocante as características dos solos, vários aspectos físicos estão su-
jeitos a impactos, como disposição de horizontes, coesão entre as partículas de so-
lo, porosidade, estruturação, entre outros. 

Cada um dos horizontes apresenta características especificas, principal-
mente em relação à quantidade e disponibilidade de nutrientes. Devido a isto, as 
plantas têm mais facilidade de crescer nos horizontes mais superficiais, pois lá os 
nutrientes estão em maior quantidade e maior disponibilidade. 

Durante a fase de implantação do aproveitamento hidrelétrico, uma gran-
de quantidade de solo será removida e depositada em novos locais, com isso as 
camadas mais próximas à rocha serão deslocadas para cima e as mais próximas a 
superfícies serão soterradas alterando toda a dinâmica do solo, invertendo a dispo-
nibilidade de nutrientes que era inversamente proporcional a profundidade. 

Como consta no diagnóstico, os tipos de solo predominantesna região do 
barramento e do túnel de adução são Latossolos, solos mineirais e profundos, com 
horizontes A, B e C pouco diferenciados. Já no conduto forçado, casa de força e ca-
nal de fuga os Argissolos são predominantes e eles diferem dos Latossolos princi-
palmente por conta das diferenças marcantes entre os horizontes A, B e C. 
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Um dos processos mais marcantes da obra da PCH Clairto Zonta será a 
compactação do solo gerada pela circulação de pessoas e de maquinários pesados. 
Esse processo fará com o solo perca sua porosidade, desconfigurando-se por com-
pleto em determinadas regiões. 

Tabela 8-9: Avaliação da poluição e descaracterização física do solo. 

QUESITO CLASSIFICAÇÃO QUESITO CLASSIFICAÇÃO 

EFEITO Negativo REVERSIBILIDADE Atenuável 

FASE Implantação e Operação MAGNITUDE Pequena 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA ADA PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA Média 

FORMA Direto ABRANGÊNCIA Local 

HORIZONTE 
TEMPORAL Imediato CARACTERIZAÇÃO Evitável 

PERIODICIDADE Ocasional NATUREZA DAS 
MEDIDAS Preventiva e Mitagadora 

ÍNDICE AMBIENTAL -25 

8.3.5 ALTERAÇÃO DO USO DO SOLO LOCAL 

Somado ao pequeno espelho d’água formado pela elevação de uma solei-
ra vertente no rio Branco, as estruturas da usina modificarãosubstancialmentemenos 
de10 hectares na região, aproximadamente. 

Esta mudança ocorrerá em diferentes etapas do projeto. Para a janela de 
acesso do túnel, durante as obras a descaracterização do solo no seu emboque será 
inevitável. Porém, depois de finalizadas as obras do túnel, esta área deverá ser revi-
talizada e reutilizada para o mesmo uso atual, que é agricultura. 

Permanentemente, as mudanças ocorrerão no emboque do túnel pelo ca-
nal de aproximação na margem esquerda do rio Branco e nas regiões da chaminé 
de equilíbrio, conduto forçado e casa de força do empreendimento, já fora da bacia 
do rio Branco. 

O conduto forçado está locado parte em campo/pastagem e parte em a-
gricultura, transpassando alguns pequenos remanescentes florestais na margem de 
córregos e topos de morro. Sua estrutura física, depois de implantada, será uma bar-
reira artificial para a passagem de pessoas e animais na região, por isso medidas 
compensatórias deverão ser definidas para este impacto. 

O fato de o reservatório formado ser muito pequeno não alterará significa-
tivamente o uso do solo na região alagada, uma vez que a elevação da soleira ver-
tente na região apenas tornará permanente, em se tratando de nível d’água, o que 
ocorre no rio Branco frequentemente por conta de seus eventos de chuva mais in-
tensos. 

Além disso, a APP na região, principalmente na margem esquerda do rio, 
encontra-se bastante preservada e de acordo com o Código Florestal vigente no pa-
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ís. Já na margem direita,este cenário é diferente e os programas de recomposição 
da APP deverão ser estabelecidos para regularização das áreas. 

Em relação ao componente humano, a mudança que a alteração do uso 
do solo trará para os proprietários de terras afetadas deverá ser mínima. Este com-
ponente, em específico, é tratado em um impacto ambiental particular, apresentado 
na sequência: Perda de Áreas Produtivas. 

Tabela 8-10: Avaliação da alteração do uso do solo local. 

QUESITO CLASSIFICAÇÃO QUESITO CLASSIFICAÇÃO 

EFEITO Negativo REVERSIBILIDADE Irreversível 

FASE Implantação e Operação MAGNITUDE Pequena 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA ADA PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA Alta 

FORMA Direto ABRANGÊNCIA Local 

HORIZONTE 
TEMPORAL Imediato CARACTERIZAÇÃO Inevitável 

PERIODICIDADE Permanente NATUREZA DAS 
MEDIDAS Compensatória 

ÍNDICE AMBIENTAL -76 

8.3.6 MODIFICAÇÃO DA PAISAGEM NATURAL 

O termo “paisagem” remete a duas interpretações próximas, porém distin-
tas. Por definição literal, paisagem traduz a idéia de vista do ambiente natural, ou 
seja, sem intervenção antrópica alguma. Usualmente, entretanto, o mesmo termo é 
utilizado para referir-se a perspectiva visual humana, seja ela antropizada ou não. 
Este esclarecimento se faz bastante pertinente, visto que uma má interpretação aqui 
pode acarretar em sentidos opostos para o impacto ambiental identificado. 

A partir da intervenção local trazida pela PCH Clairto Zonta em seu sítio 
de implantação, a paisagem natural será modificada em escala local. Principalmente 
a região mais próxima ao barramento e ao conduto forçado/casa de força, onde ha-
verá grande intervenção civil, deverá ser descaracterizada. 

Todavia, esta modificação não acarreta, necessariamente, uma perda de 
beleza cênica (segundo a perspectiva humana). A PCH Clairto Zonta, por se tratar 
de uma obra ímpar e bastante robusta, pode ser considerada uma atratividade visu-
al. 

Este impacto identificado, portanto, constitui-se tanto como positivo quan-
to negativo. Apesar da aparente interpretação conflituosa, estas duas vias de análise 
deste impacto estão apresentadas de forma conjunta, a fim de se facilitar e simplifi-
car uma análise de menor relevância dentro do EIA. 

Por se tratar de um impacto com vieses positivo e negativo seu índice 
ambiental sedáa partir de uma composição entre os aspectos negativos e os positi-
vos. 
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Tabela 8-11: Avaliação da modificação da paisagem natural. 

QUESITO CLASSIFICAÇÃO QUESITO CLASSIFICAÇÃO 

EFEITO Negativo e Positivo REVERSIBILIDADE Irreversível 

FASE Operação MAGNITUDE Pequena 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA AID PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA Alta 

FORMA Direto ABRANGÊNCIA Regional 

HORIZONTE 
TEMPORAL Imediato CARACTERIZAÇÃO Inevitável 

PERIODICIDADE Permanente NATUREZA DAS 
MEDIDAS Compensatória 

ÍNDICE AMBIENTAL -30 

8.3.7 INTENSIFICAÇÃO DO ASSOREAMENTO DO CURSO HÍDRICO 

O assoreamento é o processo pelo qual as partículas do solo são deposi-
tadas no fundo dos corpos hídricos, depois de separadas e transportadas a outros 
locais por ação da água, sendo intensificadas pela ação do homem. A partir deste 
processo, os corpos d’água tornam-se mais rasos, modificando o curso natural fluvi-
al. 

Durante a fase de implantação da PCH Clairto Zonta estão previstas ativi-
dades de abertura das estradas de acesso, instalação do canteiro de obras, forma-
ção de ensecadeiras, construção da barragem, da casa de força e do canal de fuga, 
e abertura do túnel de adução e alinhamento dos condutos. Toda esta movimenta-
ção e exposição do solo deverão favorecer a instabilidade das encostas, a ocorrên-
cia de lixiviação e transporte de sedimento até o leito do rio Branco e seus afluentes, 
causando aumento da carga de sedimentos no corpo hídrico e elevação da turbidez. 
Como conseqüência direta disto, a deposição de fundo deverá ser também intensifi-
cada também. 

Durante a fase de operação do aproveitamento hidrelétrico, o fato do re-
servatório diminuir a energia hidrodinâmica a montante do barramento, também po-
tencializa este impacto de forma significativa, dado que os sedimentos carreados 
pelo rio perderão energia e acabarão se depositando no lago, principalmente no“pé 
da barragem”. 

Tal impacto pode ser minimizado através da adoção de algumas medidas 
de controle durante as obras e a operação da PCH Clairto Zonta. 

A construção de estruturas temporárias de drenagem de águas pluviais 
na área do canteiro é um fator importante para o controle do escoamento superficial 
e prevenção da ocorrência de processos erosivos. Outro ponto a ser observado é o 
tempo em que as áreas ficarão descobertas, pois quanto maior o tempo, mais sus-
cetíveis à erosão elas ficarão. Dessa forma, nota-se a necessidade de cobertura 
com vegetação temporária. Ainda a ser considerada é a realização das obras em 
épocas de estiagem, o que evita a ocorrência do transporte de sedimentos por es-
coamento superficial.  
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Sobretudo, a mais importante medida que minimiza o acúmulo de sedi-
mentos é intrínseca à obra: a existência de uma comporta de fundo no arranjo civil 
da PCH. Esta estrutura servirá para controle e manutenção do volume útil do reser-
vatório e será utilizada na etapa de desvio do rio para construção na margem direita, 
além de descarregar o sedimento preso na barragem para jusante durante a opera-
ção. 

Tabela 8-12: Avaliação da intensificação do assoreamento do corpo hídrico. 

QUESITO CLASSIFICAÇÃO QUESITO CLASSIFICAÇÃO 

EFEITO Negativo REVERSIBILIDADE Atenuável 

FASE Implantação e Operação MAGNITUDE Pequena 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA ADA PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA Média 

FORMA Indireto ABRANGÊNCIA Regional 

HORIZONTE 
TEMPORAL Longo prazo CARACTERIZAÇÃO Evitável 

PERIODICIDADE Cíclico NATUREZA DAS 
MEDIDAS Preventiva e Mitigadora 

ÍNDICE AMBIENTAL -33 

8.3.8 ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS 

Toda instalação de aproveitamentos hidrelétricos promove alterações no 
ambiente natural onde ele será construído, pois na fase de instalação geralmente 
ocorre a supressão de vegetação e a remoção de grandes volumes de terra e rocha. 
Essas alterações podem causar mudanças na qualidade das águas superficiais a 
jusante do empreendimento devido à movimentação de solo e rochas facilitar a che-
gada de material fino (sedimento) às vias de drenagem, que, por conseqüência, irão 
atingir o corpo hídrico receptor. Este aumento da carga sólida em suspensão afeta 
diretamente a qualidade da água pelo aumento da turbidez e carreamento de outras 
substâncias. 

No caso da instalação PCH Clairto Zonta, este impacto será decorrente 
das atividades de abertura das estradas de acesso, instalação do canteiro de obras, 
formação de ensecadeiras, pela construção da barragem, da casa de força e do ca-
nal de fuga. 

Durante a execução da obra ainda está prevista a possibilidade de intro-
dução de óleos e graxas no solo e, por conseqüência, no corpo hídrico, provenientes 
de equipamentos e veículos envolvidos nas atividades das obras de engenharia, o 
que poderá afetar de maneira efêmera, o ambiente aquático no local e comprometer 
a qualidade da água. 

Outro ponto bastante destacável aqui é a respeito das Áreas de Preser-
vação Permanente (APP). Atividades rurais, como o uso de defensivos agrícolas, 
praticadas próximas ao leito do rio aumentam o aporte de matéria orgânica conside-
ravelmente nos rios. Este incremento acarreta problemas como a floração de algas, 
também chamada de eutrofização. Apesar das algas desempenharem um importan-
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te papel no ambiente aquático e produzirem grande parte do oxigênio dissolvido, as 
florações podem causar elevação da turbidez, alteração no pH da água, redução na 
concentração de oxigênio dissolvido, formação de matéria orgânica, toxidez, mor-
tandade de organismos aquáticos e consequentemente perda de biodiversidade. 
Alterações nas características químicas e organolépticas da água (cor, odor e sabor) 
e a produção de gases corrosivos são também consequências esperadas das flora-
ções, impactando atividades de pesca, prática esportiva, turismo, navegação e pro-
cessos de tratamento da água. O risco à saúde e o mau odor que podem ser provo-
cados pela floração pode impedir algumas dessas atividades e se tornar limitante 
para outras. 

No diagnóstico da qualidade das águas foi verificado que atualmente o rio 
Branco na AID do empreendimento apresenta uma classificação de média a boa. O 
IQA (Índice de Qualidade da Água) variou durante as duas campanhas realizadas 
em 5 pontos entre 43,7 e 56,0, assim como o BMWP (BiologicalMonitoringWorking-

Party System) que indicou pouca poluição orgânica no local. 

Dada a praticamente inexistência de reserva de água à montante da bar-
ragem, os riscos de eutrofização das águas por conta do aporte de carga orgânica 
proveniente das fontes difusas e pontuais características da região são pequenos, 
porém medidas mitigadoras para contenção da carga orgânica deverão ser adotadas 
nas etapas de construção e operação da usina. 

Tabela 8-13: Avaliação da alteração da qualidade das águas. 

QUESITO CLASSIFICAÇÃO QUESITO CLASSIFICAÇÃO 

EFEITO Negativo REVERSIBILIDADE Atenuável 

FASE Implantação e Operação MAGNITUDE Média 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA AID PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA Alta 

FORMA Indireto ABRANGÊNCIA Regional 

HORIZONTE 
TEMPORAL Médio prazo CARACTERIZAÇÃO Inevitável 

PERIODICIDADE Ocasional NATUREZA DAS 
MEDIDAS Mitigadora 

ÍNDICE AMBIENTAL -66 

8.3.9 ALTERAÇÃO DE ÁREAS DE OCORRÊNCIA DE ESPÉCIES BOTÂNICAS 
ENDÊMICAS, RARAS E AMEAÇADAS. 

As atividades necessárias durante a fase de implantação da PCH, tais 
como a remoção da vegetação local, remoção do solo, obras de terraplanagem irão 
reduzir as áreas de vegetação natural, e poderão afetar as áreas de ocorrência de 
espécies endêmicas, raras ou ameaçadas da flora regional. 

Este impacto deve ser significativo, apesar da pequena área de supres-
são vegetal, pois foram observadas na ADA duas espécies classificadas como ame-
açadas (IBAMA, 2008) que são Araucariaangustifolia e Ocoteaodorifera. Visando 
minimizar a perda do material genético, durante as obras será feito o resgate do ma-
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terial genético para utilizá-lo nos planos de recuperação de áreas degradadas 
(PRAD) e recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs). A partir des-
tas medidas, no fim do processo, em comparação ao cenário atual, a quantidade de 
indivíduos dessas espécies ameaçadas pode até ser maior. 

Tabela 8-14: Avaliação da alteração de áreas de ocorrência de espécies botânicas endêmicas, raras 
e ameaçadas. 

QUESITO CLASSIFICAÇÃO QUESITO CLASSIFICAÇÃO 

EFEITO Negativo REVERSIBILIDADE Reversível 

FASE Implantação MAGNITUDE Pequena 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA ADA PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA Alta 

FORMA Direto ABRANGÊNCIA Local 

HORIZONTE 
TEMPORAL Imediato CARACTERIZAÇÃO Inevitável 

PERIODICIDADE Permanente NATUREZA DAS 
MEDIDAS Compensatórias 

ÍNDICE AMBIENTAL -53 

8.3.10 CONTAMINAÇÃO POR ESPÉCIES BOTÂNICAS EXÓTICAS 

A contaminação biológica por espécies vegetais exóticas ocorre a partir 
da disseminação de propágulos das plantas matrizes, que varia conforme a síndro-
me de dispersão da espécie (anemocórica – pelo vento ou zoocórica – por animais, 
por exemplo) e se potencializa com o aumento das alterações no ambiente natural. 

As atividades necessárias durante a fase de implantação do empreendi-
mento, tais como a remoção da vegetação local, remoção do solo, obras de terra-
planagem e o aumento do fluxo de automóveis e de pessoas possibilitam e potencia-
lizam a contaminação biológica na área do empreendimento. 

Não foram observadas espécies exóticas invasoras na AID do empreen-
dimento, porém na ADA foi encontrado Ligustrumvulgare (alfeneiro), o que diminui a 
intensidade de ocorrência do impacto, apesar de sua relevância. 

Caso necessário, principalmente devido às áreas de pastagem existentes 
na ADA e AID, serão realizadas intervenções com roçada no inicio do processo de 
recuperação para acelerar o estabelecimento das espécies nativas e retardar o a-
vanço de espécies exóticas, minimizando ainda mais a chance de ocorrer este im-
pacto. 

Tal impacto pode ser evitável e/ou reversível caso medidas de controle de 
espécies exóticas sejam realizadas. 
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Tabela 8-15: Avaliação da contaminação de espécies botânicas exóticas. 

QUESITO CLASSIFICAÇÃO QUESITO CLASSIFICAÇÃO 

EFEITO Negativo REVERSIBILIDADE Reversível 

FASE Implantação e Operação MAGNITUDE Pequena 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA AID PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA Alta 

FORMA Indireto ABRANGÊNCIA Local 

HORIZONTE 
TEMPORAL 

Imediato CARACTERIZAÇÃO Evitável 

PERIODICIDADE Ocasional NATUREZA DAS 
MEDIDAS Mitigatória 

ÍNDICE AMBIENTAL -19 

8.3.11 DIMINUIÇÃO DA ABUNDÂNCIA DE INDIVÍDUOS BOTÂNICOS E ÁREAS DE 
OCORRÊNCIA 

A atividade de remoção da vegetação local, necessária durante a fase de 
implantação do empreendimento, reduzirá a ocorrência de áreas de vegetação natu-
ral, o que por conseqüência, poderá reduzir temporariamente a abundância de es-
pécies da flora regional com uma alta probabilidade de ocorrência, considerando o 
porte da área a ser desmatada. 

Analisar a abundância, de uma forma mais generalista, faz com que este 
impacto identificado tenha uma relevância diferente daquele referente às espécies 
raras, endêmicas e ameaçadas. A diminuição das áreas de ocorrência de indivíduos 
florísticos tem um viés mais global, ou seja, diz respeito aos maciços e fragmentos 
florestais, diferentemente da análise mais particular das espécies feito anteriormen-
te. 

Medidas de recuperação das APPs e das áreas de vegetação a ser su-
primida, irão, a médio e longo prazo, recompor de maneira significativa a abundância 
de espécies da flora regional, pois estes locais deverão ser protegidos e monitora-
dos, minimizando as pressões externas, deixando as áreas de influência com melhor 
qualidade preservacionista(flora e fauna, inclusive). 

Tabela 8-16: Avaliação da diminuição da abundância de indivíduos e áreas de ocorrência. 

QUESITO CLASSIFICAÇÃO QUESITO CLASSIFICAÇÃO 

EFEITO Negativo REVERSIBILIDADE Reversível 

FASE Implantação MAGNITUDE Pequena 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA ADA PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA Alta 

FORMA Direto ABRANGÊNCIA Local 

HORIZONTE 
TEMPORAL Imediato CARACTERIZAÇÃO Inevitável 

PERIODICIDADE Ocasional NATUREZA DAS 
MEDIDAS Compensatórias 

ÍNDICE AMBIENTAL -42 
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8.3.12 PERDA DE COBERTURA DE VEGETAÇÃO NATIVA 

Uma PCH é composta por estruturas, como a casa de força, conduto for-
çado, barramento, entre outros, além da área do reservatório. Obviamente, os locais 
onde ficarão essas estruturas deverão ter sua cobertura vegetal suprimida e a mes-
ma não deverão ser recomposta no local exato da perda. 

Este ponto, apesar de bastante trivial, foi tomado como sensível dentro 
dos estudos ambientais da PCH Clairto Zonta desde o início dos mesmos. Foram 
identificados os pontos mais relevantes de perda de cobertura vegetal, e estes estão 
mostrados na Figura 8-2. 

Figura 8-2: Pontos mais relevantes de perda da cobertura vegetal nativa na área de alagamento. 

 
Ponto 01: 464790.00 m E / 7311755.00 m S; Ponto 02: 462103.00 m E / 7309564.00 m S 

Ponto 03: 461520.00 m E / 7308822.00 m S; Ponto 04: 460754.00 m E / 7308465.00 m S 

 

Este impacto tem sua significância reduzidaporquea área de vegetação 
nativa a ser suprimida não passa de 10 hectares. Como medida compensatória a 
nova APP a ser formada em todo reservatório deverá ser recomposta considerando 
o uso do solo particular local e o quantitativo vegetal suprimido deverá ser recom-
posto em outra localidade estratégica, e, ainda, como medida mitigadora um plano 
de redução de desmatamento deverá ser aplicado. 

Ponto 01 

Ponto 02 

Ponto 03 

Ponto 04 
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Tabela 8-17: Avaliação da perda de cobertura vegetal nativa. 

QUESITO CLASSIFICAÇÃO QUESITO CLASSIFICAÇÃO 

EFEITO Negativo REVERSIBILIDADE Reversível 

FASE Implantação MAGNITUDE Pequena 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA ADA PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA Alta 

FORMA Direto ABRANGÊNCIA Local 

HORIZONTE 
TEMPORAL 

Imediato CARACTERIZAÇÃO Inevitável 

PERIODICIDADE Permanente NATUREZA DAS 
MEDIDAS 

Compensatória e Mitiga-
dora. 

ÍNDICE AMBIENTAL -53 

8.3.13 ROMPIMENTO DE CORREDORES BIOLÓGICOS 

A atividade de remoção da vegetação local na área diretamente afetada, 
necessária durante a fase de implantação da PCH, deverá romper fragmentos estra-
tégicos que funcionam como corredores biológicos de alto valor para a biodiversida-
de regional. 

Em toda abrangência das estruturas da PCH, o único corredor biológico 
que poderá ser rompido encontra-se no trecho médio do conduto forçado da usina, 
uma vez que esta estrutura transpassa sobre um córrego e, consequentemente, so-
bre sua vegetação marginal. Na Figura 8-3 nota-se a pequena escala deste impacto. 

Figura 8-3: Área de interrupção do corredor biológico hoje existente próximo ao reservatório. 
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Coordenadas UTM: 461520.00 m E / 7308822.00 m S 

Tabela 8-18: Avaliação de rompimentos de corredores biológicos. 

QUESITO CLASSIFICAÇÃO QUESITO CLASSIFICAÇÃO 

EFEITO Negativo REVERSIBILIDADE Irreversível 

FASE Implantação MAGNITUDE Pequena 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA AID PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA Alta 

FORMA Direto ABRANGÊNCIA Local 

HORIZONTE 
TEMPORAL Imediato CARACTERIZAÇÃO Inevitável 

PERIODICIDADE Permanente NATUREZA DAS 
MEDIDAS 

Compensatória e mitiga-
dora. 

ÍNDICE AMBIENTAL -76 

8.3.14 INTENSIFICAÇÃO DO EFEITO DE BORDA 

O efeito de borda gera alterações nas condições microclimáticas de um 
ecossistema anteriormente em equilíbrio em relação ao seu entorno, deixando-o 
suscetível a contaminação biológica por espécies invasoras, além de afetar a estru-
tura natural do ambiente, como na queda de árvores emergentes, devido à infiltração 
de vento no interior da floresta. 

Na ADA aproximadamente um terço do uso do solo apresenta formações 
nativas, em grande parte com pouca largura e fortemente fragmentada, o que torna 
o fator de borda já significativo. Apesar de já estar presente o efeito de borda deverá 
apresentar um aumento na sua intensidade de forma temporal durante as obras e de 
forma permanente devido às benfeitorias. 

Vista a existência atual dos efeitos de borda bem marcados, as medidas a 
serem adotadas para mitigar e compensar o impacto poderá evitar a fragilização 
demasiada da flora neste sentido, além da melhora em pontos em que será feita a 
compensação ambiental. 

Tabela 8-19: Avaliação da intensificação do efeito de borda. 

QUESITO CLASSIFICAÇÃO QUESITO CLASSIFICAÇÃO 

EFEITO Negativo REVERSIBILIDADE Irreversível 

FASE Implantação MAGNITUDE Pequena 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA AID 

PROBABILIDADE DE 
OCORRÊNCIA Alta 

FORMA Direto ABRANGÊNCIA Local 

HORIZONTE 
TEMPORAL Imediato CARACTERIZAÇÃO Inevitável 

PERIODICIDADE Permanente NATUREZA DAS 
MEDIDAS Inexistente 

ÍNDICE AMBIENTAL -76 
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8.3.15 ALTERAÇÕES DE HABITATS TERRESTRES E EM SÍTIOS REPRODUTI-
VOS 

A construção da barragem, o alagamento permanente de uma região que 
normalmente alaga em eventos corriqueiros de cheia, as escavações do canal de 
aproximação e da implantação da casa de força e conduto forçado provocarão a su-
pressão de áreas florestadas presentes nas margens do rio Branco e no seu entor-
no, além de áreas de campos naturais e agricultura. Como consequência direta, de-
verá ocorrera eliminação (ou simplesmente a alterção) de habitats de espécies ani-
mais que habitam florestas e demais ambientes. 

As espécies que mais sofrerão impacto são as que vivem no ambiente flo-
restal, mesmo que atualmente sejam poucos os remanescentes encontrados na á-
rea de influência. A supressão das florestas deverá provocar em determinados locais 
a eliminação de indivíduos arbóreos de espécies florestais de alta valência ecológica 
para muitas espécies da fauna local, citando como exemplo Araucariaangustifolia 
(pinheiro do Paraná), que fornece alimento durante o período do inverno para várias 
espécies animais. 

O fato de ser reduzida a quantidade de água à jusante do barramento por 
determinadas épocas do ano,tambémesperam-seinterferências em habitats ali loca-
lizados. Como o volume de água será menor na região, é provável que ele se res-
trinja a pequenas valetas no leito natural do rio Branco, tornando secas regiões an-
tes mais úmidas, por um período suficiente para a diminuição de sua função ecológi-
ca local. 

Tabela 8-20: Avaliação das alterações de habitats terrestres. 

QUESITO CLASSIFICAÇÃO QUESITO CLASSIFICAÇÃO 

EFEITO Negativo REVERSIBILIDADE Irreversível 

FASE Implantação MAGNITUDE Pequena 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA ADA 

PROBABILIDADE DE 
OCORRÊNCIA Alta 

FORMA Direto ABRANGÊNCIA Local 

HORIZONTE 
TEMPORAL Imediato CARACTERIZAÇÃO Inevitável 

PERIODICIDADE Permanente NATUREZA DAS 
MEDIDAS Compensatória 

ÍNDICE AMBIENTAL -76 

8.3.16 AUMENTO DA COMPETIÇÃO TERRITORIAL 

A supressão de vegetação florestal e de campos na área diretamente afe-
tada (ADA) forçará o deslocamento de indivíduos de espécies que habitam estas 
áreas para áreas florestadas adjacentes à da inundação, o que provocará aumento 
de competição territorial, em especial de espécies de fauna que são habitantes ex-
clusivas de ambiente florestal. A competição intra e interespecífica certamente pro-



 

 

Argentum Energia Ltda. 
PCH Clairto Zonta 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental 

 

Argentum Energia Ltda. 
Rua Fernando Simas, 705, 3º Andar – Bigorrilho 
Curitiba / PR - CEP: 80.430-190 

8-24 

 

vocará a eliminação de indivíduos de várias espécies da fauna em face das disputas 
territoriais, gerando diminuições populacionais locais. 

As espécies que deverão ser as mais afetadas por este impacto são as 
habitantes tipicamente florestais de estágio médio e avançado, conforme descrito no 
diagnóstico. 

Uma análise interessante a se fazer neste impacto diz respeito à sua re-
versibilidade. Ao passo que ele pode ser considerado irreversível tendo em vista a 
ocorrência inevitável do impacto, o fato de ocorrer um equilíbrio ecológico após um 
longo período de tempo do mesmo ocorrendo faz com que ele possa ser caracteri-
zado como reversível. 

Adotou-se este impacto como de abrangência regional, pois nem sempre 
os animais resgatados são soltos em áreas próximas à do empreendimento, muitos 
deles vão para outras reservas ecológicas de características semelhantes, museus, 
zoológicos etc. Estes detalhes estarão descritos nos Planos Básicos Ambientais na 
etapa seguinte dos estudos ambientais. 

Tabela 8-21: Avaliação do aumento da competição territorial. 

QUESITO CLASSIFICAÇÃO QUESITO CLASSIFICAÇÃO 

EFEITO Negativo REVERSIBILIDADE Reversível 

FASE Implantação e Operação MAGNITUDE Pequena 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA AII PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA Alta 

FORMA Indireto ABRANGÊNCIA Regional 

HORIZONTE 
TEMPORAL Imediato CARACTERIZAÇÃO Inevitável 

PERIODICIDADE Ocasional 
NATUREZA DAS 

MEDIDAS 
Mitigatória e Compensa-

tória 

ÍNDICE AMBIENTAL -43 

8.3.17 OCORRÊNCIA DE ATIVIDADES CINEGÉTICAS, PESCA E ATROPELA-
MENTO DE ANIMAIS 

Atividades cinegéticas (caça) e pesca predatória poderão ocorrer com a 
presença do pessoal responsável pela execução da obra, influenciando temporaria-
mente nos tamanhos populacionais de determinadas espécies da fauna terrestre e 
aquática. 

Relativo à pesca predatória, qualquer forma de pesca que retire do ambi-
ente mais do que ele consegue repor naturalmente é nociva ao meio ambiente. Ci-
tam-se as formas de pesca com redes, tarrafas e explosivos, além da pesca durante 
a desova dos peixes (piracema). 

Com a construção da PCH haverá o aumento de trânsito de veículos (car-
ros, caminhões, maquinas) nas vias já existentes e nas que deverão ser abertas pa-
ra acesso aos locais das obras. A intensificação do trânsito nessas vias deverá au-
mentar a probabilidade de ocorrerem atropelamentos e mortes de animais. Os locais 
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com maiores probabilidades de ocorrência de atropelamentos de animais são aque-
les onde as estradas cortam ou margeiam fragmentos florestais. 

O grupo terrestre animal que mais poderá ser afetado é o dos mamíferos, 
sendo as espécies mais susceptíveis à caça e que ocorrem na área as seguintes: 
Mazama americana (veado mateiro), Dasyproctaazarae (cutia), Penelope spp. (jacu) 
e Rynchotusrufescens (perdigão). 

No caso de ocorrência, as atividades cinegéticas poderão afetar popula-
ções das espécies citadas e de outras que habitam a área, com possíveis declínios 
em número de indivíduos de algumas delas. 

As medidas que serão tomadas para evitar este impactodeverão ser pre-
ventivas e estar relacionadas à realização de trabalho educativo e de esclarecimento 
ao pessoal envolvido nas obras, de forma a inibir e controlar estas ocorrências. Além 
disso, serão instalados avisos através da colocação de placas que alertem sobre a 
proibição da caça e captura de animais. 

Tabela 8-22: Avaliação da ocorrência de atividades cinegéticas, pesca e atropelamento de animais. 

QUESITO CLASSIFICAÇÃO QUESITO CLASSIFICAÇÃO 

EFEITO Negativo REVERSIBILIDADE Atenuável 

FASE Implantação e Operação MAGNITUDE Pequena 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA AID PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA Baixa 

FORMA Indireto ABRANGÊNCIA Local 

HORIZONTE 
TEMPORAL Imediato CARACTERIZAÇÃO Evitável 

PERIODICIDADE Ocasional NATUREZA DAS 
MEDIDAS Preventiva 

ÍNDICE AMBIENTAL -22 

8.3.18 DESTRUIÇÃO DE HABITATS AQUÁTICOS 

Para a fauna aquática, as atividades de retirada de vegetação, abertura 
de estradas e alteração da dinâmica da água durante a implantação do empreendi-
mento acarretarão na deterioração e na alteração de habitats aquáticos, onde será 
estabelecida a transformação de um ambiente aquático com perda de energia hidro-
dinâmica. Além disso, a diminuição da vazão a jusante do barramento também deve-
rá alterar significativamente os habitats aquáticos. 

Por ser o habitat um fator ecológico fundamental para a sobrevivência das 
espécies, a sua perda ou alteração pode comprometer as populações animais pre-
sentes. Este comprometimento pode se dar através da diminuição dos recursos den-
tro área de vida das espécies, ocasionando a redução da oferta de alimento e da 
disponibilidade de espaço para o desenvolvimento de alguma etapa do ciclo de vida. 
Além deste impacto direto com a alteração e fragmentação de habitats, a supressão 
da vegetação pode acelerar a ocorrência de processos erosivos, alterando assim os 
sistemas de drenagem natural. 
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As alterações provocadas pela implantação do empreendimento podem 
causar a diminuição dos nichos disponíveis para as comunidades, influenciando ne-
gativamente as interações entre a fauna aquática e o ambiente. A tendência geral 
desse desequilíbrio ecológico será o estabelecimento inicial de uma situação drásti-
ca, através da destruição de abrigos e sítios reprodutivos e alimentares, o que irá 
acarretar na alteração da estrutura das comunidades. 

A supressão da vegetação pode ter efeito sinérgico com os impactos de 
alteração e degradação dos cursos de água, haja vista que a modificação ou destru-
ição da vegetação ripária pode alterar as características do ecossistema aquático 
afetado, principalmente nos rios e riachos de pequeno porte, causando impacto so-
bre os animais aquáticos que dependem dessa fonte de alimento e abrigo. 

Como medidas podem ser citadas as seguintes atividades: 

• Proteção e conservação dos cursos de água contribuintes do futuro 
reservatório, mantendo-se as características originais desses. 

• Recomposição das áreas degradadas com o uso de espécies vege-
tais nativas, com ênfase nas APP. 

• Desenvolvimento de Programa de Monitoramento e Manejo de Fau-
na Aquática para avaliação das alterações na composição e estrutu-
ra das comunidades. 

Tabela 8-23: Avaliação da destruição de habitats aquáticos. 

QUESITO CLASSIFICAÇÃO QUESITO CLASSIFICAÇÃO 

EFEITO Negativo REVERSIBILIDADE Irreversível 

FASE Implantação MAGNITUDE Média 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA ADA PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA Alta 

FORMA Direto ABRANGÊNCIA Local 

HORIZONTE 
TEMPORAL Imediato CARACTERIZAÇÃO Inevitável 

PERIODICIDADE Permanente NATUREZA DAS 
MEDIDAS 

Mitigadora e Compensa-
tória 

ÍNDICE AMBIENTAL -89 

8.3.19 COMPROMETIMENTO DE ESPÉCIES AQUÁTICAS ENDÊMICAS, RARAS 
OU AMEAÇADAS 

A extinção de espécies ou a alteração da sua composição nos ecossiste-
mas pode causar perdas irreversíveis aos recursos naturais, como a redução dos 
recursos genéticos e a redução da estabilidade dos ecossistemas. Para a ictiofauna, 
duas espécies com provável ocorrência na região foram enquadradas em categorias 
de ameaça da IUCN, em função da constatação do declínio de suas populações, da 
destruição de seus hábitats, do isolamento das populações sobreviventes e de áreas 
de distribuição reduzidas: a pirapitinga Bryconnattereri e o dourado Salminusbrasili-
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ensis. Alguns fatores relacionados ao empreendimento poderão afetar o estoque de 
suas populações. 

Como medidas podem ser citadas as seguintes atividades: 

• Proteção e conservação dos cursos de água contribuintes do futuro 
reservatório, mantendo-se as características originais desses. 

• Atividades de orientação e educativas voltadas à população envolvi-
da e aos trabalhadores ligados ao empreendimento. 

Tabela 8-24: Avaliação do comprometimento de espécies aquáticas endêmicas, raras ou ameaçadas. 

QUESITO CLASSIFICAÇÃO QUESITO CLASSIFICAÇÃO 

EFEITO Negativo REVERSIBILIDADE Atenuável 

FASE Implantação MAGNITUDE Média 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA ADA PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA Média 

FORMA Direto ABRANGÊNCIA Regional 

HORIZONTE 
TEMPORAL Médio prazo CARACTERIZAÇÃO Inevitável 

PERIODICIDADE Permanente NATUREZA DAS 
MEDIDAS 

Mitigadora e Compensa-
tória 

ÍNDICE AMBIENTAL -73 

8.3.20 INTERRUPÇÃO DA MIGRAÇÃO DE PEIXES E ISOLAMENTO DE POPULA-
ÇÕES 

Os movimentos migratórios podem ser descritos de uma forma geral co-
mo a migração sazonal de adultos dos sítios de alimentação para locais de reprodu-
ção rio acima. Embora a piracema constitua o movimento migratório mais evidente, 
os deslocamentos dos peixes migradores também incluem o carreamento de ovos e 
larvas rio abaixo, o movimento dos jovens e o retorno dos adultos para os sítios de 
alimentação. Nos ambientes aquáticos estudados as estratégias reprodutivas das 
espécies registradas foram classificadas em não-migradoras (66,7% das espécies 
capturadas) e migradoras de curta distância com fedundação externa (33,3% das 
espécies capturadas). 

Além das espécies migradoras de curta distância, qualquer espécie aquá-
tica que transite ao longo do rio ou possua estratégias de reprodução relacionada 
com as diferentes regiões do rio poderão sofrer algum impacto (decréscimo de esto-
que, por exemplo) por possuírem estratégias de dispersão ou locomoção dependen-
tes de ambiente lótico. O impacto incidirá principalmente sobre essa ictiofauna, cuja 
circulação será impedida pela presença do barramento. 

A existência de uma barreira natural no rio Branco, cachoeira logo a ju-
sante do eixo de barramento, minimiza significativamente a interrupção de migração 
prevista. A queda d’água, devido ao seu grande porte, já se constitui como um obs-
táculo natural para a migração ictiofaunística. 
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Ainda, enquanto essas espécies que necessitam de ambiente lótico para 
a desova terão que buscar pequenos trechos em tributários ou a montante do reser-
vatório, espécies com maior plasticidade quanto ao local de reprodução poderão ter 
sucesso em um ambiente represado. 

Com relação às medidas de controle, qualquer programa que tenha como 
objetivo a proteção da ictiofauna deve considerar que a principal causa da rarefação 
ou extinção de populações de espécies de peixes é a alteração das condições am-
bientais. 

Nesse sentido, a preservação de remanescentes de áreas inalteradas ou 
pouco alteradas é a principal prioridade, sendo que uma intervenção sobre áreas 
consideravelmente impactadas visando sua recuperação e, consequentemente, a 
minimização dos impactos, também é uma medida a ser adotada. 

Tabela 8-25: Avaliação da interrupção da migração de peixes e isolamento de populações. 

QUESITO CLASSIFICAÇÃO QUESITO CLASSIFICAÇÃO 

EFEITO Negativo REVERSIBILIDADE Atenuável 

FASE Implantação MAGNITUDE Pequena 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA ADA PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA Alta 

FORMA Direto ABRANGÊNCIA Regional 

HORIZONTE 
TEMPORAL Médio prazo CARACTERIZAÇÃO Inevitável 

PERIODICIDADE Permanente NATUREZA DAS 
MEDIDAS Compensatórias 

ÍNDICE AMBIENTAL -64 

8.3.21 APARECIMENTO DE ESPÉCIES AQUÁTICAS EXÓTICAS 

O aparecimento ou aumento de populações de espécies de peixes “exóti-
cas” no ambiente modificado pode causar a redução ou extinção de populações na-
tivas locais, devido à competição por alimentação, abrigo e a disseminação de para-
sitos. Esta categoria de espécies poderá apresentar um aumento de suas popula-
ções devido à ausência de um mecanismo regulador, provocando, consequentemen-
te, um deslocamento tendencioso no equilíbrio do ecossistema como um todo. A ex-
tinção das espécies ou a alteração da sua composição nos ecossistemas pode cau-
sar perdas irreversíveis aos recursos naturais. Os resultados da redução da biodi-
versidade são a redução dos recursos genéticos, a perda do potencial de fontes de 
alimentação e controle de doenças, e a redução da estabilidade dos ecossistemas. 

Os moluscos bivalves invasores de maior importância em usinas hidrelé-
tricas são Corbiculaflumínea,Dreissenapolymorpha, Limnoperna fortunei, Melanoi-

destuberculatus. Estes moluscos podem causar problemas operacionais, como a 
obstrução de tubos e canais em sistemas de refrigeração de usinas.  

Como medida, pode ser citado um programa de monitoramento e manejo 
de fauna aquática para avaliação das alterações na composição e estrutura das co-



 

 

Argentum Energia Ltda. 
PCH Clairto Zonta 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental 

 

Argentum Energia Ltda. 
Rua Fernando Simas, 705, 3º Andar – Bigorrilho 
Curitiba / PR - CEP: 80.430-190 

8-29 

 

munidades. O programa deve permitir também o acompanhamento dos impactos 
dessa fauna “exótica”, gerando informações para o manejo 

Tabela 8-26: Avaliação do aparecimento de espécies aquáticas exóticas. 

QUESITO CLASSIFICAÇÃO QUESITO CLASSIFICAÇÃO 

EFEITO Negativo REVERSIBILIDADE Atenuável 

FASE Operação MAGNITUDE Pequena 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA AID PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA Média 

FORMA Indireto ABRANGÊNCIA Local 

HORIZONTE 
TEMPORAL Médio prazo CARACTERIZAÇÃO Evitável 

PERIODICIDADE Ocasional NATUREZA DAS 
MEDIDAS 

Preventivas e Mitigado-
ras 

ÍNDICE AMBIENTAL -25 

8.3.22 MORTANDADE DE ORGANISMOS AQUÁTICOS 

A movimentação ocasionada pelo trabalho das máquinas durante a cons-
trução do empreendimento pode expor material passível de ser carreado pela chuva. 
A alteração/eliminação da vegetação ciliar provocada pelas atividades de terrapla-
nagem e abertura de acessos poderá provocar efeitos sobre os peixes decorrentes 
das modificações da qualidade da água e ambientes marginais, visto que esta vege-
tação exerce importante papel na manutenção dos ecossistemas aquáticos, como o 
fornecimento de alimento e abrigo. 

O derramamento acidental de óleos lubrificantes, combustíveis e produtos 
químicos durante o abastecimento de máquinas e caminhões poderá acarretar na 
poluição e degradação dos cursos de água. Este impacto poderá também causar 
efeitos danosos para a fauna aquática, provocando inclusive eventos de mortandade 
de peixes e macroinvertebrados aquáticos. 

A entrada de contaminantes orgânicos e inorgânicos nos corpos de água 
poderá causar também a alteração na qualidade da água e a eutrofização de ambi-
entes aquáticos. A eutrofização de ambientes devido à elevada produtividade primá-
ria ou a explosão de macrófitas, fruto muitas vezes da entrada de poluentes orgâni-
cos e inorgânicos, pode alterar a qualidade da água e ocasionar também a elimina-
ção da ictiofauna. A nocividade destes contaminantes varia em função da sua com-
posição química, condição em que serão empregados e da biocenose sobre a qual 
irão agir. 

Como medidas podem ser citadas as seguintes atividades: 

• Controlar a estocagem de combustíveis e lubrificantes próximos a 
cursos de água; 

• Adotar medidas de segurança durante o abastecimento dos veícu-
los, tomando-se todas as precauções cabíveis para evitar acidentes 
que possam provocar o vazamento de combustíveis; 
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• Instalação de fossas sépticas adequadas na área do canteiro de o-
bras, devendo essas, constar nas especificações técnicas da obra, 
assim como sistema para controle e manuseio de combustíveis, ó-
leos e graxas; 

• Possuir equipe treinada e equipamentos de sucção e contenção de 
óleo (barreiras) para utilização na limpeza de rios e córregos que 
eventualmente venham a ser atingidos em caso de acidentes; 

• Fiscalização acentuada; 

• Atividades de orientação voltadas à população envolvida e aos tra-
balhadores ligados ao empreendimento. 

Tabela 8-27: Mortandade de organismos aquáticos 

QUESITO CLASSIFICAÇÃO QUESITO CLASSIFICAÇÃO 

EFEITO Negativo REVERSIBILIDADE Atenuável 

FASE Instalação e Operação MAGNITUDE Média 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA AID PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA Alta 

FORMA Direto ABRANGÊNCIA Local 

HORIZONTE 
TEMPORAL Médio prazo CARACTERIZAÇÃO Inevitável 

PERIODICIDADE Ocasional NATUREZA DAS 
MEDIDAS Mitigadoras 

ÍNDICE AMBIENTAL -65 

8.3.23 GERAÇÃO DE EXPECTATIVA NA POPULAÇÃO 

A expectativa gerada pelo planejamento de construção de empreendi-
mentos hidrelétricos é um processo natural e inerente a este tipo de empreendimen-
to, principalmente no estado do Paraná, onde a implantação de usinas hidrelétricas 
sempre foi característica marcante no processo de desenvolvimento do estado. 

Sabe-se que nem sempre as expectativas das populações são boas, pois 
muitas vezes são criadas desinformações ao longo do processo de licenciamento do 
empreendimento e a população acaba sendo levada a pensar apenas em malefícios 
que as obras podem causar para o seu cotidiano, além de, muitas vezes, superesti-
mar os mesmos. 

No processo da PCH Clairto Zonta, a equipe técnica multidisciplinar fez 
contatos com os moradores e proprietários diretamente afetados ao longo dos anos 
de 2014 e 2015 com o intuito de informá-los corretamente quanto processo de con-
cepção da PCH e seus impactos previstos.  

Foram feitas reuniões participativas junto às comunidades ligadas direta-
mente às áreas impactadas e diversas articulações para evitar este impacto previsto 
desde a fase de planejamento, todavia este trabalho não está encerrado. Programas 
de acompanhamento destas populações devem ser propostos e executados, a fim 
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de evitar malefícios futuros, nas próximas etapas de licenciamento ambiental, rela-
cionados às expectativas (positivas e negativas) possivelmente geradas. 

Tabela 8-28: Análise da geração de expectativa da população. 

QUESITO CLASSIFICAÇÃO QUESITO CLASSIFICAÇÃO 

EFEITO Positivo e Negativo REVERSIBILIDADE Atenuável 

FASE 
Planejamento e 

Implantação 
MAGNITUDE Média 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA AID PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA Alta 

FORMA Direto ABRANGÊNCIA Local 

HORIZONTE 
TEMPORAL Imediato CARACTERIZAÇÃO 

Inevitável e 
Potencializável 

PERIODICIDADE Ocasional NATUREZA DAS 
MEDIDAS Preventiva e Mitigadora 

ÍNDICE AMBIENTAL 0 

8.3.24 ALTERAÇÕES NO MERCADO IMOBILIÁRIO LOCAL 

A análise deste impacto segue a mesma linha do citado anteriormente, 
Geração de Expectativa na População, uma vez que com a perspectiva de realiza-
ção de um empreendimento do porte da PCH ClairtoZontaespeculações poderão ser 
geradas ao redor das obras, dos benefícios financeiros que ela trará para os municí-
pios afetados e das oportunidades de negócio que poderão surgir frente à movimen-
tação que ocorrerá nos municípios. 

As propriedades rurais que abrigarão o empreendimento deverão ter seus 
valores imobiliários modificados, basicamente em dois sentidos: valorização devido 
aos benefícios trazidos à propriedade e possível desvalorização devido à perda de 
terras produtivas. 

Embora seja priorizada a contratação de mão de obra das cidades do en-
torno do empreendimento, uma parcela da mão-de-obra, correspondente aos “bar-
rageiros” (engenheiros, administradores, controladores, médico, mestres-de-obras, 
encarregados, entre outros) virá de outras regiões, provavelmente de outras obra-
shidrelétricas.Estes profissionais deverão se estabelecer na cidade Rio Branco do 
Ivaí por um período de dois anos, sendo que muitos deles se mudarão para a cidade 
junto com suas famílias. Desta forma, devido ao aumento da demanda, espera-se 
uma valorização dos preços de aluguéis, venda de imóveis, serviços gerais (hotela-
ria e alimentação) etc. 
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Tabela 8-29: Análise das alterações no mercado imobiliário local. 

QUESITO CLASSIFICAÇÃO QUESITO CLASSIFICAÇÃO 

EFEITO Positivo e Negativo REVERSIBILIDADE Reversível 

FASE Instalação MAGNITUDE Média 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA AID PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA Média 

FORMA Indireto ABRANGÊNCIA Regional 

HORIZONTE 
TEMPORAL Imediato CARACTERIZAÇÃO 

Inevitável e 
Potencializável 

PERIODICIDADE Ocasional NATUREZA DAS 
MEDIDAS Inexistente 

ÍNDICE AMBIENTAL 0 

8.3.25 AUMENTO DO CONHECIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO REGIONAL 

O fato dos estudos ambientais de diagnóstico e prognóstico para a PCH 
ClairtoZontaterem sido realizados de forma bastante abrangente e especificada fez 
com que o conhecimento sobre os meios físico, biótico e antrópico da região do en-
torno do empreendimento fosse bastante ampliado. Além disso, os estudos de a-
companhamento das obras e operação do empreendimento trarão muito conheci-
mento para uma região pouco estudada atualmente. 

A respeito do meio físico, principalmente a partir dos furos realizados de 
sondagem e das análises detalhadas das estações de monitoramento fluviométrico e 
pluviométrico regional pôde-se aprofundar e compreender melhor a dinâmica de so-
los e rochas da região, e o comportamento da bacia do rio Branco quando da ocor-
rência de eventos extremos de chuva. 

Para o meio biótico, os ganhos científicos serão ainda muito expressivos. 
Os monitoramentos faunísticos e florísticos deverão formar uma bibliografia rica para 
a região da PCH Clairto Zonta, possibilitando o uso controlado dos recursos naturais 
existentes. 

Em relação ao patrimônio histórico/cultural, os trabalhos de campo que já 
foram realizados e os que ainda serão feitos ampliarão o conhecimento a respeito de 
populações pretéritas da região e auxiliará a preservação dos bens históricos regio-
nais, com possibilidades diversas para criação de museus e outros espaços de 
mesmo intuito. 
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Tabela 8-30: Análise do aumento do conhecimento técnico-científico da região. 

QUESITO CLASSIFICAÇÃO QUESITO CLASSIFICAÇÃO 

EFEITO Positivo REVERSIBILIDADE Irreversível 

FASE 
Planejamento, Instalação 

e Operação MAGNITUDE Média 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA AII 

PROBABILIDADE DE 
OCORRÊNCIA Alta 

FORMA Direto ABRANGÊNCIA Regional 

HORIZONTE 
TEMPORAL Imediato CARACTERIZAÇÃO Potencializável 

PERIODICIDADE Permanente NATUREZA DAS 
MEDIDAS Potencializadora 

ÍNDICE AMBIENTAL 90 

8.3.26 AUMENTO DA OFERTA DE EMPREGO 

Conforme explanado ao longo do diagnóstico, a construção da PCH Clair-
to Zonta demandará cerca de 28 meses até sua completa operação, sendo que no 
pico de construção a oferta de emprego será da ordem de 100 trabalhadores diretos.  

Ademais, estima-se que para cada emprego direto geram-se três indire-
tos, sendo um para a região, pois a implantação de uma obra deste porte gera uma 
cadeia de multiplicação de empregos, chamada de geração de empregos indiretos, 
que produzem bens e serviços sustentadores para as necessidades diretas das o-
bras. 

Posteriormente, na fase de operação, os postos de trabalho serão consi-
deravelmente reduzidos, porém ainda haverá serviços relacionados às atividades 
como manutenção, conservação, segurança e operação. 

Tabela 8-31: Análise do aumento da oferta de emprego. 

QUESITO CLASSIFICAÇÃO QUESITO CLASSIFICAÇÃO 

EFEITO Positivo REVERSIBILIDADE Reversível 

FASE Instalação e Operação MAGNITUDE Média 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA AID PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA Alta 

FORMA Direto e Indireto ABRANGÊNCIA Regional 

HORIZONTE 
TEMPORAL Imediato CARACTERIZAÇÃO Potencializável 

PERIODICIDADE Ocasional NATUREZA DAS 
MEDIDAS Inexistente 

ÍNDICE AMBIENTAL 56 

8.3.27 DINAMIZAÇÃO DO SETOR TERCIÁRIO 

A partir desta demanda de empregos emergente, espera-se o aumento do 
padrão de renda dos moradores locais, além da chegada de novos moradores, tam-
bém empregados. 
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Como o consumo de serviços e produtosestá diretamente relacionadopor-
te financeiro da população, deverá ocorrer uma dinamização do setor terciário da 
região, com maiores vendas no setor de comércio de insumos e mercadorias, e a-
quecimento do setor de prestação de serviços.A movimentação financeira relaciona-
da ao consumo direto da população se concentrará durante o período das obras, 
momento em que serão gerados mais empregos e demandas por serviços. 

Estas novas oportunidades estarão relacionadas também aos serviços di-
retamente relacionados à instalação e operação da PCH Clairto Zonta. Diversos ser-
viços, diretos e indiretos, serão necessários na localidade, muitos deles não existen-
tes até então. Com isto, principalmente durante as obras (de forma efêmera) novas 
oportunidades de prestação de serviços deverão também agitar a economia local. 

Tabela 8-32: Análise da dinamização do setor terciário. 

QUESITO CLASSIFICAÇÃO QUESITO CLASSIFICAÇÃO 

EFEITO Positivo REVERSIBILIDADE Irreversível 

FASE Instalação e Operação MAGNITUDE Pequena 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA AID PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA Alta 

FORMA Indireta ABRANGÊNCIA Regional 

HORIZONTE 
TEMPORAL Imediato CARACTERIZAÇÃO Potencializável 

PERIODICIDADE Ocasional NATUREZA DAS 
MEDIDAS Inexistente 

ÍNDICE AMBIENTAL 66 

8.3.28 ALTERAÇÃO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS 

A alteração das finanças municipais de Rio Branco do Ivaí se dará de 
forma relevanteapenas na etapa de construção da obra por meio do aumento de 
ICMS e ISS. 

O Imposto Sobre Serviços (ISS) é a tarifa recolhida pelo município onde o 
serviço da mão de obra estiver sendo efetuado. Com taxação mínima e máxima de 2 
e 5%, este imposto incidirá de forma mais relevante sobre as empreiteiras que reali-
zarão a obra. 

Já o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) é a con-
tribuição paga ao estado do Paraná a partir do consumo de bens e serviços, durante 
tanto o período de construção como de geração. Este valor arrecadado é repassado 
aos municípios diretamente afetados, neste caso Rio Branco do Ivaí, através do 
Fundo de Partição dos Municípios. 

Outro ponto a ser destacado é o porte econômico de Rio Branco do Ivaí. 
Mesmo que o aporte financeiro/econômico gerado pela PCH não seja demasiada-
mente grande, em valores absolutos, frente ao porte econômico do município, este 
incremento deve ser importante e significativo. 
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Indiretamente os municípios também sofrerão influência das obras da usi-
na, uma vez que haverá um aumento temporário dos empregos diretos e indiretos à 
população local, o que acabará incrementando o setor de comércios e serviços e o 
próprio giro de capital do município, fortalecendo seus setores da economia. 

Tabela 8-33: Análise da alteração das finanças municipais. 

QUESITO CLASSIFICAÇÃO QUESITO CLASSIFICAÇÃO 

EFEITO Positivo REVERSIBILIDADE Irreversível 

FASE Instalação e Operação MAGNITUDE Média 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA AID PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA Alta 

FORMA Direto ABRANGÊNCIA Regional 

HORIZONTE 
TEMPORAL Imediato CARACTERIZAÇÃO Não Potencializável 

PERIODICIDADE Permanente NATUREZA DAS 
MEDIDAS Inexistente 

ÍNDICE AMBIENTAL 77 

8.3.29 AUMENTO DE DEMANDA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

O contingente de trabalhadores vindos de outras regiões, juntamente com 
seus familiares, necessitará utilizar os serviços da rede pública, como saúde, educa-
ção e segurança. Apesar da priorização de contratação de mão-de-obra local, admi-
te-se também a vinda de alguns trabalhadores de outras regiões. 

Com a expectativa de 100 trabalhadores (aproximadamente) nos picos de 
obra, deverão ser tomadas medidas para que os pontos de atendimento de saúde, 
por exemplo, não estejam sobrecarregados, causando prejuízos às comunidades 
municipais. Para isto, medidas junto às secretarias municipais deverão ser tomadas, 
no sentido de quantificar com precisão esta aumenta de demanda e no estabeleci-
mento de soluções conjuntas. 

O apoio as secretarias municipais visará prevenir os potenciais impactos 
negativos, no sentido de explorar a capacidade financeira e técnica já existente no 
município, muitas vezes subutilizada.  
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Tabela 8-34: Análise do aumento de demanda de serviços públicos. 

QUESITO CLASSIFICAÇÃO QUESITO CLASSIFICAÇÃO 

EFEITO Negativo REVERSIBILIDADE Atenuável 

FASE Instalação MAGNITUDE Média 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA AID PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA Alta 

FORMA Indireto ABRANGÊNCIA Regional 

HORIZONTE 
TEMPORAL Imediato CARACTERIZAÇÃO Inevitável 

PERIODICIDADE Ocasional NATUREZA DAS 
MEDIDAS Compensadora 

ÍNDICE AMBIENTAL -66 

8.3.30 ALTERAÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO 

Por conta do aumento do fluxo e do porte dos veículos durante a execu-
ção das obras da PCH Clairto Zonta, principalmente no trecho da casa de força e 
canal de fuga, torna-se necessário que algumas estradas tenham de ser readequa-
das para este novo contexto, principalmente nos períodos de chuvas mais intensas, 
quando as condições pioram consideravelmente. 

De modo a evitar que essa interferência prejudique as atividades rurais 
comuns na região, deverá ocorrer readequação e manutenção dessas estradas du-
rante o período de execução das obras da PCH. 

O canteiro de obras central será instalado na margem direita do rio Bran-
co, em local de fácil acesso rodoviário e com área totalmente antropizada. Neste 
canteiro serão instaladas as principais estruturas de apoio à obra: alojamentos, am-
bulatório, escritórios centrais, refeitório principal, central de concreto, central de bri-
tagem (caso seja possível aproveitar o material proveniente das escavações obriga-
tórias), central de armação, pátio de carpintaria, laboratório, galpão de montagem 
dos condutos forçados e galpão de montagem dos equipamentos eletromecânicos. 

Próximo ao eixo da barragem será implantado o primeiro canteiro auxiliar, 
que servirá para dar suporte às obras do barramento, canal de aproximação, tomada 
d’água, emboque do túnel e janela de acesso. Esse canteiro contará com escritórios 
de apoio, sanitários, refeitório auxiliar, almoxarifado e estacionamento de maquiná-
rio. Próximo ao primeiro canteiro auxiliar foi previsto um bota-fora para receber o ma-
terial proveniente das escavações obrigatórias das estruturas citadas, com exceção 
da janela de acesso que terá um bota-fora exclusivo em área adjacente. 

Próximo a casa de força será implantado o segundo canteiro auxiliar, que 
servirá para dar suporte às obras da chaminé de equilibro, desemboque do túnel, 
conduto forçado, casa deforça, canal de fuga e subestação. Esse canteiro será simi-
lar ao primeiro canteiro auxiliar. Próximo ao segundo canteiro auxiliar foi previsto um 
bota-fora para receber o material proveniente das escavações obrigatórias das es-
truturas citadas, com exceção do chaminé de equilíbrio e desemboque do túnel, que 
terão um bota-fora exclusivo em área adjacente. 
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Quanto às alterações necessárias no sistema viário próximas à casa de 
força, merece destaque a ponte sobre o córrego que receberá a água turbinada pela 
usina (ver Figura 8-4). Trata-se de uma estrada estratégia para a região, pois além 
de ser um acesso comum às propriedades agrícolas da região, é a via preferencial 
de acessoda população para o Assentamento Rural Egídio Bruneto. 

Figura 8-4: Ponte sobre o acesso que liga a área urbana ao assentamento rural. 

 
 

Tabela 8-35: Análise das alterações no sistema viário. 

QUESITO CLASSIFICAÇÃO QUESITO CLASSIFICAÇÃO 

EFEITO Positivo e Negativo REVERSIBILIDADE Irreversível e Atenuável 

FASE Instalação e Operação MAGNITUDE Média 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA AID PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA Alta 

FORMA Direto ABRANGÊNCIA Local 

HORIZONTE 
TEMPORAL Imediato CARACTERIZAÇÃO 

Inevitável e 
Potencializável 

PERIODICIDADE Permanente 
NATUREZA DAS 

MEDIDAS 
Compensatória e 
Potencializadora 

ÍNDICE AMBIENTAL 27 

8.3.31 AUMENTO DA OFERTA DE ENERGIA ELÉTRICA 

A PCH Clairto Zonta ofertará ao Sistema Interligado Nacional uma energia 
média de 7,68MWh ao longo de sua vida útil, com pico de 15MWh nos períodos de 
geração máxima. 

A eletricidade gerada na PCH Clairto Zonta será distribuída a todas as re-
giões do Brasil, devido ao fato do sistema ser interligado nacionalmente. Na média 
histórica, a energia da PCH é suficiente para atender cerca de 50 mil famílias e/ou 
dezenas de indústrias. 

Além disso, com o aumento da oferta de energia elétrica, uma maior con-
fiabilidade do Sistema Integrado de Energia deverá existir, uma vez que essa parce-
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la de energia disponível representará um incremento relevante para que não ocor-
ram eventos de racionamento energético, e ainda mais pessoas possam ter acesso 
a este recurso. 

O crescimento industrial também merece destaque neste ponto. Com 
maior disponibilidade e segurança no sistema energético, aumenta a atratividade 
industrial em tendência positiva para todo cenário nacional. 

Tabela 8-36: Análise do aumento da oferta de energia elétrica. 

QUESITO CLASSIFICAÇÃO QUESITO CLASSIFICAÇÃO 

EFEITO Positivo REVERSIBILIDADE Irreversível 

FASE Operação MAGNITUDE Grande 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA AII PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA Alta 

FORMA Direto ABRANGÊNCIA Regional 

HORIZONTE 
TEMPORAL Imediato CARACTERIZAÇÃO Não Potencializável 

PERIODICIDADE Permanente NATUREZA DAS 
MEDIDAS Inexistente 

ÍNDICE AMBIENTAL 87 

8.3.32 PERDA DE ÁREAS PRODUTIVAS 

A implantação das estruturas físicas da usina, seu canteiro de obras, o 
enchimento do reservatório e o estabelecimento da APP causarão uma perda de 
áreas produtivas e afetará diretamente propriedades particulares. 

Na região onde estará o futuro reservatório, a área alagada, devido ao 
seu ínfimo porte, deverá ocupar apenas território onde hoje existe a vegetação mar-
ginal, não chegando às terras produtivas. 

Considerando o melhor cenário ambiental de recuperação da APP, com 
100 metros a partir do espelho d’água formado pela usina, conforme dispõe o Novo 
Código Florestal, apenas 8 hectares de agricultura darão lugar à APP. O restante da 
área projetada para APP compreende já uma vegetação de florestas em estágios 
médio/avançado. 

Já fora da bacia do rio Branco, o conduto forçado transpassa um talhão 
de agricultura no seu trecho médio/final e cerca de 1 hectare nesta região deverá ser 
utilizado pela usina. A Figura 8-5mostra o cenário de pequena intervenção. 
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Figura 8-5: Talhão de agricultura que será perdido para construção do conduto forçado e da casa de 
força da PCH Clairto Zonta. 

 

Tabela 8-37: Análise da perda de áreas produtivas e benfeitorias. 

QUESITO CLASSIFICAÇÃO QUESITO CLASSIFICAÇÃO 

EFEITO Negativo REVERSIBILIDADE Irreversível 

FASE Instalação e Operação MAGNITUDE Média 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA ADA PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA Alta 

FORMA Direto ABRANGÊNCIA Local 

HORIZONTE 
TEMPORAL Imediato CARACTERIZAÇÃO Inevitável 

PERIODICIDADE Permanente 
NATUREZA DAS 

MEDIDAS Compensadora 

ÍNDICE AMBIENTAL -89 

8.3.33 DESMOBILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA 

Com o fim das obras da PCH Clairto Zonta, praticamente todos os contra-
tos de trabalho serão rescindidos, pois para a operação da usina são necessários 
poucos funcionários. Dessa forma, os funcionários das cidades do entorno no em-
preendimento serão dispensados e necessitarão procurar outros postos de trabalho 
na região. 

Já os funcionários vindos de outras regiões, os chamados “barrageiros”, 
deverão deixar as cidades de hospedagem e seguir para outras obras Brasil afora. 

Com a capacitação desta mão-de-obra local, todavia, serão aumentadas 
as possibilidades de emprego desta população, em diversos setores econômicos. 

CONDUTO FORÇADO 

CASA DE FORÇA 
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Tabela 8-38: Análise da desmobilização da mão de obra. 

QUESITO CLASSIFICAÇÃO QUESITO CLASSIFICAÇÃO 

EFEITO Negativo REVERSIBILIDADE Irreversível 

FASE Instalação e Operação MAGNITUDE Pequena 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA ADA PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA Alta 

FORMA Direto ABRANGÊNCIA Local 

HORIZONTE 
TEMPORAL Médio prazo CARACTERIZAÇÃO Inevitável 

PERIODICIDADE Permanente NATUREZA DAS 
MEDIDAS Inexistente 

ÍNDICE AMBIENTAL -76 

8.3.34 CONFLITOS NAS RELAÇÕES SOCIAIS TRABALHADOR - COMUNIDADE 

Ainda que a mão-de-obra utilizada durante as obras do aproveitamento 
hidrelétrico seja preferencialmente obtida nas áreas de influência do empreendimen-
to, alguns trabalhadores serão trazidos de outras localidades. A partir disso, surge 
uma nova relação social regional entre estes trabalhadores e a comunidade já insta-
lada nas localidades. 

Com a inserção dos trabalhadores na região durante o período de implan-
tação do empreendimento, algumas atividades ilegais e até criminosas podem ser 
favorecidas. Cita-se o comércio de drogas ilícitas assim como o favorecimento para 
a incidência de exploração, de quaisquer ordens, de crianças e adolescentes. 

Também é pertinente a análise relativa ao sentimento de “invasão” que 
pode ser desencadeado na população local. A instalação de habitantes não-nativos 
nas proximidades do empreendimento provavelmente causará um desconforto na 
população local e poderá, ainda, desencadear problemas maiores como desenten-
dimentos, conflitos etc. 

Vista a gravidade dos impactos negativos provindos do surgimento desta 
relação trabalhador-comunidade, serão adotadas medidas preventivas no intuito de 
informar e educar os empregados e a população local para que tais condutas maléfi-
cas à sociedade local sejam minimizadas ou até erradicadas durante as obras. 

Tabela 8-39: Avaliação da alteração das relações sociais trabalhador - comunidade. 

QUESITO CLASSIFICAÇÃO QUESITO CLASSIFICAÇÃO 

EFEITO Negativo REVERSIBILIDADE Atenuável 

FASE Implantação MAGNITUDE Média 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA AID 

PROBABILIDADE DE 
OCORRÊNCIA Média 

FORMA Indireto ABRANGÊNCIA Regional 

HORIZONTE 
TEMPORAL Médio prazo CARACTERIZAÇÃO Evitável 

PERIODICIDADE Ocasional NATUREZA DAS 
MEDIDAS Preventiva 

ÍNDICE AMBIENTAL -39 
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8.3.35 OCORRÊNCIA DE ACIDENTES COM A POPULAÇÃO LOCAL E TEMPO-
RÁRIA 

O aumento no fluxo de veículos e pessoas durante o período de obras 
pode favorecer o acontecimento de acidentes com a população local e a população 
temporária. Uma vez que a região é pacata e pouco acessada por habitantes de ou-
tras localidades, as modificações que serão introduzidas pelo fluxo de pessoas e 
veículos podem ser prejudiciais às populações ali instaladas. 

Durante o período de obras, veículos comuns e maquinários transitarão 
pelas vias locais com freqüência bem superior àquela rotineira na região. Assim, a 
população que já reside naquela localidade e que está não está acostumada a este 
tráfego, poderá sofrer uma intervenção significativa em seus modos de vida. 

A ocorrência de acidentes é ocasional, e através de medidas preventivas 
estes podem ser minimizados e até evitados. 

Tabela 8-40: Avaliação da ocorrência de acidentes com a população local e temporária. 

QUESITO CLASSIFICAÇÃO QUESITO CLASSIFICAÇÃO 

EFEITO Negativo REVERSIBILIDADE Irreversível 

FASE Implantação e Operação MAGNITUDE Média 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA AID PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA Baixa 

FORMA Direto ABRANGÊNCIA Local 

HORIZONTE 
TEMPORAL Imediato CARACTERIZAÇÃO Evitável 

PERIODICIDADE Ocasional NATUREZA DAS 
MEDIDAS Preventiva 

ÍNDICE AMBIENTAL -48 

8.3.36 PERDA OU DESCARACTERIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO 

Considerando o potencial arqueológico confirmado para a área em licen-
ciamento da PCH Clairto Zonta, a constatação de qualidades ambientais pretéritas 
arqueológicas e a localização de sítios e ocorrências arqueológicas na ADA, afirma-
se, em Prognóstico arqueológico, que existe a assertiva de que a obra de instalação 
da PCH Clairto Zonta infringirá risco de perda ou descaracterização do patrimônio 
arqueológico. 

Isto ocorrerá em virtude tanto das atividades de terraplanagem e supres-
são da vegetação como também em função da formação do reservatório, que pode-
rá ser responsável pela perda ou submersão de ocorrências e/ou sítios arqueológi-
cos. 
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Tabela 8-41: Avaliação da perda ou descaracterização do patrimônio arqueológico. 

QUESITO CLASSIFICAÇÃO QUESITO CLASSIFICAÇÃO 

EFEITO Negativo REVERSIBILIDADE Irreversível 

FASE Implantação e Operação MAGNITUDE Grande 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA ADA PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA Alta 

FORMA Direto ABRANGÊNCIA Local 

HORIZONTE 
TEMPORAL Imediato CARACTERIZAÇÃO Inevitável 

PERIODICIDADE Permanente NATUREZA DAS 
MEDIDAS 

Preventiva e 
Compensadora 

ÍNDICE AMBIENTAL -99 
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8.1 MATRIZ DE IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS 
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8.2 ONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os impactos socioambientais da PCH Clairto Zonta constituem-se como 
parte fundamental dos estudos aqui desenvolvidos. A partir das identificações e 
quantificações feitas, sabe-se o quão grande será a intervenção do empreendimento 
no local em implantação. 

Apesar da possibilidade de ocorrerem pequenas imprecisões, devido à 
enorme abrangência de temas relacionados aos impactos, o resultado aqui obtido 
retrata com grande precisão o esboço preliminar de prognóstico para a região. Esta 
etapa, apesar de ser preliminar, junto com a Análise Ambiental Integrada (Capítulo 
9) e a Proposição de Programas Socioambientais (Capítulo 10), constitui o estudo 
de panoramas futuros para o cenário de implantação da PCH Clairto Zonta. 

Dentre os impactos negativos identificados, 10 foram considerados “Muito 
Forte” devido, muitas vezes, às característica inerentes do empreendimento, e não 
ao comprometimento do meio socioambiental em si. Além disso, alguns destes im-
pactos, por serem previsíveis desde as etapas iniciais de estudo, já têm soluções 
previstas (ou até aplicadas) de antemão. 

Aqueles chamados de “positivos”, tem 44% avaliados como “Muito Forte”. 
Todavia, são apenas 9 impactos positivos identificados, enquanto negativos são 31. 
No total eles integram 40 impactos, sendo que 4 impactos foram identificados como 
positivos e negativos. 

Destacam-se os temas relacionados aos impactos negativos mais signifi-
cativos. Cinco dos impactos negativos mais graves estão relacionados ao Meio An-
trópico. Além disso, três se relacionam com o trecho de vazão reduzida do rio Bran-
co. 

Outro relevante dado é a quantidade de impactos negativos “Forte” ou 
“Muito Forte”. Quase 70% dos impactos negativos foram avaliados dentre estas du-
as categorias, atestando a importância das medidas de controle a serem tomadas, e 
uma vez que estes abarcam praticamente todos os temas socioambientais estuda-
dos. 

Os impactos positivos que merecem maiores ressalvas são: “Alterações 
no sistema viário”, “Aumento da oferta de energia elétrica” e “Aumento do conheci-
mento técnico-científico regional”. Apesar daquele referente ao sistema viário local 
não possuir o maior valor associado, suas características tendem a ser bastante de-
senvolvidas no decorrer dos estudos. 

Os prejuízos ao sistema viário local deverão ser causados basicamente 
pela movimentação de veículos de grande porte, haja vista que o acesso à casa de 
força deverá ser o mesmo já utilizado pela comunidade do Assentamento Rural Egí-
dio Brunetto. Entretanto, as modificações que deverão ser feitas para a reconstrução 
da malha viária (principalmente na região citada), deverão atender uma demanda 
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bastante importante dos moradores e proprietários de terras. Trazendo assim a este 
impacto uma importância grande. 

Já o “Aumento da oferta de emprego”, apesar de pontualmente não signi-
ficar uma revolução no sistema empregatício regional, deve ser considerado de for-
ma significativa à região. Inclusive no que diz respeito à capacitação da mão-de-
obra, que permitirá que a desmobilização dos profissionais abra outras oportunida-
des de emprego aos mesmos. 

No que se refere aos usos das águas, mesmo com opotencial pouco ex-
plorado identificado no trecho a jusante da barragem, medidas deverão ser adotadas 
no intuito de preservar a qualidade ambiental e evitar prejuízos demasiados à popu-
lação ribeirinha. 

Expressa a grande gama de impactos socioambientais negativos, chama-
se a atenção a importância dos estudos que seguem este EIA. Apesar de esta análi-
se abranger todo o estudo de diagnóstico feito junto à comunidade local e demais 
setores interessados, as etapas de audiência pública, possíveis ajustes nos estudos 
junto ao órgão ambiental e elaboração dos PBA trarão também muitas informações 
importantes que embasarão de forma mais qualificada o estudo aqui posto. De for-
ma a transformar as previsões aqui feitas em ações práticas e mais palpáveis, ainda 
mais próximas da realidade local estabelecida. Com isso, todo esforço aqui feito po-
derá trazer benefícios à sociedade, como esperado. 
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9 ANÁLISE AMBIENTAL INTEGRADA 

Este importante capítulo dentro do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 
constitui-se como o desfecho de um complexo, longo e multidisciplinar trabalho. 

A Avaliação Ambiental Integrada (AAI), conhecida ferramenta dos estudos 
ambientais, se aproxima bastante do trabalho aqui desenvolvido. Segundo a Agên-
cia de Meio Ambiente Européia (EEA), este instrumento tem como objetivo ligar co-
nhecimento e ação na avaliação de todos os processos humanos e naturais com o 
estado do meio ambiente (atual e futuro), viabilizando a definição e a implementação 
de políticas e estratégias (EEA, 1999 – apud TUCCI). 

Dentro do escopo de trabalho da PCH Clairto Zonta, a aqui denominada 
“Análise Ambiental Integrada” trata-se de um exame global dos principais pontos do 
estudo desenvolvido (fragilidades e potencialidades) somado às questões externas 
que também compõem, de forma integrada, o mesmo escopo de estudo. 

Em outras palavras, a região em que deverá ser inserida a PCH em ques-
tão não é composta apenas pelo rio Branco, o município de Rio Branco do Ivaí. O 
porte do empreendimento referido poderá ser capaz, quando seus impactos se acu-
mularem a prováveis outros provenientes de outras fontes, de interagir com as mu-
nicipalidades levantadas na AII dos Aspectos Socioeconômicos, por exemplo. 

O resultado aqui apresentado é fruto de análises robustas acerca de todo 
o panorama que envolve a região central do estado paranaense nos dias de hoje, 
além das previsões que são feitas em se considerando as movimentações futurasna 
região, como a própria construção da PCH Clairto Zonta. 

A partir deste, espera-se que as políticas públicas a serem adotadas pos-
sam estar mais embasadas e democráticas na busca pelo bem-estar socioeconômi-
co. 

Cabe ainda frisar que este estudo é complementar ao Diagnóstico So-
ciombiental, apresentado no Capítulo 7, e ao Prognóstico Socioambiental apresen-
tado no Capítulo 8. Tem-se como objetivo principal aqui o fornecimento de informa-
ções técnicas e embasamento científico para a discussão que envolve a problemáti-
ca “desenvolvimento versus sustentabilidade”. Sob a óptica da equipe responsável 
pelos estudos ambientais, os assuntos abordados a seguir tem relevante destaque 
no cenário regional, e a importância de cada um destes é apresentada de forma crí-
tica. 

9.1 INTEGRAÇÃO AO PANORAMA FUTURO MUNICIPAL E REGIONAL 

Caracterizado principalmente pelo moderado potencial de expansão, o 
município de Rio Branco do Ivaí atualmente encontra-se, sob o viés geográfico, dis-
tante das regiões mais desenvolvidas do estado. 
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A PR-535, que dá acesso ao município vindo de Reserva e Cândido de 
Abreu, trata-se de uma estrada de chão cascalhada em baixo estado de conserva-
ção. O acesso pela BR-487, para se chegar no município de Rio Branco do Ivaí leva 
cerca de uma hora, percorrendo os 30 km que interligam os dois pontos. O trajeto é 
marcado por buracos e intenso tráfego de caminhões de carga. O acesso ao muni-
cípio no sentido norte é um pouco diferente, as estradas são asfaltadas e encon-
tram-se em boas condições de tráfego. Este cenário, em partes, “distancia” o muni-
cípio de outras localidades estaduais. 

Sob o aspecto social, notam-se baixos índices de evasão rural (em com-
paração a outras localidades) que refletem a base produtiva do campo, pouco me-
canizada e tecnológica. Esta conjuntura pode ser explicada, em parte, pelo fato da 
bacia hidrográfica do rio Branco não ser muito propícia à agricultura mecanizada, 
uma vez que os grandes vales que beiram os rios tornam algumas regiões pouco 
produtivas e, portanto, não representam atrativos financeiros de grande relevância 
(Figura 9-1). 

Figura 9-1: Margens do rio Branco caracterizadas pela elevada declividade e inaptidão agrícola. 

  
 

Mesmo assim, Rio Branco do Ivaí possui considerável potencial de ex-
pansão econômica, principalmente relacionado à exploração de seus recursos natu-
rais. E é nesse contexto em que enquadra a PCH Clairto Zonta, pois assim que ini-
ciadas suas obras, a movimentação financeira e social que ocorrerá no município 
trará benefícios dos mais diversos: dinamização do setor terciário, o aumento da o-
ferta de empregos, a alteração do mercado imobiliário local etc. 

Quanto a chegada de um contingente profissional (trabalhadores de ou-
tras regiões), Rio Branco do Ivaí tem condições de acomodar este contingente, a 
partir de modificações simples na prevenção de conflitos. A cidade recebe com certa 
frequência muitos operários e colaboradores de outros ramos profissionais, como da 
extração florestal, representada pela Klabin,das rodovias (CCR)e dos próprios agri-
cultures da região etc. 

Durante os estudos realizados para a PCH Clairto Zonta, sempre estive-
ram em expansão os estabelecimentos comerciais relacionados ao setor hoteleiro, 
além de restaurantes e outros serviços relacionados. 
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Diante de toda a abordagem realizada, na Tabela 9-1 encontra-se apre-
sentada uma comparação entre o cenário de referência atual da região e as mudan-
ças que deverão ocorrera partir da implantação da PCH Clairto Zonta. 

Tabela 9-1: Comparação entre os cenários futuros estudados. 

ASPECTOS SUJEITOS 
A ALTERAÇÕES CENÁRIO DE REFERÊNCIA CENÁRIO DE IMPLANTAÇÃO DA PCH 

CLAIRTO ZONTA 

Expansão demográfica 
e crescimento urbano 

• Baixo índice de êxodo rural; 
• Expansão pequena dos centros 

urbanos. 

• Oferta de emprego local; 
• Aumento temporário de moradores em Rio 

Branco do Ivaí; 
• Atenuação do êxodo rural e suas conse-

quências. 

Desenvolvimento  
econômico 

• Crescimento econômico natural mas 
que atualmente encontra-se estag-
nado; 

• Evolução lenta e contínua dos pa-
drões econômicos. 

• Movimentação da economia local; 
• Aceleração da expansão econômica e da 

atratividade de investidores. 

Melhoramento da  
qualidade de vida 

• Crescimento gradativo da qualidade 
de vida; 

• Avanço em áreas sociais como 
distribuição de renda.  

• Desenvolvimento econômico acentuado; 
• Intensificação das melhoras na qualidade 

de vida da população. 

Uso descontrolado dos 
recursos hídricos 

• Exploração predatória e desregrada; 
• Favorecimento à poluição hídrica. 

• Exploração controlada e fiscalizada; 
• Controle da poluição hídrica 
• Incentivo às práticas turísticas, principal-

mente no tocante à usina. 

Ampliação das áreas 
antropizadas 

• Expansão das áreas de agropecuá-
ria; 

• Remoção contínua das APPs. 

• Preservação da vegetação remanescente; 
• Reconstituição das APPs; 
• Acompanhamento e apoio á comunidade 

local para regularização das terras. 

Crescente demanda 
energética nacional 

• Contínua expansão da demanda 
energética; 

• Dependência de fontes "não-limpas" 
na matriz energética nacional. 

• Favorecimento ao atendimento da deman-
da energética atual através de uma fonte 
"limpa". 

 

Desta forma, é importante notar que existe uma cadeia de eventos interli-
gados que deverãoacarretar uma certa melhora da qualidade de vida para o cidadão 
riobranquense. O fato de existir uma mobilização dos trabalhadores para a obra im-
plica no aumento da demanda de serviços na região, trazendo, assim, movimenta-
ção econômica diversa. E mesmo que tais movimentações ocorram com maior in-
tensidade durante o período de obra da usina, os reflexos poderão ser sentidos ao 
longo de toda a vida útil do aproveitamento.  

9.2 INTEGRAÇÃO AOS CENÁRIOS FUTUROS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO 
RIO BRANCO 

O fato da bacia do rio Branco ter porte pouco expressivo e não possuir 
seu rio principal com cachoeiras e corredeiras concentradas (e de alto potencial hi-
drelétrico) não a torna inaproveitável energeticamente. A ARGENTUM, quando da 
elaboração dos estudos de inventário do rio, encontrou um solução ótima, que foi um 
arranjo que diverge um pouco do padrão conhecido, e possui um potencial energéti-
co muito positivo. 
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O arranjo derivativo com transposição de bacias é muito comum em esta-
dos como o Mato Grosso, por exemplo, onde algumas bacias encontram-se a mais 
de 300 metros acima das vizinhas. A bacia do rio Branco é uma das poucas no es-
tado do Paraná que apresenta esta característica. Sua morfologia a torna muito apta 
aos arranjos de transposição, e por isso o mesmo foi adotado para a PCH Clairto 
Zonta. 

Por conta da utilização das águas do rio Branco para turbilhamento e 
descarte em outra bacia, o trecho à jusante da soleira vertente da PCH será impac-
tado diretamente pela diminuição da vazão naturalmente escoada no seu canal prin-
cipal. Ciente disto, a equipe multidisciplinar elaboradora deste EIA fez uma consulta 
aos proprietários lindeiros ao rio Branco em todo o trecho impactado no intuito de 
levantar os diversos usos múltiplos que eles têm do local, assim como os potenciais 
usos futuros. 

De relevante, a ponto de inviabilizar ou modificar o projeto, nenhum uso 
significativo foi encontrado. Dentre os entrevistados, a maioria relatou apenas expo-
rádicos usos para banho e pesca recreativa, principalmente realizados por pessoas 
não residentes da localidade. 

Uma característica marcante do trecho baixo da bacia hidrográfica (próxi-
mo ao rio Ivaí) soma-se a esta baixa exploração hídrica: a geomorfologia local. De-
senvolvem-se, basicamente, nas margens do rio a pecuária extensiva. Assim sendo, 
não são utilizadas grandes vazões hídricas, uma vez que a dessententação não re-
quer grandes volumes d’água. 

Ainda em relação aos usos múltiplos das águas, destaca-se que o propri-
etário das terras, onde deverão ser implantadas a barragem e o emboque do túnel 
adutor, tem por direito, conforme outorga emitida pelo Instituto das Águas do Para-
ná, a retirada de 0,15 m³/s de água do rio Branco imediatamente após o barramento 
proposto. Diante disso, tomou-se como premissa durante a elaboração do projeto do 
empreendimento garantir ao outorgado este montante de água. Toda a usina foi es-
tudada para que a sua vazão remanescente atendesse, de forma satisfatória, o pro-
prietário. Para tanto, foi somada à vazão ecológica de projeto esta vazão de uso 
consuntivo, nos dimensionamentos da estrutura de vertimento da água. 

Além disso, como Rio Branco do Ivaí sofre frequentemente com eventos 
de cheia do rio Branco, a existência do empreendimento na região implicará também 
em melhores medidas e sistemas de controle destes fenômenos para a população 
local. Como é dever do empreendedor instalar estações de monitoramento de chuva 
e vazão nos arredores da usina, tais fenômenos poderão ser previstos com certa 
antecedência e as providências relacionadas à segurança dos moradores das mar-
gens do rio, por exemplo, poderão ser tomadas pelos agentes públicos locais. 
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9.3 INTEGRAÇÃO AOS CENÁRIOS FUTUROS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO 
RIO IVAÍ 

9.3.1 BREVE INTRODUÇÃO 

O rio Ivaí integra a bacia do rio Paraná e está totalmente inserida no terri-
tório do estado do Paraná, entre as coordenadas 22°30’ S - 26°00’ S e 50°30’ W - 
54°00’ W. Limita-se, a sul, com a bacia do rio Iguaçu, a sudoeste com a bacia do rio 
Piquiri, a este-nordeste com a bacia do rio Tibagi e a norte com a do rio Paranapa-
nema. A sua bacia ocupa uma área de 36.540,02 km2 e escoa no sentido SE-NO, 
até sua foz no rio Paraná.  

A Figura 9-2a seguir, apresenta a localização da bacia do rio Ivaí no con-
texto do estado do Paraná. 

Figura 9-2: Localização da Bacia do Rio Ivaí no estado do Paraná. 

 
Fonte: Estudo de Inventário Hidrelétrico do Rio Ivaí. 

Com cerca de 685 km de extensão, suas nascentes localizam-se na Serra 
da Esperança, sendo formado pelos rios dos Patos e São João. O rio Ivaí recebe a 
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contribuição de mais de cem afluentes, sendo os principais: rio Ivaizinho, rio Ubazi-
nho, rio do Peixe ou Alonzo, rio das Antas, rio Keller, ribeirão Paissandu e ribeirão 
Paranavaí, na margem direita, e os rios São Francisco, Pitanga, da Bulha, Corumba-
taí, Arurão, Mourão, Ligeiro, ribeirão dos Índios e rio das Antas, na margem esquer-
da. 

O rio Branco, onde deverá ser implantado o barramento da PCH Clairto 
Zonta, é afluente do rio Ivaí pela sua margem direita. O projeto da PCH, se aprova-
do, fará a derivação da vazão turbinada para o próprio rio Ivaí, mas num ponto a 
montante do que seria natural, ou seja, a foz. Diante disso, vale uma abordagem a 
respeito das usinas hidrelétricas propostas para o rio Ivaí, que poderão integrar os 
cenários futuros regionais. 

9.3.2 USINAS HIDRELÉTRICAS PROPOSTAS PARA O RIO IVAÍ 

Os estudos do potencial hidrelétrico do rio Ivaí foram iniciados na década 
de 1960, quando da avaliação do potencial hidrelétrico das principais bacias hidro-
gráficas brasileiras, trabalho este realizado pela empresa CanambraEngineering-

ConsultantsLimited – CANAMBRA, contratada pelo Comitê de Coordenação dos Es-
tudos Energéticos da Região Sul do Brasil.  

No estudo de reconhecimento do rio Ivaí, alguns locais identificados pela 
CANAMBRA foram estudados em nível de pré-inventário, sendo que Salto Ariranha 
e Ivatuba foram detalhados em nível de inventário. À época, apenas o aproveitamen-
to de Ivatuba foi apontado como viável. 

No final da década de 1970, os estudos de inventário do rio Ivaí foram re-
tomados pela COPEL, que obteve autorização através da Portaria n.º 2.376, do Mi-
nistério de Minas e Energia – MME, datada de 03/12/1979. 

Em julho de 1984 a COPEL emitiu o relatório “RIO IVAÍ – ESTUDOS DE 
INVENTÁRIO ENERGÉTICO”. Este estudo foi submetido à análise do MME e teve 
sua aprovação formalizada pela Portaria n.º 10 de 08 de janeiro de 1987, publicada 
no Diário Oficial da União – DOU em 12/01/1987. 

Neste estudo foi escolhida como a alternativa mais vantajosa, aquela 
constituída por 7 (sete) empreendimentos de geração com potência instalada total 
de 886 MW no qual previa usinas com potência variando de 96 a 168 MW. 

No entanto os projetos identificados pela COPEL não foram viabilizados, 
e em 2008 o rio Ivaí passou a ser novamente estudado por diversas empresas inte-
ressadas, notadamente o Consórcio Minas PCH S.A., J. Malucelli Energia S.A. e 
ERSA – Estudos e Desenvolvimento de Projetos S.A. 

Finalmente o despacho ANEEL n.° 3.898 de 24/09/2014 aprovou os estu-
dos de inventário hidrelétrico do rio Ivaí, onde foram identificados os seguintes apro-
veitamentos, sendo todos eles do tipo “pé de barragem”: 
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Tabela 9-2: Hidrelétricas propostas no rio Ivaí. 

USINA COORDENADAS 
NAm 

(m) 

NAj 

(m) 

RESERVATÓRIO 

(km²) 

POTÊNCIA 

(MW) 

UHE Salto Ariranha II 
24°22 '27,7''S 

51°26'39,9''O 
440  415,5 23,01 36,67 

UHE Grandes Rios 
24°10 '6,4''S 

51°33'20,1''O 
415,5  399,5 14,51 28,53 

PCH Coqueiro 
24°7 '58''S 

51°34'31,2''O 
399,5  384 2,59 28,1 

UHE Lajeadão III 
24°2 '49,5''S 

51°37'13,3''O 
384  363,5 7,65 46,8 

UHE Porto Guaritá 
23°59 '44,9''S 

51°38'36''O 
363,5  343 6,56 47,35 

UHE São Cristovão II 
23°56 '16,4''S 

51°46'0,2''O 
343  325,5 19,1 47,82 

UHE João do Ivaí IV 
23°55 '46,3''S 

51°51'29,5''O 
325,5  308,5 8,84 46,55 

UHE Vila Rica 
23° 55' 17,9''S 

51° 55' 48,4''O 
308,5   295 4,59 39,1 

UHE União II Montante 
23°42 '18,3''S 

52°06'24,8''O 
295  278 26,50 67,8 

UHE Paiçandu 
23°34 '46,6''S 

52°17'55,3''O 
278  255,8 28,23 103,29 

 

Em relação à PCH Clairto Zonta e à bacia do rio Branco, duas análises 
sefazem necessárias: 

• Influência da PCH Clairto Zonta na operação das usinas do rio Ivaí 

A PCH Clairto Zonta, pelo fato de mudar o ponto de efluência das águas 
do rio Branco poderia beneficiar uma usina do rio Ivaí e prejudicar outra, caso uma 
estivesse contando com a água na foz da bacia hidrográfica. Porém, este não é o 
caso. O aproveitamento UHE Grandes Rios está localizado à jusante da foz do rio 
Branco e seu reservatório se extende até o ponto onde a PCH Clairto Zonta enviará 
a vazão turbinada pelas suas turbinas. Ou seja, não haverá prejuízo energético al-
gum para este empreendimento e, tampouco, para o restante das usinas do rio Ivaí. 

• Influência das usinas do rio Ivaí na bacia hidrográfica do rio Branco. 

A UHE Grandes Rios possui por característica um reservatório de 14,4 
km² e nível d’água 415,5m. A linha d’água desta curva de nível invade a bacia do rio 
Branco por cerca de praticamente 6 km, ou seja, muitos moradores próximos à foz 
do rio terão suas propriedades invadidades pelas águas. Isto, como esperado, deve-
rá gerar alguns conflitos na região, tema este do próximo subitem. 
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Esta possível modificação, o alagamento de terras ao final da bacia e as 
modificações das características hídricas do rio Branco, é de intensidade mais rele-
vante quando comparada àquelas trazidas pela PCH Clairto Zonta. 

9.3.3 CONFLITOS  

Conforme já mostrado neste EIA, o impacto da PCH Clairto Zonta sobre o 
rio Ivaí é baixo. Já as usinas do rio Ivaí, principalmente por alagarem áreas relativa-
mente grandes, apresentam impacto ambiental comparativamente bem maior, e de-
vem enfrentar conflitos mais severos em seus processos de licenciamento ambien-
tal. 

O principal ator da região é o Movimento Pró Ivaí/Piquiri, Na página na in-
ternet desta instituiçãoencontra-se a seguinte auto-descrição: 

“Movimento contra o barramento dos rios Ivaí e Piquiri, últimos tributários 

livres do rio Paraná no estado. A possível construção de usinas hidrelétri-

cas nos rios Ivaí e Piquiri poderá provocar danos sociais, culturais, econô-

micos e ambientais irreversíveis para as regiões atingidas. Precisamos nos 

posicionar contra os barramentos!! O objetivo dessa página é discutir, es-

clarecer dúvidas e informar sobre o andamento do movimento Pró Iva-

í/Piquiri.” 

Apesar da análise do licenciamento ambiental das hidrelétricas do rio Ivaí 
não ser fator prioritário neste EIA, deve-se atentar ao fato da PCH Clairto Zonta a-
presentar-se exclusa aos conflitos existentes de movimentos contra empreendimen-
tos hidrelétricos. 

A PCH Clairto Zonta, por concepção, está fundamentada em outro concei-
to de aproveitamento hidrelétrico. A mesma tem associada ao seu projeto e obra 
impactos socioambientais significativamente menores e mais restritos. O reservatório 
d’água, especialmente, possui área ínfima, quando comparado a outras usinas hi-
drelétricas. Desta forma, provocando alagamento inexpressivo e preservando diver-
sos valores sociais e ambientais. 

Além disso, durante todos os estudos de diagnóstico foram buscadas in-
formações com as populações potencialmente afetadas ou interessadas no projeto. 
E as constatações feitas, conforme já explorado aqui, apontam para um cenário po-
sitivo de instalação do empreendimento. 

Diferentemente dos grandes empreendimentos projetados no rio Ivaí, a 
PCH Clairto Zonta não possui grandes restrições daqueles que deverão ser afetados 
pelo empreendimento. E a partir da continuidade que deverá ser dada nos estudos 
socioambientais (aplicação das medidas, planos e programas), acredita-se que este 
bom cenário seja mantido, integrando de forma sustentável a comunidade riobran-
quense ao empreendimento e seus benefícios. 
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10 PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS 

A viabilidade ambiental de qualquer empreendimento que apresente im-
pactos socioambientais depende diretamente das ações que serão adotadas para 
prevenir, mitigar e compensar esses impactos que serão originados a partir da sua 
implantação. 

O Relatório de Impacto Ambiental deve demonstrar claramente que os 
impactos negativos originados pela instalação e operação do empreendimento po-
dem ser prevenidos, mitigados ou compensados adequadamente para atestar tecni-
camente a viabilidade, como é o caso da PCH Clairto Zonta. 

Para isso, as medidas, programas e planos propostos foram avaliados 
quanto à sua viabilidade e eficácia, tendo como base experiências diversas em ou-
tros empreendimentos hidrelétricos, assim como as dimensões do empreendimento 
em questão. 

Os programas socioambientais são ações de responsabilidade e devem 
ser subsidiados pelo empreendedor. A definição dos mesmos deve ser realizada 
pela equipe técnica multidisciplinar envolvida na elaboração dos estudos ambientais. 
Os planos e programas tendem a reverter ou compensar os principais impactos oca-
sionados pela implantação, operação e desativação do empreendimento, de modo a 
proporcionar ganhos ambientais à região onde se insere. 

Caso o empreendimento obtenha a Licença Prévia para a obtenção pos-
terior da Licença de Instalação, todas as medidas, os programas e os planos, aqui 
sugeridos, deverão ser detalhados em termos de implementação, cronograma e or-
çamento, compondo outro documento denominado Projeto Básico Ambiental – PBA. 

Este capítulo apresenta os planos e programas de controle socioambien-
tais propostos para a PCH Clairto Zonta, atestando a sua viabilidade mediante a a-
doção das seguintes ações. 
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10.1 PROGRAMA DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL 

A gestão socioambiental de qualquer empreendimento deve estar relacio-
nada com a Avaliação de Impactos Ambientais, de forma a garantir e regular a exe-
cução de todos os programas demandados a partir do diagnóstico e prognóstico da 
região de influência do empreendimento. 

O Programa de Gestão Socioambiental da PCH Clairto Zonta deve conter 
as diretrizes e orientações estabelecidas pelo empreendedor, de modo a assegurar 
o correto desenvolvimento das atividades conforme o planejado, para integrar, con-
trolar e mitigar os possíveis impactos socioambientais causados pelo processo de 
implantação do aproveitamento. Este programa será detalhado, em etapa posterior, 
na forma de Projeto Básico Ambiental (PBA), no qual se detalharão as formas de 
implementação dos programas e recomendações indicadas neste EIA, além de ou-
tras a serem eventualmente solicitadas ou exigidas pelo IAP no processo de licenci-
amento. 

É através do Programa de Gestão Socioambiental que o empreendedor 
define a estrutura gerencial a ser montada. A estrutura tem por finalidade garantir 
que as técnicas de proteção, manejo e recuperação ambiental sejam aplicadas. De 
modo a atender, adequadamente, a cada situação nas diferentes fases do empreen-
dimento, contemplando todas as demandas ambientais. 

Para tanto, cada programa consiste em ações diretas e procedimentos de 
gestão de processos técnicos associados às questões de sustentabilidade e respon-
sabilidade social. 

IMPACTOS RELACIONADOS 

Como o Programa de Gestão Socioambiental possui caráter de controle 
todos os impactos contemplados no Estudo de Impacto Ambiental devem estar rela-
cionados. 

NATUREZA DAS MEDIDAS 

PREVENTIVA MITIGATÓRIA COMPENSATÓRIA POTENCIALIZADORA INEXISTENTE 

 

COMPONENTE AMBIENTAL AFETADO 

MEIO FÍSICO MEIO BIÓTICO MEIO ANTRÓPICO 

 

FASE DE IMPLANTAÇÃO 

PLANEJAMENTO CONSTRUÇÃO OPERAÇÃO DESATIVAÇÃO 
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CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

PLANEJAMENTO 
CONSTRUÇÃO 
(SEMESTRES) 

OPERAÇÃO 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 1 VEZ POR ANO DURANTE 30 ANOS 

 

METAS A SEREM ATINGIDAS 

• Assegurar a implementação de todos os programas ambientais de 
acordo com o estipulado no Projeto Básico Ambiental - PBA; 

• Garantir que o impacto causado pelas obras e atividades do empre-
endimento seja o mínimo possível; 

• Avalizar o repasse das informações ao empreendedor e ao IAP so-
bre o andamento dos demais programas, bem como, o cumprimento 
dos compromissos assumidos no processo de licenciamento ambi-
ental da PCH Clairto Zonta (condicionantes definidas nos documen-
tos que concedem as licenças ambientais). 

RESPONSABILIDADE 

FINANCEIRA EMPREENDEDOR 

EXECUÇÃO EMPREENDEDOR 

FISCALIZAÇÃO IAP 
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10.2 PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DAS 
ÁGUAS 

O programa de monitoramento da qualidade da água visa acompanhar a 
evolução da qualidade da água na área de influencia da PCH Clairto Zonta durante 
as etapas de implantação e operação do empreendimento, o que admitirá a adoção 
de medidas e ações estratégicas preventivas e corretivas para a conservação do rio 
Branco. 

As amostragens e o diagnóstico realizados durante fase de planejamento 
e implantação são fundamentais para a determinação dos futuros impactos, bem 
como para a definição de ações que minimizem tais impactos. 

Ademais, após o enchimento do reservatório, os dados do diagnóstico e 
da fase de implantação serão utilizados como base para a identificação dos impac-
tos decorrentes do empreendimento, por comparação com os dados obtidos após o 
fechamento da barragem, na fase de operação do empreendimento. 

IMPACTOS RELACIONADOS 

• Comprometimento de ambientes físicos e estratégicos; 

• Início ou aceleração de processos erosivos; 

• Alteração do uso do solo local; 

• Intensificação do assoreamento do curso hídrico; 

• Alteração da qualidade das águas; 

• Perda de cobertura vegetal nativa; 

• Destruição dos habitats aquáticos; 

• Mortandade de organismos aquáticos. 

NATUREZA DAS MEDIDAS 

PREVENTIVA MITIGATÓRIA COMPENSATÓRIA POTENCIALIZADORA INEXISTENTE 

 

COMPONENTE AMBIENTAL AFETADO 

MEIO FÍSICO MEIO BIÓTICO MEIO ANTRÓPICO 

 

FASE DE IMPLANTAÇÃO 

PLANEJAMENTO CONSTRUÇÃO OPERAÇÃO DESATIVAÇÃO 

 

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

PLANEJAMENTO 
CONSTRUÇÃO 
(SEMESTRES) 

OPERAÇÃO 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 4 VEZES POR ANO DURANTE 30 ANOS 
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METAS A SEREM ATINGIDAS 

• Monitorar a qualidade da água do rio Branco e do ribeirão das Antas 
na área de influência da PCH Clairto Zonta, a partir de análises físi-
co-químicas e bacteriológicas, dando seqüência às campanhas já 
realizadas; 

• Detectar alterações resultantes das atividades previstas na etapa de 
implantação e operação da PCH Clairto Zonta; 

• Analisar eventuais interferências nas águas decorrentes de ações 
antrópicas exógenas as atividades do empreendimento, como lan-
çamento de esgotos domésticos, entre outras fontes de poluição e-
xistentes na área de influencia do empreendimento; 

• Apontar medidas preventivas e corretivas necessárias a conserva-
ção do ecossistema aquático. 

RESPONSABILIDADE 

FINANCEIRA EMPREENDEDOR 

EXECUÇÃO EMPRESAS TERCEIRIZADAS 

FISCALIZAÇÃO IAP 
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10.3 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

Durante a implantação e a operação da PCH Clairto Zonta serão gerados 
resíduos, de diferentes naturezas, através de diversas atividades: obras civis, manu-
tenção dos equipamentos e maquinários, e outras práticas antrópicas. Visto que o 
ambiente local não está preparado para absorver o impacto da geração destes resí-
duos, esta interferência socioambiental requer medidas preventivas e mitigadoras. 

Efluentes líquidos, produtos orgânicos, plásticos, metais, papéis e outros 
resíduos deverão ser descartados pelos colaboradores das obras e pelos profissio-
nais durante a operação do AHE. Em consonância com a Política Nacional de Resí-
duos Sólidos (PNRS) de 2010, deverão ser adotadas medidas a fim de reduzir a ge-
ração, evitar desperdícios, reutilizar e dispor corretamente os resíduos produzidos. 
Como tais ações dependem absolutamente da mão-de-obra empregada na constru-
ção e operação do AHE, serão necessários treinamentos para capacitar e informar 
estes colaboradores a respeito do gerenciamento dos resíduos. 

Relativo à disposição final dos resíduos, deverão, caso necessário, ser 
feitos acordos com o município de Rio Branco do Ivaí a fim de buscar a melhor ma-
neira de destinar os resíduos pertinentes a PCH Clairto Zonta. 

IMPACTOS RELACIONADOS 

• Indução à ocorrência de sismos; 

• Poluição e descaracterização física do solo; 

• Alteração da qualidade das águas. 

NATUREZA DAS MEDIDAS 

PREVENTIVA MITIGATÓRIA COMPENSATÓRIA POTENCIALIZADORA INEXISTENTE 

 

COMPONENTE AMBIENTAL AFETADO 

MEIO FÍSICO MEIO BIÓTICO MEIO ANTRÓPICO 

 

FASE DE IMPLANTAÇÃO 

PLANEJAMENTO CONSTRUÇÃO OPERAÇÃO DESATIVAÇÃO 

 

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

PLANEJAMENTO 
CONSTRUÇÃO 
(SEMESTRES) 

OPERAÇÃO 

1º 2º 3º 4º 5º 6º  VEZES POR ANO DURANTE  ANOS 

 

METAS A SEREM ATINGIDAS 

• Minimizar os impactos ambientais da geração de resíduos; 
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• Evitar problemas de transporte municipal de resíduos através da 
produção excessiva destes; 

• Educar a mão-de-obra em relação à consciência ambiental e à pre-
servação da região; 

• Evitar problemas de saúde relacionados à resíduos nocivos. 

RESPONSABILIDADE 

FINANCEIRA EMPREENDEDOR 

EXECUÇÃO EMPRESAS TERCEIRIZADAS 

FISCALIZAÇÃO IAP 
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10.4 PACUERA - PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTOR-
NO DO RESERVATÓRIO ARTIFICIAL 

Apesar de ser ínfimo o alagamento causado e o represamento ser prati-
camente imperceptível, o PACUERA é um instrumento exigido por lei e deverá ser 
elaborado para que sejam criadas normas de utilização das águas do reservatório, 
de forma que sua capacidade de usos múltiplos seja otimizada. Até porque, após as 
etapas de diagnóstico já foi constatado que existe um interesse dos moradores adja-
centes ao lago em utilizar suas águas para irrigação. 

IMPACTOS RELACIONADOS 

• Alteração do uso do solo local; 

• Alteração da qualidade das águas; 

• Aparecimento de espécies exóticas aquáticas; 

NATUREZA DAS MEDIDAS 

PREVENTIVA MITIGATÓRIA COMPENSATÓRIA POTENCIALIZADORA INEXISTENTE 

 

COMPONENTE AMBIENTAL AFETADO 

MEIO FÍSICO MEIO BIÓTICO MEIO ANTRÓPICO 

 

FASE DE IMPLANTAÇÃO 

PLANEJAMENTO CONSTRUÇÃO OPERAÇÃO DESATIVAÇÃO 

 

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

PLANEJAMENTO 
CONSTRUÇÃO 
(SEMESTRES) 

OPERAÇÃO 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 1 VEZ POR ANO DURANTE 1 ANO 

 

METAS A SEREM ATINGIDAS 

• Potencialização dos usos múltiplos dos recursos naturais existentes 
no pequeno reservatório da PCH Clairto Zonta; 

• Compatibilização com a legislação ambiental vigente; 

• Regularização dos usos da água para com as leis estaduais e fede-
rais. 

RESPONSABILIDADE 

FINANCEIRA EMPREENDEDOR 

EXECUÇÃO EMPREENDEDOR 

FISCALIZAÇÃO IAP / AGUASPARANÁ 
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10.5 PROGRAMA REESTABELECIMENTO DA APP NO ENTORNO DO RESER-
VATÓRIO 

Este programa tem por objetivo a recomposição florestal dos trechos de 
APP do futuro reservatório da PCH Clairto Zonta desprovidos de cobertura arbórea 
nativa. 

Considerando os 100 metros a partir do futuro reservatório, atualmente a 
APP soma um total de 70 hectares e tem a seguinte distribuição de uso e ocupação 
do solo: 

• 11% Agricultura 

• 36% Floresta em estágio médio/avançado 

• 53% Campos e pastagens 

O programa abrangerá, portanto, a recomposição florestal de uma área de 
863,1 hectares, que representa a soma dos usos por agricultura, pastagem/campo e 
repovoamento. 

IMPACTOS RELACIONADOS 

• Início ou aceleração de processos erosivos; 

• Alteração do uso do solo local; 

• Intensificação do assoreamento do curso hídrico; 

• Alteração da qualidade das águas; 

• Alteração das áreas de ocorrência de espécies botânicas endêmi-
cas, raras e ameaçadas; 

• Contaminação de espécies botânicas exóticas; 

• Diminuição da abundância de indivíduos botânicos e áreas de ocor-
rência; 

• Intensificação do efeito de borda; 

• Perda de cobertura vegetal nativa; 

• Ocorrência de atividades cinegéticas, pesca e atropelamento de a-
nimais; 

• Alteração dos habitats terrestres e em sítios reprodutivos; 

• Aumento da competição territorial; 

• Interferência em sítios reprodutivos e de abrigo da fauna; 

• Perda de áreas produtivas e benfeitorias; 

• Alterações no mercado imobiliário local; 

NATUREZA DAS MEDIDAS 

PREVENTIVA MITIGATÓRIA COMPENSATÓRIA POTENCIALIZADORA INEXISTENTE 
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COMPONENTE AMBIENTAL AFETADO 

MEIO FÍSICO MEIO BIÓTICO MEIO ANTRÓPICO 

 

FASE DE IMPLANTAÇÃO 

PLANEJAMENTO CONSTRUÇÃO OPERAÇÃO DESATIVAÇÃO 

 

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

PLANEJAMENTO 
CONSTRUÇÃO 
(SEMESTRES) 

OPERAÇÃO 

1º 2º 3º 4º 5º 6º  VEZ POR ANO DURANTE  ANOS 

 

METAS A SEREM ATINGIDAS 

• Adequar-se a legislação ambiental vigente;  

• Recompor e recuperar a vegetação presente dentro das áreas de 
APP do trecho do empreendimento; 

• Manutenção do material genético resgatado das áreas que sofreram 
supressão e/ou que serão alagadas. 

• Recompor a paisagem natural da região; 

• Fornecer proteção e abrigo para a fauna presente 

• Aumentar os corredores de biodiversidade melhorando a conectivi-
dade e diminuindo a distância entre os fragmentos; 

• Preservar a variabilidade genética atual, visando sempre que possí-
vel aumentá-la. 

RESPONSABILIDADE 

FINANCEIRA EMPREENDEDOR 

EXECUÇÃO EMPRESAS TERCEIRIZADAS 

FISCALIZAÇÃO IAP 
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10.6 PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 

Este programa tem por objetivo o atendimento ao Art. 17º da Lei Federal 
nº 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica), a qual estabelece que “O corte ou a supres-
são de vegetação [...] do Bioma Mata Atlântica, autorizados por esta Lei, ficam con-
dicionados à compensação ambiental, na forma da destinação de área equivalente à 
extensão da área desmatada, com as mesmas características ecológicas, na mesma 
bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica [...]”. 

Segundo mapeamento realizado, 8,6 hectares de floresta terão de ser su-
primidos na região do reservatório e das estruturas e, portanto, serão passíveis de 
compensação. As áreas a serem compensadas deverão ser definidas durante a ela-
boração do PBA. Vale destacar que a recomposição florestal não deverá se dar a-
penas com plantio. As áreas de campo a ser compensadas deverão ter sua vegeta-
ção natural preservada, principalmente com o controle de espécies invasoras. 

IMPACTOS RELACIONADOS 

• Alteração do uso do solo local; 

• Intensificação do assoreamento do curso hídrico; 

• Alteração da qualidade das águas; 

• Alteração das áreas de ocorrência de espécies botânicas endêmi-
cas, raras e ameaçadas; 

• Contaminação de espécies botânicas exóticas; 

• Diminuição da abundância de indivíduos botânicos e áreas de ocor-
rência; 

• Intensificação do efeito de borda; 

• Perda de cobertura vegetal nativa; 

• Rompimento de corredores biológicos; 

• Alteração dos habitats terrestres e em sítios reprodutivos; 

• Aumento da competição territorial. 

NATUREZA DAS MEDIDAS 

PREVENTIVA MITIGATÓRIA COMPENSATÓRIA POTENCIALIZADORA INEXISTENTE 

 

COMPONENTE AMBIENTAL AFETADO 

MEIO FÍSICO MEIO BIÓTICO MEIO ANTRÓPICO 

 

FASE DE IMPLANTAÇÃO 

PLANEJAMENTO CONSTRUÇÃO OPERAÇÃO DESATIVAÇÃO 
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CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

PLANEJAMENTO 
CONSTRUÇÃO 
(SEMESTRES) 

OPERAÇÃO 

1º 2º 3º 4º 5º 6º  VEZ POR ANO DURANTE  ANOS 

 

METAS A SEREM ATINGIDAS 

• Adequar-se a legislação ambiental vigente;  

• Recompor e recuperar a vegetação presente dentro das áreas de 
APP e das estruturas do trecho do empreendimento; 

• Manutenção do material genético resgatado das áreas que sofreram 
supressão e/ou que serão alagadas. 

• Aumentar os corredores de biodiversidade melhorando a conectivi-
dade e diminuindo a distância entre os fragmentos; 

• Preservar a variabilidade genética atual, visando sempre que possí-
vel aumentá-la. 

RESPONSABILIDADE 

FINANCEIRA EMPREENDEDOR 

EXECUÇÃO EMPRESAS TERCEIRIZADAS 

FISCALIZAÇÃO IAP 

 

  



 

 
Argentum Energia Ltda. 

PCH Clairto Zonta 
EIA – Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

Argentum Energia Ltda. 
Rua Fernando Simas, 705, 3º Andar – Bigorrilho 
Curitiba / PR - CEP: 80.430-190 10-13 
 

10.7 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

O presente programa visa a recuperação do canteiro de obras, áreas de 
bota-fora e empréstimos, estradas de acesso temporário após a desmobilização das 
obras, com vistas à minimização dos impactos relativos a processos erosivos, com-
pactação, carreamento de resíduos para o rio, assoreamento, conseqüências sobre 
a paisagem, cobertura florestal e manutenção da qualidade dos ecossistemas terres-
tres. 

A recuperação deverá ser feita pela recomposição topográfica e pela re-
vegetação, de modo a recompor o máximo possível a cobertura vegetal original, com 
o exercício de técnicas silviculturais e de manejo do solo que proporcionem o desen-
volvimento satisfatório das espécies vegetais a serem utilizadas na recuperação das 
áreas. 

IMPACTOS RELACIONADOS 

• Início ou aceleração de processos erosivos; 

• Poluição e descaracterização física do solo; 

• Alteração do uso do solo local; 

• Intensificação do assoreamento do curso hídrico; 

• Alteração da qualidade das águas; 

• Alteração das áreas de ocorrência de espécies botânicas endêmi-
cas, raras e ameaçadas; 

• Contaminação de espécies botânicas exóticas; 

• Diminuição da abundância de indivíduos botânicos e áreas de ocor-
rência; 

• Intensificação do efeito de borda; 

• Perda de cobertura vegetal nativa; 

• Rompimento de corredores biológicos; 

• Alteração dos habitats terrestres e em sítios reprodutivos; 

• Aumento da competição territorial. 

NATUREZA DAS MEDIDAS 

PREVENTIVA MITIGATÓRIA COMPENSATÓRIA POTENCIALIZADORA INEXISTENTE 

 

COMPONENTE AMBIENTAL AFETADO 

MEIO FÍSICO MEIO BIÓTICO MEIO ANTRÓPICO 

 

FASE DE IMPLANTAÇÃO 

PLANEJAMENTO CONSTRUÇÃO OPERAÇÃO DESATIVAÇÃO 
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CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

PLANEJAMENTO 
CONSTRUÇÃO 
(SEMESTRES) 

OPERAÇÃO 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 1 VEZ POR ANO DURANTE 1 ANO 

 

METAS A SEREM ATINGIDAS 

• Minimizar os efeitos negativos da implantação das estruturas tempo-
rárias da obra sobre a paisagem local mediante a prevenção e con-
trole dos processos de degradação durante a construção; 

• Efetuar o reflorestamento e adensamento da cobertura vegetal atu-
almente fragmentada; 

• Utilizar material genético resgatado das áreas que sofreram supres-
são e/ou que serão alagadas; 

• Recompor a paisagem natural da região mediante a recuperação do 
terreno e reflorestamento com espécies exclusivamente autóctones; 

• Fornecer proteção e abrigo para a fauna presente; 

• Aumentar os corredores de biodiversidade melhorando a 
conectividade e diminuindo a distância entre os fragmentos; 

• Preservar a variabilidade genética atual, visando sempre que 
possível aumentá-la; 

• Monitorar o desenvolvimento e recuperação das areas degradadas; 

• Compensar as áreas que não serão recuperadas por estarem com-
portando as estruturas do empreendimento 

RESPONSABILIDADE 

FINANCEIRA EMPREENDEDOR 

EXECUÇÃO EMPRESAS TERCEIRIZADAS 

FISCALIZAÇÃO IAP 
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10.8 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DO DESMATAMENTO E DOS FRAG-
MENTOS REMANESCENTES 

Este plano de monitoramento é de natureza mitigadora e visa minimizar 
as perdas de material genético e biodiversidade provocadas pelas atividades de 
desmatamento, através de duas ações concretas: a máxima redução da área a ser 
desmatada e o monitoramento dos fragmentos restantes garantindo a sua conserva-
ção. 

O programa justifica-se pelo fato das atividades de desmatamento geral-
mente provocarem a perda de biodiversidade e também diminuírem o banco genéti-
co na região do empreendimento. 

IMPACTOS RELACIONADOS 

• Início ou aceleração de processos erosivos; 

• Alteração do uso do solo local; 

• Intensificação do assoreamento do curso hídrico; 

• Alteração da qualidade das águas; 

• Alteração das áreas de ocorrência de espécies botânicas endêmi-
cas, raras e ameaçadas; 

• Contaminação de espécies botânicas exóticas; 

• Diminuição da abundância de indivíduos botânicos e áreas de ocor-
rência; 

• Intensificação do efeito de borda; 

• Perda de cobertura vegetal nativa; 

• Rompimento de corredores biológicos; 

• Alteração dos habitats terrestres e em sítios reprodutivos; 

• Aumento da competição territorial; 

• Atividades cinegéticas, de pesca e atropelamento de animais. 

NATUREZA DAS MEDIDAS 

PREVENTIVA MITIGATÓRIA COMPENSATÓRIA POTENCIALIZADORA INEXISTENTE 

 

COMPONENTE AMBIENTAL AFETADO 

MEIO FÍSICO MEIO BIÓTICO MEIO ANTRÓPICO 

 

FASE DE IMPLANTAÇÃO 

PLANEJAMENTO CONSTRUÇÃO OPERAÇÃO DESATIVAÇÃO 
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CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

PLANEJAMENTO 
CONSTRUÇÃO 
(SEMESTRES) 

OPERAÇÃO 

1º 2º 3º 4º 5º 6º  VEZ POR ANO DURANTE  ANOS 

 

METAS A SEREM ATINGIDAS 

• Minimizar as perdas de biodiversidade e banco genético; 

• Desmatar a menor área possivel; 

• Adensar os remanescentes; 

• Manter a paisagem mais natural possivel; 

• Manter a proteção e abrigo para a fauna presente; 

• Preservar a variabilidade genética atual; 

• Monitorar o desenvolvimento e recuperação dos remanescentes. 

RESPONSABILIDADE 

FINANCEIRA EMPREENDEDOR 

EXECUÇÃO EMPRESAS TERCEIRIZADAS 

FISCALIZAÇÃO IAP 
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10.9 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA TERRESTRE 

Para este programa deverá ser realizado um levantamento quali-
quantitativo das espécies de fauna terrestre (mastofauna, avifauna e herptofauna) 
durante tanto as obras quanto a operação do empreendimento. 

Para isso alguns ambientes de ocorrência de espécies deverão ser identi-
ficados, assim como as espécies raras, ameaçadas de extinção ou endêmicas. 

Este monitoramento é uma forma de obter informações para compreender 
os efeitos causados às comunidades faunísticas com a instalação do empreendi-
mento. 

IMPACTOS RELACIONADOS 

• Alteração de habitats terrestres e em sítios reprodutivos; 

• Rompimento de corredores biológicos;  

• Aumento da competição territorial; 

• Atividades cinegéticas, de pesca e atropelamento de animais; 

• Alteração do ambiente aquático para fauna terrestre. 

NATUREZA DAS MEDIDAS 

PREVENTIVA MITIGATÓRIA COMPENSATÓRIA POTENCIALIZADORA INEXISTENTE 

 

COMPONENTE AMBIENTAL AFETADO 

MEIO FÍSICO MEIO BIÓTICO MEIO ANTRÓPICO 

 

FASE DE IMPLANTAÇÃO 

PLANEJAMENTO CONSTRUÇÃO OPERAÇÃO DESATIVAÇÃO 

 

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

PLANEJAMENTO 
CONSTRUÇÃO 
(SEMESTRES) 

OPERAÇÃO 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 1 VEZ POR ANO DURANTE 5 ANOS 

 

METAS A SEREM ATINGIDAS 

• Estabelecer estratégias para conservação da fauna. 

RESPONSABILIDADE 

FINANCEIRA EMPREENDEDOR 

EXECUÇÃO EMPRESAS TERCEIRIZADAS 
CENTROS DE PESQUISA 

FISCALIZAÇÃO IAP 



 

 
Argentum Energia Ltda. 

PCH Clairto Zonta 
EIA – Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

Argentum Energia Ltda. 
Rua Fernando Simas, 705, 3º Andar – Bigorrilho 
Curitiba / PR - CEP: 80.430-190 10-18 
 

10.10 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL 

Para este programa deverão ser desenvolvidas atividades de educação 
ambiental com a comunidade local, além dos trabalhadores envolvidos com a obra, 
para conscientização da conservação ambiental, o que promoverá a manutenção de 
habitats da fauna local e regional. 

As atividades educativas deverão estar direcionadas principalmente para 
o ensino formal, absorvendo o público escolar. Também poderão ser desenvolvidas 
atividades que visem atingir o público do ensino não formal (população em geral). 

IMPACTOS RELACIONADOS 

• Poluição e descaracterização física do solo; 

• Alteração da qualidade das águas; 

• Substituição e diversificação dos usos das águas; 

• Perda de cobertura de vegetação nativa; 

• Alteração de habitats terrestres e em sítios reprodutivos; 

• Ocorrência de atividades cinegéticas, pesca e atropelamento de a-
nimais; 

• Destruição de habitats aquáticos; 

• Aparecimento de espécies aquáticas exóticas; 

• Aparecimento de vetores; 

• Conflitos nas relações sociais trabalhador-comunidade; 

• Ocorrência de acidentes com a população local e temporária. 

NATUREZA DAS MEDIDAS 

PREVENTIVA MITIGATÓRIA COMPENSATÓRIA POTENCIALIZADORA INEXISTENTE 

 

COMPONENTE AMBIENTAL AFETADO 

MEIO FÍSICO MEIO BIÓTICO MEIO ANTRÓPICO 

 

FASE DE IMPLANTAÇÃO 

PLANEJAMENTO CONSTRUÇÃO OPERAÇÃO DESATIVAÇÃO 

 

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

PLANEJAMENTO 
CONSTRUÇÃO 
(SEMESTRES) 

OPERAÇÃO 

1º 2º 3º 4º 5º 6º  VEZ POR ANO DURANTE  ANOS 
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METAS A SEREM ATINGIDAS 

• Evitar ao máximo atividades cinegéticas, pesca e atropelamento de 
animais; 

• Conscientizar a comunidade sobre importância do meio ambiente e 
sua conservação;  

RESPONSABILIDADE 

FINANCEIRA EMPREENDEDOR 

EXECUÇÃO 
EMPRESAS TERCEIRIZADAS 

ONGS E CENTROS EDUCACIONAIS 

FISCALIZAÇÃO IAP 
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10.11 PROGRAMA DE MONITORAMENTO E MANEJO DA BIOTA AQUÁTICA 

Este programa tem por objetivo promover um amplo levantamento das 
espécies regionais na área de influência do empreendimento, além de avaliar a in-
fluência do empreendimento sobre a dinâmica da biota aquática local, sendo esse 
estudo essencial para a compreensão da implantação e operação da obra sobre os 
ecossistemas aquáticos. 

Durante sua aplicação, também será possível avaliar as possíveis altera-
ções nos padrões de distribuição das espécies na área do empreendimento em fun-
ção das atividades de implantação e operação do empreendimento e monitorar es-
pécies introduzidas pela criação do lago. 

IMPACTOS RELACIONADOS 

• Degradação dos habitats aquáticos; 

• Interrupção da migração de peixes e isolamento das populações; 

• Comprometimento de espécies aquáticas endêmicas, raras e amea-
çadas; 

• Aparecimento de espécies aquáticas exóticas; 

• Aparecimento de vetores; 

• Mortandade de organismos aquáticos. 

NATUREZA DAS MEDIDAS 

PREVENTIVA MITIGATÓRIA COMPENSATÓRIA POTENCIALIZADORA INEXISTENTE 

 

COMPONENTE AMBIENTAL AFETADO 

MEIO FÍSICO MEIO BIÓTICO MEIO ANTRÓPICO 

 

FASE DE IMPLANTAÇÃO 

PLANEJAMENTO CONSTRUÇÃO OPERAÇÃO DESATIVAÇÃO 

 

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

PLANEJAMENTO 
CONSTRUÇÃO 
(SEMESTRES) 

OPERAÇÃO 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 2 VEZ POR ANO DURANTE 30 ANOS 

 

METAS A SEREM ATINGIDAS 

• O monitoramento da composição específica, dos dados relativos à 
estrutura, biologia e do comportamento das comunidades frente às 
variações no ambiente serão fundamentais para a avaliação de sua 
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dinâmica, sendo assim possível qualquer associação entre as co-
munidades existentes e o grau de alteração em determinado ambi-
ente; 

• Os resultados devem identificar o aparecimento de vetores direta-
mente ligados às modificações ambientais ocasionadas em função 
do fornecimento de ambientes aquáticos propícios para o desenvol-
vimento desses animais. 

• Os resultados devem identificar e proteger áreas e períodos de re-
produção das espécies de peixes migradoras e reofílicas ocorrentes 
na região. 

• Fonte geradora de conhecimentos que podem ser utilizados para fu-
turas ações de conservação de espécies em áreas protegidas.  

RESPONSABILIDADE 

FINANCEIRA EMPREENDEDOR 

EXECUÇÃO EMPRESAS TERCEIRIZADAS 

FISCALIZAÇÃO IAP 
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10.12 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E APOIO À POPULAÇÃO LO-
CAL 

O estabelecimento do Programa de Comunicação Social e Apoio à Popu-
lação Local é de suma importância para a população local, que será afetada pelo 
empreendimento hidrelétrico, e para os operários da obra. A partir da disponibiliza-
ção das informações sobre o aproveitamento hidrelétrico e seus impactos socioam-
bientais, os moradores locais e a mão-de-obra empregada passarão a conhecer as 
implicações da obra na vida deles e passarão entender os processos a que estarão 
sujeitos nos períodos de implantação e operação dos AHEs. 

Grande parte dos impactos socioambientais identificados anteriormente 
interfere direta ou indiretamente na vida da população que reside nas imediações da 
PCH Clairto Zonta. Este programa é o meio pelo qual a população afetada pelo em-
preendimento poderá compreender a sistemática da obra hidrelétrica e suas implica-
ções, assim como opinar e discutir sobre as medidas e os procedimentos que serão 
adotados no decorrer da obra e da operação da PCH. 

No tocante à mão-de-obra empregada, deverão ser realizados treinamen-
tos para capacitar os trabalhadores e informá-los sobre as questões pertinentes da 
obra e das relações trabalhador-comunidade, conforme abordado no Programa de 
Treinamento da Mão-de-obra. Todavia, em situações alheias aos treinamentos que 
serão realizados se farão necessários diálogos, no “dia-a-dia” da obra, entre os res-
ponsáveis pela obra e os trabalhadores. Esta comunicação social também faz parte 
do escopo deste programa socioambiental. 

Em relação ao poder público regional, a minimização de interferências nos 
serviços públicos, como saúde, segurança e educação, também deve estar contem-
plada neste programa. Através de reuniões entre as partes interessadas, poder pú-
blico e empreendedor, os eventuais problemas relacionados aos serviços públicos 
deverão ser discutidos e propostas para a amenização destes problemas deverão 
ser feitas, além de executadas as ações pertinentes. Citam-se transtornos referentes 
ao aumento das demandas de atendimento médico primário e de serviços de educa-
ção, e a segurança da população regional. 

Por estar localizada próxima ao Assentamento Egídio Brunetto, durante 
as obras e operação da usina buscar-se-á dar continuidade nos contatos com a co-
munidade para que todas as considerações feitas na reunião com eles e com o pró-
prio INCRA sejam mostradas de modo a manter a transparência no projeto. Nas 
propriedades lindeiras à jusante do barramento as visitas também ocorrerão e terão 
por finalidade levantar possíveis interferências e sanar dúvidas dos moradores da 
região.  

Este programa tem relação inclusive com o meio físico, pois uma vez i-
dentificado que o rio Branco terá sua vazão reduzida por uma grande porcentagem 
do tempo e que existe uma cachoeira à jusante da soleira vertente da PCH, torna-se 
um papel do empreendedor garantir a manutenção da beleza cênica da região, e 
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uma ideia para se fazer isso é com a construção de uma pequena soleira vertente no 
topo da cachoeira, que servirá como um controle para distribuir a vazão afluente pe-
las diversas fissuras no topo da queda d’água. 

Para o ribeirão das Antas, que deverá receber a vazão turbinada da PCH 
Clairto Zonta, serão realizadas reuniões e visitas in loco também quando a usina 
entrar em operação para garantir aos proprietários lindeiros ao córrego que a influ-
ência nos usos da terra serão nulos. 

Este programa é de natureza preventiva e mitigatória. De acordo com a 
necessidade, em cada etapa da obra e da operação do AHE, deverão ser adotadas 
as medidas cabíveis e necessárias para alertar, informar e subsidiar a população 
local e a mão-de-obra no que se refere às interferências (positivas ou negativas) nos 
meios sociais, econômicos e ambientais. 

IMPACTOS RELACIONADOS 

• Geração de expectativa na população; 

• Alterações no mercado imobiliário local; 

• Dinamização do setor terciário; 

• Conflitos nas relações sociais trabalhador-comunidade; 

• Ocorrência de acidentes com a população local. 

NATUREZA DAS MEDIDAS 

PREVENTIVA MITIGATÓRIA COMPENSATÓRIA POTENCIALIZADORA INEXISTENTE 

 

COMPONENTE AMBIENTAL AFETADO 

MEIO FÍSICO MEIO BIÓTICO MEIO ANTRÓPICO 

 

FASE DE IMPLANTAÇÃO 

PLANEJAMENTO CONSTRUÇÃO OPERAÇÃO DESATIVAÇÃO 

 

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

PLANEJAMENTO 
CONSTRUÇÃO 
(SEMESTRES) 

OPERAÇÃO 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 4 VEZES POR ANO DURANTE 5 ANOS 

 

METAS A SEREM ATINGIDAS 

• Estabelecer um canal comunicativo entre o empreendedor, os pres-
tadores de serviços, a mão-de-obra empregada, a população local e 
o poder público municipal; 
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• Informar os habitantes locais sobre os reais impactos positivos e ne-
gativos em relação à importância e às implicações dos mesmos; 

• Evitar os possíveis prejuízos aos modos de vida da população e dos 
colaboradores da obra; 

• Prevenir o surgimento de conflitos entre as classes envolvidas e afe-
tadas pela implantação da PCH Clairto Zonta; 

RESPONSABILIDADE 

FINANCEIRA EMPREENDEDOR 

EXECUÇÃO EMPRESAS TERCEIRIZADAS 

FISCALIZAÇÃO IAP 
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10.13 PROGRAMA DE TREINAMENTO DA MÃO-DE-OBRA 

A capacitação da mão-de-obra é peça fundamental na minimização dos 
impactos negativos e no bom andamento das obras, principalmente, e da operação 
do aproveitamento hidrelétrico. Treinar os prestadores de serviços para prevenção 
de acidentes, para capacitação profissional, para evitar conflitos com a população 
local e, ainda, para preservar o meio natural ao redor das obras torna menos impac-
tante à instalação do AHE e a sua operação. 

Uma vez que os trabalhadores têm diferentes condições sociais, culturais 
e econômicas, espera-se que nem todos estes tenham todas as capacidades neces-
sárias para o bom andamento das obras e da operação da PCH Clairto Zonta. Assim 
serão necessárias medidas que permitam que a mão-de-obra possa tomar conheci-
mento das legislações que regem o seu comportamento pessoal e profissional, das 
implicações legais no infringimento destas leis, dos cuidados necessários que deve-
rão ser tomados para preservação de sua saúde, das preocupações socioambientais 
que deverão ser admitidas etc. 

Para isto, deverão ser realizadas encontros, palestras e discussões entre 
os responsáveis pela obra e esta classe trabalhadora desde o período “pré-obra” até 
o período de operação do AHE. Como os temas abordados neste programa são bas-
tante diversificados e abrangentes, deverão ser necessários diversos encontros para 
atender todas as demandas, assim como fiscalizações contínuas para garantir sejam 
evitados conflitos de quaisquer ordens. 

IMPACTOS RELACIONADOS 

• Aumento da oferta de emprego; 

• Conflitos nas relações sociais trabalhador-comunidade; 

• Ocorrência de acidentes com a população local e temporária. 

NATUREZA DAS MEDIDAS 

PREVENTIVA MITIGATÓRIA COMPENSATÓRIA POTENCIALIZADORA INEXISTENTE 

 

COMPONENTE AMBIENTAL AFETADO 

MEIO FÍSICO MEIO BIÓTICO MEIO ANTRÓPICO 

 

FASE DE IMPLANTAÇÃO 

PLANEJAMENTO CONSTRUÇÃO OPERAÇÃO DESATIVAÇÃO 

 

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

PLANEJAMENTO 
CONSTRUÇÃO 
(SEMESTRES) 

OPERAÇÃO 

1º 2º 3º 4º 5º 6º  VEZES POR ANO DURANTE  ANOS 
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METAS A SEREM ATINGIDAS 

• Instruir a classe trabalhadora em relação aos impactos socioambien-
tais da obra e a relação da causa destes com os comportamentos e 
práticas dos colaboradores; 

• Prevenir o surgimento de conflitos entre as classes envolvidas e afe-
tadas pela implantação da PCH Clairto Zonta; 

• Evitar os possíveis prejuízos aos modos de vida da população e dos 
colaboradores da obra; 

• Capacitar a mão-de-obra para as atividades profissionais que serão 
desenvolvidas durante as obras e a operação do empreendimento, 
de modo que sirva de legado à eles quando da finalização dos servi-
ços prestados durante a construção do empreendimento. 

RESPONSABILIDADE 

FINANCEIRA EMPREENDEDOR 

EXECUÇÃO EMPRESAS TERCEIRIZADAS 

FISCALIZAÇÃO IAP 
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10.14 PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA AFETADA 

As vias de acesso da PCH Clairto Zonta são estradas não-pavimentadas 
e que poderão não atender as necessidades da obra em situações extremas, como 
em períodos de pluviosidade intensa. Contudo, vale destacar que, devido à presen-
ça de propriedades agrícolas na região, as estradas já possuem qualidade suficiente 
para atender o escoamento da produção local. 

Medidas como sinalização, recuperação de trechos degradados e abertu-
ra de novas vias deverão ser tomadas, quando e caso houver necessidade, a fim de 
atender as necessidades da implantação e operação da PCH Clairto Zonta. 

Este melhoramento das vias locais traz benefícios de cunho sociais e e-
conômicos para a região do aproveitamento hidrelétrico. Através de vias que tornem 
a região mais acessível, tanto o desenvolvimento turístico quanto o escoamento da 
produção são diretamente beneficiados, além dos benefícios para a população local 
pelo estabelecimento de vias mais sinalizadas e bem conservadas, auxiliando a não 
ocorrência de acidentes. Cita-se ainda, ganhos em relação à valorização imobiliária 
advinda do melhoramento dos acessos locais. 

IMPACTOS RELACIONADOS 

• Alterações no sistema viário; 

• Alterações no mercado imobiliário local; 

• Ocorrência de acidentes com a população local e temporária. 

NATUREZA DAS MEDIDAS 

PREVENTIVA MITIGATÓRIA COMPENSATÓRIA POTENCIALIZADORA INEXISTENTE 

 

COMPONENTE AMBIENTAL AFETADO 

MEIO FÍSICO MEIO BIÓTICO MEIO ANTRÓPICO 

 

FASE DE IMPLANTAÇÃO 

PLANEJAMENTO CONSTRUÇÃO OPERAÇÃO DESATIVAÇÃO 

 

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

PLANEJAMENTO 
CONSTRUÇÃO 
(SEMESTRES) 

OPERAÇÃO 

1º 2º 3º 4º 5º 6º  VEZES POR ANO DURANTE  ANOS 

 

METAS A SEREM ATINGIDAS 

• Viabilizar a movimentação de veículos e maquinários durante a im-
plantação e a operação da PCH Clairto Zonta; 
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• Trazer segurança as pessoas e aos animais que transitam pelas vias 
de acesso ao empreendimento; 

• Evitar acidentes e possíveis conflitos com a população local; 

• Favorecer o desenvolvimento econômico regional; 

• Beneficiar a região com o favorecimento para o escoamento da pro-
dução agropecuária e para o turismo 

RESPONSABILIDADE 

FINANCEIRA EMPREENDEDOR 

EXECUÇÃO EMPRESAS TERCEIRIZADAS 

FISCALIZAÇÃO IAP 
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10.15 PROGRAMA DE PROSPECÇÃO E RESGATE ARQUEOLÓGICO 

Como forma preventiva aos efeitos negativos que poderiam ser produzi-
dos pelo empreendimento na sua construção sobre o patrimônio arqueológico, foi 
sugerida a adoção de um Estudo Arqueológico cujo objetivo principal seria a tentati-
va de localizar o máximo de sítios ou indícios arqueológicos no interior das áreas 
diretamente afetadas para depois, avaliando as interferências da obra no meio físico, 
incluí-los em um Programa de Resgate Arqueológico.  

A melhor estratégia de prevenção para o Fator Arqueológico em amplos 
espaços físicos em licenciamentos refere-se ao levantamento exaustivo de informa-
ções secundárias e a implantação de um programa de prospecção arqueológica in-
terventiva com objetivo de levantar os sítios arqueológicos nas áreas diretamente 
afetadas pelo empreendimento.  

O Programa proposto está baseado nas diretrizes do Departamento de 
Proteção do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Portarias 07/88 e 
230/02) e deve ser realizado previamente às obras, durante a fase de obtenção da 
Licença de Implantação (LI) do empreendimento e sob responsabilidade de um ar-
queólogo sênior. 

A realização deste programa será necessária para concordância do I-
PHAN-PR na obtenção da Licença de Instalação – LI para o empreendimento. O 
Programa tem por finalidade levantar, estudar e diagnosticar o patrimônio arqueoló-
gico existente nas áreas a serem impactadas diretamente pelas obras de instalação 
e operação do empreendimento em tela. O objetivo é estimar a quantidade de sítios 
arqueológicos existentes nas áreas a serem afetadas direta e indiretamente pelo 
empreendimento, a extensão, profundidade, diversidade cultural e grau de preserva-
ção nos depósitos arqueológicos para fins de detalhamento do Programa de Salva-
mento Arqueológico, o qual deverá ser implantado na próxima fase, a de Licença de 
Operação. 

IMPACTOS RELACIONADOS 

• Perda ou descaracterização de patrimônio arqueológico. 

NATUREZA DAS MEDIDAS 

PREVENTIVA MITIGATÓRIA COMPENSATÓRIA POTENCIALIZADORA INEXISTENTE 

 

COMPONENTE AMBIENTAL AFETADO 

MEIO FÍSICO MEIO BIÓTICO MEIO ANTRÓPICO 

 

FASE DE IMPLANTAÇÃO 

PLANEJAMENTO CONSTRUÇÃO OPERAÇÃO DESATIVAÇÃO 
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CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

PLANEJAMENTO 
CONSTRUÇÃO 
(SEMESTRES) 

OPERAÇÃO 

1º 2º 3º 4º 5º 6º  VEZES POR ANO DURANTE  ANOS 

 

METAS A SEREM ATINGIDAS 

• Todo material arqueológico coletado durante o Programa de Pros-
pecção, seja em sondagens ou em superfície deverá, após o estudo, 
ter sua salvaguarda garantida, sendo encaminhado a instituições 
museológicas ou de pesquisas, com condições apropriadas para sua 
proteção, conservação e exposição pública. Se possível esses, ma-
teriais devem permanecer na região de origem, tornando-se um re-
curso cultural turístico, educativo e econômico. 

RESPONSABILIDADE 

FINANCEIRA EMPREENDEDOR 

EXECUÇÃO EMPRESAS TERCEIRIZADAS 

FISCALIZAÇÃO IAP 
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11 CONCLUSÃO 

Durante a fase de elaboração do Estudo de Impacto Ambiental da PCH 
Clairto Zonta foram realizados diversos contatos com o Instituto Ambiental do Para-
ná – IAP, que é o órgão licenciador do empreendimento, com órgãos de infraestrutu-
ra, órgãos representantes de diversos grupos sociais, com a sociedade civil, prefeitu-
ra, com proprietários de terras que serão afetadas etc. 

A PCH Clairto Zonta já obteve até o momento a aprovação do relatório 
parcial diante do IPHAN e também uma anuência do INCRA para prosseguimento do 
licenciamento do empreendimento. Além disso, nenhum órgão socioambiental emitiu 
qualquer restrição quanto à implantação da usina. O empreendedor já solicitou, tam-
bém, a Outorga Prévia para Uso da Água junto ao AGUASPARANÁ, o qual já reali-
zou uma vistoria na região e pode verificar a baixa interferência da mesma no cená-
rio em que ela se estabelecerá. 

No que se refere aos impactos ambientais decorrentes da implantação da 
PCH Clairto Zonta, conforme explanado ao longo do EIA, o empreendimento é con-
siderado viável desde que sejam levadas adiante todas as medidas e programas 
socioambientais propostos pela equipe desenvolvedora. 

11.1 PRÓXIMAS ETAPAS 

A próxima etapa na linha de tempo da PCH Clairto Zonta, após a protoco-
lização do EIA, é o processo de tramitação dos estudos para obtenção da Licença 
Ambiental Prévia (LP).  

No período de tramitação deste processo de licenciamento é recomenda-
da a continuidade e intensificação dos contatos realizados até o momento, de modo 
que seja mantido um relacionamento adequado com os órgãos e agentes envolvidos 
direta ou indiretamente no empreendimento. 

O contato com o Instituto Ambiental deverá ser realizado continuamente a 
fim de agilizar o processo de licenciamento ambiental da PCH. Em paralelo, deve ser 
mantido o contato com o AGUASPARANÁ, que é o órgão que concede a Outorga 
para Uso da Água no estado do Paraná.  

Outro órgão importante no processo é o IPHAN, pois o IAP exige nos 
check-list de licenciamento a manifestação deste instituto também durante o licenci-
amento de instalação. Deste modo, recomenda-se atenção especial também aos 
assuntos arqueológicos. 

Com relação à questão social, o contato com o INCRA também deverá 
ser mantido, haja vista a importância dos componentes sociais no processo de licen-
ciamento ambiental no estado. 
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Finalmente, outro contato importante a ser mantido permanentemente é 
com o Ministério Público Estadual, que possui o dever de proteger o patrimônio na-
cional, público e social. 
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Área Diretamente Afetada Patrimônio

Histórico e CulturalEMBOQUE DA JANELA DE ACESSO AO TÚNEL
IMPACTO TEMPORÁRIO
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PROPRIEDADE 1
PROPRIEDADE 2

PROPRIEDADE 3

PROPRIEDADE 4

PROPRIEDADE 1
PROPRIEDADE 5

Área Diretamente Afetada Socieconômico

Obs: Todas as terras às margens do todo trecho de
vazão reduzida do rio Branco foram tomadas como
ADA, assim como aquelas transpassadas pelas
estruturas da usina e pelo trecho de vazão aumentada.

PROPRIEDADE 6
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Endereço:

Tipo Amostra:

Local de Coleta:

Data Recebimento:

data e hora de Coleta:

Amostrador:Água de Corpo Hídrico

11/09/2014  13:30

RIo Branco do Ivaí/SC

Teclab Laboratorios

11/09/2014  14:10

RUA FERNANDO SIMAS, 705 - Curitiba/PR
Condições do tempo:

Observações: Plano de Amostragem - 968
Temperatura Am...

Ponto 1Ponto de Coleta:
Sol

Tipo de Amostragem: Pontual

RELATÓRIO DE ENSAIO 00024800

ARGENTUM ENERGIA LTDA  Solicitante:

Parâmetro Resultado Unidade MétodoI.E L.Q. V.M.P

TECLAB®

RUA PAULO SCHERNER, 425 - VILA PALMIRA
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - CEP 83040-140
CNPJ: 06.255.026/0001-67 - INSCR. MUNIC. 2810.2
FONE/FAX: (41) 3398-3651 / 3556-1942
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SISTEMAS DE GESTÃO CERTIFICADOS

LICENÇA DE OPERAÇÃO (IAP): 5958
REGISTRO CRQ-IX: 03861

São José dos Pinhais,22/09/2014

Abreviaturas
I.E. - Incerteza Expandida. (95% de Confiança) / L.Q. Limite de Quantificação do Método Utilizado. / N.E: Não Estabelecida. / V.M.P. Valor Máximo Permitido / Não Consta. / * Análises Realizadas "in situ"

Referência da Metodologia:

Procedimento de amostragem e coleta de ambiental: POP. COL. 01 - Coleta de Amostragem Ambiental, versão 16/2013

Os Valores são restritos a amostra analisada no Laboratório.
A amostra ficará disponível por 7 dias após a emissão do Relatório de Ensaio.
O Relatório de Ensaio é reproduzido por completo.

SM 4500-Cl /B2,5-± 2,6%Cloreto < 2,5 mg Cl .L-1 -
Classe 3: 250,0

Classe 1-2: 250,0

± 6,3 % µS/cm ---Condutividade Elétrica 64,5 0,10 SM 2510

± 3,3%
Classe 3: 10
Classe 2: 52,02Demanda Bioquímica de Oxigênio 3,8 mg O  .L-1 SM 5210/B
Classe 1: 3

2± 5,8% ---Demanda Química de Oxigênio < 10,0 mg O  .L-1 10,0 SM 5220/D

3
± 3,2% ---Dureza Total 24,0 mg CaCO .L-1 5,0 SM 2340/C

± 0,95% SM 3500-FeFerro Total ---0,95 mg Fe.L-1 0,05

± 0,38% ---Magnésio Total 1,1 mg Mg.L-1 1,0 SM 2012

SM 4500-NH  /F0,03

       Para águas doces Classe 3: 13,3 mg/l (se pH < ou = a 7,5) - 5,6 mg/L ( se pH entre 7,5 e 8,0) - 2,2 mg/L (se pH entre 8,1 e 8,5) - 1,0 mg/L (se pH > 8,5)
*Obs: Para águas doces Classe 1 e 2: 3,7 mg/l (se pH < ou = a 7,5) - 2,0 mg/L ( se pH entre 7,5 e 8,0) - 1,0 mg/L (se pH entre 8,1 e 8,5) - 0,5 mg/L (se pH > 8,5)

+± 1,7% Obs *Nitrogênio Amoniacal 0,09 mg N- NH  .L-1
34

N.E. ---Nitrogênio Kjeldahl 0,09 mg N.L-1 0,03 SM 4500-N

0,03 Classe 1-2: 1,0
Classe 3: 1,0± 0,15%Nitritos 0,11 mg NO  .L-1

2
SM2012

± 3,5% Classe 1-2: 10,0
Classe 3: 10,0Nitrato < 0,01 mg NO  .L-1 0,013 IAL /4ª edição

0,01 Classe 2: 5
Classe 1: 6

Classe 3: 4
-1± 5%Oxigênio Dissolvido 5,0 mg O .L SM 4500-O/G2

± 5,9%Óleos e Graxas Totais < 5,0 mg.L-1 5,0 SM 5520/BClasse 3: V.A.
Classe 1-2: V.A.

SM 4500-H /B
* 0,12 UpHpH 7,8 U pH 0,1 +

Classe 3: 6 - 9
Classe 1-2: 6 - 9

AWWA-APHA-WPCI - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2012).
V.A. = Virtualmente Ausente - N.O. = Não Objetável
AWWA-APHA-WPCI - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2012)
Valor Máximo Permitido pela Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 - Águas Doces Classes 1, 2 e 3.
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SISTEMAS DE GESTÃO CERTIFICADOS

LICENÇA DE OPERAÇÃO (IAP): 5958
REGISTRO CRQ-IX: 03861

São José dos Pinhais,22/09/2014

Abreviaturas
I.E. - Incerteza Expandida. (95% de Confiança) / L.Q. Limite de Quantificação do Método Utilizado. / N.E: Não Estabelecida. / V.M.P. Valor Máximo Permitido / Não Consta. / * Análises Realizadas "in situ"

Referência da Metodologia:

Procedimento de amostragem e coleta de ambiental: POP. COL. 01 - Coleta de Amostragem Ambiental, versão 16/2013

Os Valores são restritos a amostra analisada no Laboratório.
A amostra ficará disponível por 7 dias após a emissão do Relatório de Ensaio.
O Relatório de Ensaio é reproduzido por completo.

0,03

VPM para a Classe de águas doces 2: Ambiente Lêntico 0,030 mg/L - Ambiente Intermediário 0,050 mg/L
VPM para a Classe de águas doces 3: Ambiente Lêntico 0,05 mg/L - Ambiente Intermediário 0,075 mg/L - Ambiente Lótico 0,15 mg/L

*  VPM para a Classe de águas doces 1: Ambiente Lêntico 0,020 mg/L - Ambiente Intermediário 0,025 mg/L - Ambiente Lótico 0,1 mg/L

± 6,3% *Fósforo Total 0,11 mg P.L-1 SM 4500-P/E

± 5,8% 4
-22,0-2Sulfato 11,7 mg SO   .L-1 SM 4500-SO   /E4 Classe 3: 250

Classe 1-2: 250

---Sólidos Suspensos Totais < 10,0 ±1,3% mg.L-1 10,0 SM 2540/D

±1,3% ---Sólidos Totais 50,0 mg.L-1 10,0 SM 2540/B

2 °C* ± 11 % ---Temperatura 21,3 °C SM 2550

Classe 1: 40
Classe 2-3: 1002* ± 5,9%Turbidez 27,45 UT SM 2130

CONCLUSÕES:

Não há observaçõesTeclab ConformeConforme

Temperatura Frascos

Requisitos da amostra

CondiçõesInspeção do recebimento ObservaçõesRecebimento

CADEIA DE CUSTÓDIA

A amostra analisada se enquadra como águas doces Classe 3 de acordo com o CONAMA 357/2005.

AWWA-APHA-WPCI - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2012).
V.A. = Virtualmente Ausente - N.O. = Não Objetável
AWWA-APHA-WPCI - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2012)
Valor Máximo Permitido pela Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 - Águas Doces Classes 1, 2 e 3.
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Observações: Plano de Amostragem - 968
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RELATÓRIO DE ENSAIO 00024800

ARGENTUM ENERGIA LTDA  Solicitante:
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SISTEMAS DE GESTÃO CERTIFICADOS

LICENÇA DE OPERAÇÃO (IAP): 5958
REGISTRO CRQ-IX: 03861

São José dos Pinhais,22/09/2014

Abreviaturas
I.E. - Incerteza Expandida. (95% de Confiança) / L.Q. Limite de Quantificação do Método Utilizado. / N.E: Não Estabelecida. / V.M.P. Valor Máximo Permitido / Não Consta. / * Análises Realizadas "in situ"

Referência da Metodologia:

Procedimento de amostragem e coleta de ambiental: POP. COL. 01 - Coleta de Amostragem Ambiental, versão 16/2013

Os Valores são restritos a amostra analisada no Laboratório.
A amostra ficará disponível por 7 dias após a emissão do Relatório de Ensaio.
O Relatório de Ensaio é reproduzido por completo.

1,2 x 10 ± 2,0% UFC/100mL 100 SM 9225
3

---

Águas salobras:  CLASSE 3: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 4000 UFC/100 mL 
Águas salobras:  CLASSE 2: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 2500 UFC/100 mL
Águas salobras:  CLASSE 1: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 1000 UFC/100 mL (uso geral)

Águas salinas:  CLASSE 3: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 4000 UFC/100 mL 

Águas salinas:  CLASSE 2: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 2500 UFC/100 mL

Águas salinas:  CLASSE 1: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 1000 UFC/100 mL (uso geral)

Águas doces:  CLASSE 4: Não consta
Águas doces:  CLASSE 3: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 2500 UFC/100 mL

Águas doces:  CLASSE 2: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 1000 UFC/100 mL
Águas doces:  CLASSE 1: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 200 UFC/100 mL
Valores de referência CONAMA 357/2005:

Interpretação: Presença de Coliformes termotolerantes na amostra analisada.

Coliformes Termotolerantes

4
Coliformes Totais 2,5 x10 ± 2,0% UFC/100mL 100 SM 9225---

AWWA-APHA-WPCI - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2012)
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RELATÓRIO DE ENSAIO 00024800

ARGENTUM ENERGIA LTDA  Solicitante:
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SISTEMAS DE GESTÃO CERTIFICADOS

LICENÇA DE OPERAÇÃO (IAP): 5958
REGISTRO CRQ-IX: 03861

São José dos Pinhais,22/09/2014

Abreviaturas
I.E. - Incerteza Expandida. (95% de Confiança) / L.Q. Limite de Quantificação do Método Utilizado. / N.E: Não Estabelecida. / V.M.P. Valor Máximo Permitido / Não Consta. / * Análises Realizadas "in situ"

Referência da Metodologia:

Procedimento de amostragem e coleta de ambiental: POP. COL. 01 - Coleta de Amostragem Ambiental, versão 16/2013

Os Valores são restritos a amostra analisada no Laboratório.
A amostra ficará disponível por 7 dias após a emissão do Relatório de Ensaio.
O Relatório de Ensaio é reproduzido por completo.

Não há observaçõesTeclab ConformeConforme

Temperatura Frascos

Requisitos da amostra

CondiçõesInspeção do recebimento ObservaçõesRecebimento

CADEIA DE CUSTÓDIA

A amostra analisada se enquadra como águas doces Classe 3 de acordo com o CONAMA 357/2005.CONCLUSÕES:

AWWA-APHA-WPCI - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2012).
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Abreviaturas
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Referência da Metodologia:

Procedimento de amostragem e coleta de ambiental: POP. COL. 01 - Coleta de Amostragem Ambiental, versão 16/2013

Os Valores são restritos a amostra analisada no Laboratório.
A amostra ficará disponível por 7 dias após a emissão do Relatório de Ensaio.
O Relatório de Ensaio é reproduzido por completo.

SM 4500-Cl /B2,5-± 2,6%Cloreto < 2,5 mg Cl .L-1 -
Classe 3: 250,0

Classe 1-2: 250,0

± 6,3 % µS/cm ---Condutividade Elétrica 61,5 0,10 SM 2510

± 3,3%
Classe 3: 10
Classe 2: 52,02Demanda Bioquímica de Oxigênio 2,6 mg O  .L-1 SM 5210/B
Classe 1: 3

2± 5,8% ---Demanda Química de Oxigênio < 10,0 mg O  .L-1 10,0 SM 5220/D

3
± 3,2% ---Dureza Total 28,9 mg CaCO .L-1 5,0 SM 2340/C

± 0,95% SM 3500-FeFerro Total ---2,10 mg Fe.L-1 0,05

± 0,38% ---Magnésio Total 2,3 mg Mg.L-1 1,0 SM 2012

SM 4500-NH  /F0,03

       Para águas doces Classe 3: 13,3 mg/l (se pH < ou = a 7,5) - 5,6 mg/L ( se pH entre 7,5 e 8,0) - 2,2 mg/L (se pH entre 8,1 e 8,5) - 1,0 mg/L (se pH > 8,5)
*Obs: Para águas doces Classe 1 e 2: 3,7 mg/l (se pH < ou = a 7,5) - 2,0 mg/L ( se pH entre 7,5 e 8,0) - 1,0 mg/L (se pH entre 8,1 e 8,5) - 0,5 mg/L (se pH > 8,5)

+± 1,7% Obs *Nitrogênio Amoniacal < 0,03 mg N- NH  .L-1
34

N.E. ---Nitrogênio Kjeldahl < 0,03 mg N.L-1 0,03 SM 4500-N

0,03 Classe 1-2: 1,0
Classe 3: 1,0± 0,15%Nitritos 0,08 mg NO  .L-1

2
SM2012

± 3,5% Classe 1-2: 10,0
Classe 3: 10,0Nitrato < 0,01 mg NO  .L-1 0,013 IAL /4ª edição

0,01 Classe 2: 5
Classe 1: 6

Classe 3: 4
-1± 5%Oxigênio Dissolvido 2,7 mg O .L SM 4500-O/G2

± 5,9%Óleos e Graxas Totais < 5,0 mg.L-1 5,0 SM 5520/BClasse 3: V.A.
Classe 1-2: V.A.

SM 4500-H /B
* 0,12 UpHpH 7,0 U pH 0,1 +

Classe 3: 6 - 9
Classe 1-2: 6 - 9

AWWA-APHA-WPCI - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2012).
V.A. = Virtualmente Ausente - N.O. = Não Objetável
AWWA-APHA-WPCI - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2012)
Valor Máximo Permitido pela Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 - Águas Doces Classes 1, 2 e 3.
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Sol
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RELATÓRIO DE ENSAIO 00024801
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Abreviaturas
I.E. - Incerteza Expandida. (95% de Confiança) / L.Q. Limite de Quantificação do Método Utilizado. / N.E: Não Estabelecida. / V.M.P. Valor Máximo Permitido / Não Consta. / * Análises Realizadas "in situ"

Referência da Metodologia:

Procedimento de amostragem e coleta de ambiental: POP. COL. 01 - Coleta de Amostragem Ambiental, versão 16/2013

Os Valores são restritos a amostra analisada no Laboratório.
A amostra ficará disponível por 7 dias após a emissão do Relatório de Ensaio.
O Relatório de Ensaio é reproduzido por completo.

0,03

VPM para a Classe de águas doces 2: Ambiente Lêntico 0,030 mg/L - Ambiente Intermediário 0,050 mg/L
VPM para a Classe de águas doces 3: Ambiente Lêntico 0,05 mg/L - Ambiente Intermediário 0,075 mg/L - Ambiente Lótico 0,15 mg/L

*  VPM para a Classe de águas doces 1: Ambiente Lêntico 0,020 mg/L - Ambiente Intermediário 0,025 mg/L - Ambiente Lótico 0,1 mg/L

± 6,3% *Fósforo Total < 0,03 mg P.L-1 SM 4500-P/E

± 5,8% 4
-21,0-2Sulfato 4,8 mg SO   .L-1 SM 4500-SO   /E4 Classe 3: 250

Classe 1-2: 250

---Sólidos Suspensos Totais < 10,0 ±1,3% mg.L-1 10,0 SM 2540/D

±1,3% ---Sólidos Totais 25,0 mg.L-1 10,0 SM 2540/B

2 °C* ± 11 % ---Temperatura 18,6 °C SM 2550

Classe 1: 40
Classe 2-3: 1002* ± 5,9%Turbidez 14,20 UT SM 2130

CONCLUSÕES:

Não há observaçõesTeclab ConformeConforme

Temperatura Frascos

Requisitos da amostra

CondiçõesInspeção do recebimento ObservaçõesRecebimento

CADEIA DE CUSTÓDIA

A amostra analisada se enquadra como águas doces Classe 4 de acordo com o CONAMA 357/2005.

AWWA-APHA-WPCI - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2012).
V.A. = Virtualmente Ausente - N.O. = Não Objetável
AWWA-APHA-WPCI - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2012)
Valor Máximo Permitido pela Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 - Águas Doces Classes 1, 2 e 3.
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www.teclabambiental.com.br

SISTEMAS DE GESTÃO CERTIFICADOS

LICENÇA DE OPERAÇÃO (IAP): 5958
REGISTRO CRQ-IX: 03861

São José dos Pinhais,22/09/2014

Abreviaturas
I.E. - Incerteza Expandida. (95% de Confiança) / L.Q. Limite de Quantificação do Método Utilizado. / N.E: Não Estabelecida. / V.M.P. Valor Máximo Permitido / Não Consta. / * Análises Realizadas "in situ"

Referência da Metodologia:

Procedimento de amostragem e coleta de ambiental: POP. COL. 01 - Coleta de Amostragem Ambiental, versão 16/2013

Os Valores são restritos a amostra analisada no Laboratório.
A amostra ficará disponível por 7 dias após a emissão do Relatório de Ensaio.
O Relatório de Ensaio é reproduzido por completo.

1,7 x 10 ± 2,0% UFC/100mL 100 SM 9225
3

---

Águas salobras:  CLASSE 3: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 4000 UFC/100 mL 
Águas salobras:  CLASSE 2: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 2500 UFC/100 mL
Águas salobras:  CLASSE 1: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 1000 UFC/100 mL (uso geral)

Águas salinas:  CLASSE 3: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 4000 UFC/100 mL 

Águas salinas:  CLASSE 2: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 2500 UFC/100 mL

Águas salinas:  CLASSE 1: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 1000 UFC/100 mL (uso geral)

Águas doces:  CLASSE 4: Não consta
Águas doces:  CLASSE 3: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 2500 UFC/100 mL

Águas doces:  CLASSE 2: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 1000 UFC/100 mL
Águas doces:  CLASSE 1: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 200 UFC/100 mL
Valores de referência CONAMA 357/2005:

Interpretação: Presença de Coliformes termotolerantes na amostra analisada.

Coliformes Termotolerantes

3
Coliformes Totais 4,1 x 10 ± 2,0% UFC/100mL 100 SM 9225---

AWWA-APHA-WPCI - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2012)



Endereço:

Tipo Amostra:

Local de Coleta:

Data Recebimento:

data e hora de Coleta:

Amostrador:Água de Corpo Hídrico

11/09/2014  13:30

RIo Branco do Ivaí/SC

Teclab Laboratorios

11/09/2014  15:45

RUA FERNANDO SIMAS, 705 - Curitiba/PR
Condições do tempo:

Observações: Plano de Amostragem - 968
Temperatura Am...

Ponto 2Ponto de Coleta:
Sol

Tipo de Amostragem: Pontual

RELATÓRIO DE ENSAIO 00024801

ARGENTUM ENERGIA LTDA  Solicitante:

Parâmetro Resultado Unidade MétodoI.E L.Q. V.M.P

TECLAB®

RUA PAULO SCHERNER, 425 - VILA PALMIRA
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - CEP 83040-140
CNPJ: 06.255.026/0001-67 - INSCR. MUNIC. 2810.2
FONE/FAX: (41) 3398-3651 / 3556-1942
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teclab@teclabambiental.com.br
www.teclabambiental.com.br

SISTEMAS DE GESTÃO CERTIFICADOS

LICENÇA DE OPERAÇÃO (IAP): 5958
REGISTRO CRQ-IX: 03861

São José dos Pinhais,22/09/2014

Abreviaturas
I.E. - Incerteza Expandida. (95% de Confiança) / L.Q. Limite de Quantificação do Método Utilizado. / N.E: Não Estabelecida. / V.M.P. Valor Máximo Permitido / Não Consta. / * Análises Realizadas "in situ"

Referência da Metodologia:

Procedimento de amostragem e coleta de ambiental: POP. COL. 01 - Coleta de Amostragem Ambiental, versão 16/2013

Os Valores são restritos a amostra analisada no Laboratório.
A amostra ficará disponível por 7 dias após a emissão do Relatório de Ensaio.
O Relatório de Ensaio é reproduzido por completo.

Não há observaçõesTeclab Não conformeConforme

Temperatura Frascos

Requisitos da amostra

CondiçõesInspeção do recebimento ObservaçõesRecebimento

CADEIA DE CUSTÓDIA

A amostra analisada se enquadra como águas doces Classe 4 de acordo com o CONAMA 357/2005.CONCLUSÕES:

AWWA-APHA-WPCI - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2012).



Endereço:

Tipo Amostra:

Local de Coleta:

Data Recebimento:

data e hora de Coleta:

Amostrador:Água de Corpo Hídrico

11/09/2014  13:30

RIo Branco do Ivaí/SC

Teclab Laboratorios

11/09/2014  17:15

RUA FERNANDO SIMAS, 705 - Curitiba/PR
Condições do tempo:

Observações: Plano de Amostragem - 968
Temperatura Am...

Ponto 3Ponto de Coleta:
Sol

Tipo de Amostragem: Pontual

RELATÓRIO DE ENSAIO 00024802

ARGENTUM ENERGIA LTDA  Solicitante:

Parâmetro Resultado Unidade MétodoI.E L.Q. V.M.P

TECLAB®

RUA PAULO SCHERNER, 425 - VILA PALMIRA
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - CEP 83040-140
CNPJ: 06.255.026/0001-67 - INSCR. MUNIC. 2810.2
FONE/FAX: (41) 3398-3651 / 3556-1942
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teclab@teclabambiental.com.br
www.teclabambiental.com.br

SISTEMAS DE GESTÃO CERTIFICADOS

LICENÇA DE OPERAÇÃO (IAP): 5958
REGISTRO CRQ-IX: 03861

São José dos Pinhais,22/09/2014

Abreviaturas
I.E. - Incerteza Expandida. (95% de Confiança) / L.Q. Limite de Quantificação do Método Utilizado. / N.E: Não Estabelecida. / V.M.P. Valor Máximo Permitido / Não Consta. / * Análises Realizadas "in situ"

Referência da Metodologia:

Procedimento de amostragem e coleta de ambiental: POP. COL. 01 - Coleta de Amostragem Ambiental, versão 16/2013

Os Valores são restritos a amostra analisada no Laboratório.
A amostra ficará disponível por 7 dias após a emissão do Relatório de Ensaio.
O Relatório de Ensaio é reproduzido por completo.

SM 4500-Cl /B2,5-± 2,6%Cloreto < 2,5 mg Cl .L-1 -
Classe 3: 250,0

Classe 1-2: 250,0

± 6,3 % µS/cm ---Condutividade Elétrica 31,8 0,10 SM 2510

± 3,3%
Classe 3: 10
Classe 2: 52,02Demanda Bioquímica de Oxigênio 4,1 mg O  .L-1 SM 5210/B
Classe 1: 3

2± 5,8% ---Demanda Química de Oxigênio < 10,0 mg O  .L-1 10,0 SM 5220/D

3
± 3,2% ---Dureza Total 14,4 mg CaCO .L-1 5,0 SM 2340/C

± 0,95% SM 3500-FeFerro Total ---1,15 mg Fe.L-1 0,05

± 0,38% ---Magnésio Total < 1,0 mg Mg.L-1 1,0 SM 2012

SM 4500-NH  /F0,03

       Para águas doces Classe 3: 13,3 mg/l (se pH < ou = a 7,5) - 5,6 mg/L ( se pH entre 7,5 e 8,0) - 2,2 mg/L (se pH entre 8,1 e 8,5) - 1,0 mg/L (se pH > 8,5)
*Obs: Para águas doces Classe 1 e 2: 3,7 mg/l (se pH < ou = a 7,5) - 2,0 mg/L ( se pH entre 7,5 e 8,0) - 1,0 mg/L (se pH entre 8,1 e 8,5) - 0,5 mg/L (se pH > 8,5)

+± 1,7% Obs *Nitrogênio Amoniacal 0,06 mg N- NH  .L-1
34

N.E. ---Nitrogênio Kjeldahl 0,06 mg N.L-1 0,03 SM 4500-N

0,03 Classe 1-2: 1,0
Classe 3: 1,0± 0,15%Nitritos 0,09 mg NO  .L-1

2
SM2012

± 3,5% Classe 1-2: 10,0
Classe 3: 10,0Nitrato < 0,01 mg NO  .L-1 0,013 IAL /4ª edição

0,01 Classe 2: 5
Classe 1: 6

Classe 3: 4
-1± 5%Oxigênio Dissolvido 5,0 mg O .L SM 4500-O/G2

± 5,9%Óleos e Graxas Totais < 5,0 mg.L-1 5,0 SM 5520/BClasse 3: V.A.
Classe 1-2: V.A.

SM 4500-H /B
* 0,12 UpHpH 7,30 U pH 0,1 +

Classe 3: 6 - 9
Classe 1-2: 6 - 9

AWWA-APHA-WPCI - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2012).
V.A. = Virtualmente Ausente - N.O. = Não Objetável
AWWA-APHA-WPCI - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2012)
Valor Máximo Permitido pela Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 - Águas Doces Classes 1, 2 e 3.



Endereço:

Tipo Amostra:

Local de Coleta:

Data Recebimento:

data e hora de Coleta:

Amostrador:Água de Corpo Hídrico

11/09/2014  13:30

RIo Branco do Ivaí/SC

Teclab Laboratorios

11/09/2014  17:15

RUA FERNANDO SIMAS, 705 - Curitiba/PR
Condições do tempo:

Observações: Plano de Amostragem - 968
Temperatura Am...

Ponto 3Ponto de Coleta:
Sol

Tipo de Amostragem: Pontual

RELATÓRIO DE ENSAIO 00024802

ARGENTUM ENERGIA LTDA  Solicitante:

Parâmetro Resultado Unidade MétodoI.E L.Q. V.M.P

TECLAB®

RUA PAULO SCHERNER, 425 - VILA PALMIRA
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - CEP 83040-140
CNPJ: 06.255.026/0001-67 - INSCR. MUNIC. 2810.2
FONE/FAX: (41) 3398-3651 / 3556-1942

Página: 2 de 4

teclab@teclabambiental.com.br
www.teclabambiental.com.br

SISTEMAS DE GESTÃO CERTIFICADOS

LICENÇA DE OPERAÇÃO (IAP): 5958
REGISTRO CRQ-IX: 03861

São José dos Pinhais,22/09/2014

Abreviaturas
I.E. - Incerteza Expandida. (95% de Confiança) / L.Q. Limite de Quantificação do Método Utilizado. / N.E: Não Estabelecida. / V.M.P. Valor Máximo Permitido / Não Consta. / * Análises Realizadas "in situ"

Referência da Metodologia:

Procedimento de amostragem e coleta de ambiental: POP. COL. 01 - Coleta de Amostragem Ambiental, versão 16/2013

Os Valores são restritos a amostra analisada no Laboratório.
A amostra ficará disponível por 7 dias após a emissão do Relatório de Ensaio.
O Relatório de Ensaio é reproduzido por completo.

0,03

VPM para a Classe de águas doces 2: Ambiente Lêntico 0,030 mg/L - Ambiente Intermediário 0,050 mg/L
VPM para a Classe de águas doces 3: Ambiente Lêntico 0,05 mg/L - Ambiente Intermediário 0,075 mg/L - Ambiente Lótico 0,15 mg/L

*  VPM para a Classe de águas doces 1: Ambiente Lêntico 0,020 mg/L - Ambiente Intermediário 0,025 mg/L - Ambiente Lótico 0,1 mg/L

± 6,3% *Fósforo Total 0,04 mg P.L-1 SM 4500-P/E

± 5,8% 4
-21,0-2Sulfato 3,7 mg SO   .L-1 SM 4500-SO   /E4 Classe 3: 250

Classe 1-2: 250

---Sólidos Suspensos Totais < 10,0 ±1,3% mg.L-1 10,0 SM 2540/D

±1,3% ---Sólidos Totais 50,0 mg.L-1 10,0 SM 2540/B

2 °C* ± 11 % ---Temperatura 19,0 °C SM 2550

Classe 1: 40
Classe 2-3: 1002* ± 5,9%Turbidez 11,91 UT SM 2130

CONCLUSÕES:

Não há observaçõesTeclab ConformeConforme

Temperatura Frascos

Requisitos da amostra

CondiçõesInspeção do recebimento ObservaçõesRecebimento

CADEIA DE CUSTÓDIA

A amostra analisada se enquadra como águas doces Classe 4 de acordo com o CONAMA 357/2005.

AWWA-APHA-WPCI - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2012).
V.A. = Virtualmente Ausente - N.O. = Não Objetável
AWWA-APHA-WPCI - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2012)
Valor Máximo Permitido pela Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 - Águas Doces Classes 1, 2 e 3.



Endereço:

Tipo Amostra:

Local de Coleta:

Data Recebimento:

data e hora de Coleta:

Amostrador:Água de Corpo Hídrico

11/09/2014  13:30

RIo Branco do Ivaí/SC

Teclab Laboratorios

11/09/2014  17:15

RUA FERNANDO SIMAS, 705 - Curitiba/PR
Condições do tempo:

Observações: Plano de Amostragem - 968
Temperatura Am...

Ponto 3Ponto de Coleta:
Sol

Tipo de Amostragem: Pontual

RELATÓRIO DE ENSAIO 00024802

ARGENTUM ENERGIA LTDA  Solicitante:

Parâmetro Resultado Unidade MétodoI.E L.Q. V.M.P

TECLAB®

RUA PAULO SCHERNER, 425 - VILA PALMIRA
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - CEP 83040-140
CNPJ: 06.255.026/0001-67 - INSCR. MUNIC. 2810.2
FONE/FAX: (41) 3398-3651 / 3556-1942
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teclab@teclabambiental.com.br
www.teclabambiental.com.br

SISTEMAS DE GESTÃO CERTIFICADOS

LICENÇA DE OPERAÇÃO (IAP): 5958
REGISTRO CRQ-IX: 03861

São José dos Pinhais,22/09/2014

Abreviaturas
I.E. - Incerteza Expandida. (95% de Confiança) / L.Q. Limite de Quantificação do Método Utilizado. / N.E: Não Estabelecida. / V.M.P. Valor Máximo Permitido / Não Consta. / * Análises Realizadas "in situ"

Referência da Metodologia:

Procedimento de amostragem e coleta de ambiental: POP. COL. 01 - Coleta de Amostragem Ambiental, versão 16/2013

Os Valores são restritos a amostra analisada no Laboratório.
A amostra ficará disponível por 7 dias após a emissão do Relatório de Ensaio.
O Relatório de Ensaio é reproduzido por completo.

3,3 x 10 ± 2,0% UFC/100mL 100 SM 9225
3

---

Águas salobras:  CLASSE 3: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 4000 UFC/100 mL 
Águas salobras:  CLASSE 2: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 2500 UFC/100 mL
Águas salobras:  CLASSE 1: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 1000 UFC/100 mL (uso geral)

Águas salinas:  CLASSE 3: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 4000 UFC/100 mL 

Águas salinas:  CLASSE 2: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 2500 UFC/100 mL

Águas salinas:  CLASSE 1: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 1000 UFC/100 mL (uso geral)

Águas doces:  CLASSE 4: Não consta
Águas doces:  CLASSE 3: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 2500 UFC/100 mL

Águas doces:  CLASSE 2: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 1000 UFC/100 mL
Águas doces:  CLASSE 1: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 200 UFC/100 mL
Valores de referência CONAMA 357/2005:

Interpretação: Presença de Coliformes termotolerantes na amostra analisada.

Coliformes Termotolerantes

3
Coliformes Totais 5,7 x 10 ± 2,0% UFC/100mL 100 SM 9225---

AWWA-APHA-WPCI - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2012)



Endereço:

Tipo Amostra:

Local de Coleta:

Data Recebimento:

data e hora de Coleta:

Amostrador:Água de Corpo Hídrico

11/09/2014  13:30

RIo Branco do Ivaí/SC

Teclab Laboratorios

11/09/2014  17:15

RUA FERNANDO SIMAS, 705 - Curitiba/PR
Condições do tempo:

Observações: Plano de Amostragem - 968
Temperatura Am...

Ponto 3Ponto de Coleta:
Sol

Tipo de Amostragem: Pontual

RELATÓRIO DE ENSAIO 00024802

ARGENTUM ENERGIA LTDA  Solicitante:

Parâmetro Resultado Unidade MétodoI.E L.Q. V.M.P

TECLAB®

RUA PAULO SCHERNER, 425 - VILA PALMIRA
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - CEP 83040-140
CNPJ: 06.255.026/0001-67 - INSCR. MUNIC. 2810.2
FONE/FAX: (41) 3398-3651 / 3556-1942
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teclab@teclabambiental.com.br
www.teclabambiental.com.br

SISTEMAS DE GESTÃO CERTIFICADOS

LICENÇA DE OPERAÇÃO (IAP): 5958
REGISTRO CRQ-IX: 03861

São José dos Pinhais,22/09/2014

Abreviaturas
I.E. - Incerteza Expandida. (95% de Confiança) / L.Q. Limite de Quantificação do Método Utilizado. / N.E: Não Estabelecida. / V.M.P. Valor Máximo Permitido / Não Consta. / * Análises Realizadas "in situ"

Referência da Metodologia:

Procedimento de amostragem e coleta de ambiental: POP. COL. 01 - Coleta de Amostragem Ambiental, versão 16/2013

Os Valores são restritos a amostra analisada no Laboratório.
A amostra ficará disponível por 7 dias após a emissão do Relatório de Ensaio.
O Relatório de Ensaio é reproduzido por completo.

Não há observaçõesTeclab ConformeConforme

Temperatura Frascos

Requisitos da amostra

CondiçõesInspeção do recebimento ObservaçõesRecebimento

CADEIA DE CUSTÓDIA

A amostra analisada se enquadra como águas doces Classe 4 de acordo com o CONAMA 357/2005.CONCLUSÕES:

AWWA-APHA-WPCI - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2012).



Endereço:

Tipo Amostra:

Local de Coleta:

Data Recebimento:

data e hora de Coleta:

Amostrador:Água de Corpo Hídrico

26/09/2014  18:45

Ponto 1

Teclab Laboratorios

26/09/2014  11:40

RUA FERNANDO SIMAS, 705 - Curitiba/PR
Condições do tempo:

Observações: Plano de Amostragem - 1026
Coordenadas: ...

Rio BrancoPonto de Coleta:
Chuvoso

Tipo de Amostragem: Pontual

RELATÓRIO DE ENSAIO 00025397

ARGENTUM ENERGIA LTDA  Solicitante:

Parâmetro Resultado Unidade MétodoI.E L.Q. V.M.P

TECLAB®

AVENIDA DAS TORRES, 2281 - SÃO CRISTÓVÃO
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - CEP 83040-300
CNPJ: 06.255.026/0001-67 - INSCR. MUNIC. 2810.2
FONE/FAX: (41) 3398-3651 e 3081-4651
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teclab@teclabambiental.com.br
www.teclabambiental.com.br

SISTEMAS DE GESTÃO CERTIFICADOS

LICENÇA DE OPERAÇÃO (IAP): 5958
REGISTRO CRQ-IX: 03861

São José dos Pinhais,08/10/2014

Abreviaturas
I.E. - Incerteza Expandida. (95% de Confiança) / L.Q. Limite de Quantificação do Método Utilizado. / N.E: Não Estabelecida. / V.M.P. Valor Máximo Permitido / Não Consta. / * Análises Realizadas "in situ"

Referência da Metodologia:

Procedimento de amostragem e coleta de ambiental: POP. COL. 01 - Coleta de Amostragem Ambiental, versão 16/2013

Os Valores são restritos a amostra analisada no Laboratório.
A amostra ficará disponível por 7 dias após a emissão do Relatório de Ensaio.
O Relatório de Ensaio é reproduzido por completo.

SM 4500-Cl /B5,0-± 2,6%Cloreto 16,9 mg Cl .L-1 -
Classe 3: 250,0

Classe 1-2: 250,0

± 6,3 % µS/cm ---Condutividade Elétrica 18,04 0,1 SM 2510

± 3,3%
Classe 3: 10
Classe 2: 52,02Demanda Bioquímica de Oxigênio < 2,0 mg O  .L-1 SM 5210/B
Classe 1: 3

2± 5,8% ---Demanda Química de Oxigênio 39,0 mg O  .L-1 10,0 SM 5220/D

3
± 3,2% ---Dureza Total 24,0 mg CaCO .L-1 5,0 SM 2340/C

± 0,95% SM 3500-FeFerro Total ---6,1 mg Fe.L-1 0,3

± 0,38% ---Magnésio Total 8,6 mg Mg.L-1 2,0 SM 2012

SM 4500-NH  /F0,30

       Para águas doces Classe 3: 13,3 mg/l (se pH < ou = a 7,5) - 5,6 mg/L ( se pH entre 7,5 e 8,0) - 2,2 mg/L (se pH entre 8,1 e 8,5) - 1,0 mg/L (se pH > 8,5)
*Obs: Para águas doces Classe 1 e 2: 3,7 mg/l (se pH < ou = a 7,5) - 2,0 mg/L ( se pH entre 7,5 e 8,0) - 1,0 mg/L (se pH entre 8,1 e 8,5) - 0,5 mg/L (se pH > 8,5)

+± 1,7% Obs *Nitrogênio Amoniacal < 0,30 mg N- NH  .L-1
34

N.E. ---Nitrogênio Kjeldahl < 0,30 mg N.L-1 0,30 SM 4500-N

0,30 Classe 1-2: 1,0
Classe 3: 1,0± 0,15%Nitritos < 0,30 mg NO  .L-1

2
SM2012

± 3,5% Classe 1-2: 10,0
Classe 3: 10,0Nitrato < 0,1 mg NO  .L-1 0,13 IAL /4ª edição

0,1 Classe 2: 5
Classe 1: 6

Classe 3: 4

*
-1± 5%Oxigênio Dissolvido 7,96 mg O .L SM 4500-O/G2

± 5,9%Óleos e Graxas Totais < 5,0 mg.L-1 5,0 SM 5520/BClasse 3: V.A.
Classe 1-2: V.A.

SM 4500-H /B
* 0,12 UpHpH 6,73 U pH 0,1 +

Classe 3: 6 - 9
Classe 1-2: 6 - 9

AWWA-APHA-WPCI - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2012).
V.A. = Virtualmente Ausente - N.O. = Não Objetável
AWWA-APHA-WPCI - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2012)
Valor Máximo Permitido pela Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 - Águas Doces Classes 1, 2 e 3.



Endereço:

Tipo Amostra:

Local de Coleta:

Data Recebimento:

data e hora de Coleta:

Amostrador:Água de Corpo Hídrico

26/09/2014  18:45

Ponto 1

Teclab Laboratorios

26/09/2014  11:40

RUA FERNANDO SIMAS, 705 - Curitiba/PR
Condições do tempo:

Observações: Plano de Amostragem - 1026
Coordenadas: ...

Rio BrancoPonto de Coleta:
Chuvoso

Tipo de Amostragem: Pontual

RELATÓRIO DE ENSAIO 00025397

ARGENTUM ENERGIA LTDA  Solicitante:

Parâmetro Resultado Unidade MétodoI.E L.Q. V.M.P

TECLAB®

AVENIDA DAS TORRES, 2281 - SÃO CRISTÓVÃO
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - CEP 83040-300
CNPJ: 06.255.026/0001-67 - INSCR. MUNIC. 2810.2
FONE/FAX: (41) 3398-3651 e 3081-4651
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teclab@teclabambiental.com.br
www.teclabambiental.com.br

SISTEMAS DE GESTÃO CERTIFICADOS

LICENÇA DE OPERAÇÃO (IAP): 5958
REGISTRO CRQ-IX: 03861

São José dos Pinhais,08/10/2014

Abreviaturas
I.E. - Incerteza Expandida. (95% de Confiança) / L.Q. Limite de Quantificação do Método Utilizado. / N.E: Não Estabelecida. / V.M.P. Valor Máximo Permitido / Não Consta. / * Análises Realizadas "in situ"

Referência da Metodologia:

Procedimento de amostragem e coleta de ambiental: POP. COL. 01 - Coleta de Amostragem Ambiental, versão 16/2013

Os Valores são restritos a amostra analisada no Laboratório.
A amostra ficará disponível por 7 dias após a emissão do Relatório de Ensaio.
O Relatório de Ensaio é reproduzido por completo.

0,3

VPM para a Classe de águas doces 2: Ambiente Lêntico 0,030 mg/L - Ambiente Intermediário 0,050 mg/L
VPM para a Classe de águas doces 3: Ambiente Lêntico 0,05 mg/L - Ambiente Intermediário 0,075 mg/L - Ambiente Lótico 0,15 mg/L

*  VPM para a Classe de águas doces 1: Ambiente Lêntico 0,020 mg/L - Ambiente Intermediário 0,025 mg/L - Ambiente Lótico 0,1 mg/L

± 6,3% *Fósforo Total 0,15 mg P.L-1 SM 4500-P/E

± 5,8%
4
-210,0-2 250Sulfato 91,0 mg SO   .L-1 SM 4500-SO   /E4

---Sólidos Suspensos Totais 50,0 ±1,3% mg.L-1 10,0 SM 2540/D

±1,3% ---Sólidos Totais 290,0 mg.L-1 10,0 SM 2540/B

2 °C* ± 11 % ---Temperatura 17,3 °C SM 2550

Classe 1: 40
Classe 2-3: 1002* ± 5,9%Turbidez 1.150,0 UT SM 2130

CONCLUSÕES:

Não há observaçõesTeclab ConformeConforme

Temperatura Frascos

Requisitos da amostra

CondiçõesInspeção do recebimento ObservaçõesRecebimento

CADEIA DE CUSTÓDIA

 A amostra analisada se enquadra como água doces Classe 4 de acordo com o CONAMA 357/2005.

V.A. = Virtualmente Ausente - N.O. = Não Objetável
AWWA-APHA-WPCI - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2012)
Valor Máximo Permitido pela Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 - Águas Doces Classes 1, 2 e 3.



Endereço:

Tipo Amostra:

Local de Coleta:

Data Recebimento:

data e hora de Coleta:

Amostrador:Água de Corpo Hídrico

26/09/2014  18:45

Ponto 1

Teclab Laboratorios

26/09/2014  11:40

RUA FERNANDO SIMAS, 705 - Curitiba/PR
Condições do tempo:

Observações: Plano de Amostragem - 1026
Coordenadas: ...

Rio BrancoPonto de Coleta:
Chuvoso

Tipo de Amostragem: Pontual

RELATÓRIO DE ENSAIO 00025397

ARGENTUM ENERGIA LTDA  Solicitante:

Parâmetro Resultado Unidade MétodoI.E L.Q. V.M.P

TECLAB®

AVENIDA DAS TORRES, 2281 - SÃO CRISTÓVÃO
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - CEP 83040-300
CNPJ: 06.255.026/0001-67 - INSCR. MUNIC. 2810.2
FONE/FAX: (41) 3398-3651 e 3081-4651
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www.teclabambiental.com.br

SISTEMAS DE GESTÃO CERTIFICADOS

LICENÇA DE OPERAÇÃO (IAP): 5958
REGISTRO CRQ-IX: 03861

São José dos Pinhais,08/10/2014

Abreviaturas
I.E. - Incerteza Expandida. (95% de Confiança) / L.Q. Limite de Quantificação do Método Utilizado. / N.E: Não Estabelecida. / V.M.P. Valor Máximo Permitido / Não Consta. / * Análises Realizadas "in situ"

Referência da Metodologia:

Procedimento de amostragem e coleta de ambiental: POP. COL. 01 - Coleta de Amostragem Ambiental, versão 16/2013

Os Valores são restritos a amostra analisada no Laboratório.
A amostra ficará disponível por 7 dias após a emissão do Relatório de Ensaio.
O Relatório de Ensaio é reproduzido por completo.

1,1 X 10 ± 2,0% UFC/100mL 100 SM 9225
4

---

Águas salobras:  CLASSE 3: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 4000 UFC/100 mL 
Águas salobras:  CLASSE 2: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 2500 UFC/100 mL
Águas salobras:  CLASSE 1: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 1000 UFC/100 mL (uso geral)

Águas salinas:  CLASSE 3: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 4000 UFC/100 mL 

Águas salinas:  CLASSE 2: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 2500 UFC/100 mL

Águas salinas:  CLASSE 1: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 1000 UFC/100 mL (uso geral)

Águas doces:  CLASSE 4: Não consta
Águas doces:  CLASSE 3: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 2500 UFC/100 mL

Águas doces:  CLASSE 2: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 1000 UFC/100 mL
Águas doces:  CLASSE 1: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 200 UFC/100 mL
Valores de referência CONAMA 357/2005:

Interpretação: Presença de Coliformes termotolerantes na amostra analisada.

Coliformes Termotolerantes

4
Coliformes Totais 2,4 X 10 ± 2,0% UFC/100mL 100 SM 9225---

AWWA-APHA-WPCI - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2012)



Endereço:

Tipo Amostra:

Local de Coleta:

Data Recebimento:

data e hora de Coleta:

Amostrador:Água de Corpo Hídrico

26/09/2014  18:45

Ponto 1

Teclab Laboratorios

26/09/2014  11:40

RUA FERNANDO SIMAS, 705 - Curitiba/PR
Condições do tempo:

Observações: Plano de Amostragem - 1026
Coordenadas: ...

Rio BrancoPonto de Coleta:
Chuvoso

Tipo de Amostragem: Pontual

RELATÓRIO DE ENSAIO 00025397

ARGENTUM ENERGIA LTDA  Solicitante:

Parâmetro Resultado Unidade MétodoI.E L.Q. V.M.P

TECLAB®

AVENIDA DAS TORRES, 2281 - SÃO CRISTÓVÃO
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - CEP 83040-300
CNPJ: 06.255.026/0001-67 - INSCR. MUNIC. 2810.2
FONE/FAX: (41) 3398-3651 e 3081-4651
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teclab@teclabambiental.com.br
www.teclabambiental.com.br

SISTEMAS DE GESTÃO CERTIFICADOS

LICENÇA DE OPERAÇÃO (IAP): 5958
REGISTRO CRQ-IX: 03861

São José dos Pinhais,08/10/2014

Abreviaturas
I.E. - Incerteza Expandida. (95% de Confiança) / L.Q. Limite de Quantificação do Método Utilizado. / N.E: Não Estabelecida. / V.M.P. Valor Máximo Permitido / Não Consta. / * Análises Realizadas "in situ"

Referência da Metodologia:

Procedimento de amostragem e coleta de ambiental: POP. COL. 01 - Coleta de Amostragem Ambiental, versão 16/2013

Os Valores são restritos a amostra analisada no Laboratório.
A amostra ficará disponível por 7 dias após a emissão do Relatório de Ensaio.
O Relatório de Ensaio é reproduzido por completo.

Não há observaçõesTeclab ConformeConforme

Temperatura Frascos

Requisitos da amostra

CondiçõesInspeção do recebimento ObservaçõesRecebimento

CADEIA DE CUSTÓDIA

 A amostra analisada se enquadra como água doces Classe 4 de acordo com o CONAMA 357/2005.CONCLUSÕES:

AWWA-APHA-WPCI - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2012).



Endereço:

Tipo Amostra:

Local de Coleta:

Data Recebimento:

data e hora de Coleta:

Amostrador:Água de Corpo Hídrico

26/09/2014  18:45

Ponto 2

Teclab Laboratorios

26/09/2014  11:20

RUA FERNANDO SIMAS, 705 - Curitiba/PR
Condições do tempo:

Observações: Plano de Amostragem - 1026
Coordenadas: ...

Rio BrancoPonto de Coleta:
Chuvoso

Tipo de Amostragem: Pontual

RELATÓRIO DE ENSAIO 00025398

ARGENTUM ENERGIA LTDA  Solicitante:

Parâmetro Resultado Unidade MétodoI.E L.Q. V.M.P

TECLAB®

AVENIDA DAS TORRES, 2281 - SÃO CRISTÓVÃO
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - CEP 83040-300
CNPJ: 06.255.026/0001-67 - INSCR. MUNIC. 2810.2
FONE/FAX: (41) 3398-3651 e 3081-4651

Página: 1 de 4

teclab@teclabambiental.com.br
www.teclabambiental.com.br

SISTEMAS DE GESTÃO CERTIFICADOS

LICENÇA DE OPERAÇÃO (IAP): 5958
REGISTRO CRQ-IX: 03861

São José dos Pinhais,08/10/2014

Abreviaturas
I.E. - Incerteza Expandida. (95% de Confiança) / L.Q. Limite de Quantificação do Método Utilizado. / N.E: Não Estabelecida. / V.M.P. Valor Máximo Permitido / Não Consta. / * Análises Realizadas "in situ"

Referência da Metodologia:

Procedimento de amostragem e coleta de ambiental: POP. COL. 01 - Coleta de Amostragem Ambiental, versão 16/2013

Os Valores são restritos a amostra analisada no Laboratório.
A amostra ficará disponível por 7 dias após a emissão do Relatório de Ensaio.
O Relatório de Ensaio é reproduzido por completo.

SM 4500-Cl /B5,0-± 2,6%Cloreto 4,2 mg Cl .L-1 -
Classe 3: 250,0

Classe 1-2: 250,0

± 6,3 % µS/cm ---Condutividade Elétrica 17,89 0,1 SM 2510

± 3,3%
Classe 3: 10
Classe 2: 52,02Demanda Bioquímica de Oxigênio < 2,0 mg O  .L-1 SM 5210/B
Classe 1: 3

2± 5,8% ---Demanda Química de Oxigênio 37,0 mg O  .L-1 10,0 SM 5220/D

3
± 3,2% ---Dureza Total 72,1 mg CaCO .L-1 5,0 SM 2340/C

± 0,95% SM 3500-FeFerro Total ---3,4 mg Fe.L-1 0,3

± 0,38% ---Magnésio Total 56,7 mg Mg.L-1 2,0          SM 2012

SM 4500-NH  /F0,30

       Para águas doces Classe 3: 13,3 mg/l (se pH < ou = a 7,5) - 5,6 mg/L ( se pH entre 7,5 e 8,0) - 2,2 mg/L (se pH entre 8,1 e 8,5) - 1,0 mg/L (se pH > 8,5)
*Obs: Para águas doces Classe 1 e 2: 3,7 mg/l (se pH < ou = a 7,5) - 2,0 mg/L ( se pH entre 7,5 e 8,0) - 1,0 mg/L (se pH entre 8,1 e 8,5) - 0,5 mg/L (se pH > 8,5)

+± 1,7% Obs *Nitrogênio Amoniacal < 0,30 mg N- NH  .L-1
34

N.E. ---Nitrogênio Kjeldahl < 0,30 mg N.L-1 0,30 SM 4500-N

0,30 Classe 1-2: 1,0
Classe 3: 1,0± 0,15%Nitritos < 0,30 mg NO  .L-1

2
SM2012

± 3,5% Classe 1-2: 10,0
Classe 3: 10,0Nitrato < 0,1 mg NO  .L-1 0,13 IAL /4ª edição

0,1 Classe 2: 5
Classe 1: 6

Classe 3: 4

*
-1± 5%Oxigênio Dissolvido 6,61 mg O .L SM 4500-O/G2

± 5,9%Óleos e Graxas Totais < 5,0 mg.L-1 5,0 SM 5520/BClasse 3: V.A.
Classe 1-2: V.A.

SM 4500-H /B
* 0,12 UpHpH 6,16 U pH 0,1 +

Classe 3: 6 - 9
Classe 1-2: 6 - 9

AWWA-APHA-WPCI - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2012).
V.A. = Virtualmente Ausente - N.O. = Não Objetável
AWWA-APHA-WPCI - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2012)
Valor Máximo Permitido pela Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 - Águas Doces Classes 1, 2 e 3.



Endereço:

Tipo Amostra:

Local de Coleta:

Data Recebimento:

data e hora de Coleta:

Amostrador:Água de Corpo Hídrico

26/09/2014  18:45

Ponto 2

Teclab Laboratorios

26/09/2014  11:20

RUA FERNANDO SIMAS, 705 - Curitiba/PR
Condições do tempo:

Observações: Plano de Amostragem - 1026
Coordenadas: ...

Rio BrancoPonto de Coleta:
Chuvoso

Tipo de Amostragem: Pontual

RELATÓRIO DE ENSAIO 00025398

ARGENTUM ENERGIA LTDA  Solicitante:

Parâmetro Resultado Unidade MétodoI.E L.Q. V.M.P

TECLAB®

AVENIDA DAS TORRES, 2281 - SÃO CRISTÓVÃO
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - CEP 83040-300
CNPJ: 06.255.026/0001-67 - INSCR. MUNIC. 2810.2
FONE/FAX: (41) 3398-3651 e 3081-4651
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teclab@teclabambiental.com.br
www.teclabambiental.com.br

SISTEMAS DE GESTÃO CERTIFICADOS

LICENÇA DE OPERAÇÃO (IAP): 5958
REGISTRO CRQ-IX: 03861

São José dos Pinhais,08/10/2014

Abreviaturas
I.E. - Incerteza Expandida. (95% de Confiança) / L.Q. Limite de Quantificação do Método Utilizado. / N.E: Não Estabelecida. / V.M.P. Valor Máximo Permitido / Não Consta. / * Análises Realizadas "in situ"

Referência da Metodologia:

Procedimento de amostragem e coleta de ambiental: POP. COL. 01 - Coleta de Amostragem Ambiental, versão 16/2013

Os Valores são restritos a amostra analisada no Laboratório.
A amostra ficará disponível por 7 dias após a emissão do Relatório de Ensaio.
O Relatório de Ensaio é reproduzido por completo.

0,3

VPM para a Classe de águas doces 2: Ambiente Lêntico 0,030 mg/L - Ambiente Intermediário 0,050 mg/L
VPM para a Classe de águas doces 3: Ambiente Lêntico 0,05 mg/L - Ambiente Intermediário 0,075 mg/L - Ambiente Lótico 0,15 mg/L

*  VPM para a Classe de águas doces 1: Ambiente Lêntico 0,020 mg/L - Ambiente Intermediário 0,025 mg/L - Ambiente Lótico 0,1 mg/L

± 6,3% *Fósforo Total 0,33 mg P.L-1 SM 4500-P/E

± 5,8% 4
-210,0-2Sulfato 92,5 mg SO   .L-1 SM 4500-SO   /E4 Classe 3: 250

Classe 1-2: 250

---Sólidos Suspensos Totais 170,0 ±1,3% mg.L-1 10,0 SM 2540/D

±1,3% ---Sólidos Totais 325,0 mg.L-1 10,0 SM 2540/B

2 °C* ± 11 % ---Temperatura 17,1 °C SM 2550

Classe 1: 40
Classe 2-3: 1002* ± 5,9%Turbidez 1.034 UT SM 2130

CONCLUSÕES:

Não há observaçõesTeclab ConformeConforme

Temperatura Frascos

Requisitos da amostra

CondiçõesInspeção do recebimento ObservaçõesRecebimento

CADEIA DE CUSTÓDIA

A amostra analisada se enquadra como água doces Classe 4 de acordo com o CONAMA 357/2005.

AWWA-APHA-WPCI - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2012).
V.A. = Virtualmente Ausente - N.O. = Não Objetável
AWWA-APHA-WPCI - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2012)
Valor Máximo Permitido pela Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 - Águas Doces Classes 1, 2 e 3.



Endereço:

Tipo Amostra:

Local de Coleta:

Data Recebimento:

data e hora de Coleta:

Amostrador:Água de Corpo Hídrico

26/09/2014  18:45

Ponto 2

Teclab Laboratorios

26/09/2014  11:20

RUA FERNANDO SIMAS, 705 - Curitiba/PR
Condições do tempo:

Observações: Plano de Amostragem - 1026
Coordenadas: ...

Rio BrancoPonto de Coleta:
Chuvoso

Tipo de Amostragem: Pontual

RELATÓRIO DE ENSAIO 00025398

ARGENTUM ENERGIA LTDA  Solicitante:

Parâmetro Resultado Unidade MétodoI.E L.Q. V.M.P

TECLAB®

AVENIDA DAS TORRES, 2281 - SÃO CRISTÓVÃO
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - CEP 83040-300
CNPJ: 06.255.026/0001-67 - INSCR. MUNIC. 2810.2
FONE/FAX: (41) 3398-3651 e 3081-4651
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teclab@teclabambiental.com.br
www.teclabambiental.com.br

SISTEMAS DE GESTÃO CERTIFICADOS

LICENÇA DE OPERAÇÃO (IAP): 5958
REGISTRO CRQ-IX: 03861

São José dos Pinhais,08/10/2014

Abreviaturas
I.E. - Incerteza Expandida. (95% de Confiança) / L.Q. Limite de Quantificação do Método Utilizado. / N.E: Não Estabelecida. / V.M.P. Valor Máximo Permitido / Não Consta. / * Análises Realizadas "in situ"

Referência da Metodologia:

Procedimento de amostragem e coleta de ambiental: POP. COL. 01 - Coleta de Amostragem Ambiental, versão 16/2013

Os Valores são restritos a amostra analisada no Laboratório.
A amostra ficará disponível por 7 dias após a emissão do Relatório de Ensaio.
O Relatório de Ensaio é reproduzido por completo.

5,8 X 10 ± 2,0% UFC/100mL 100 SM 9225
3

---

Águas salobras:  CLASSE 3: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 4000 UFC/100 mL 
Águas salobras:  CLASSE 2: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 2500 UFC/100 mL
Águas salobras:  CLASSE 1: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 1000 UFC/100 mL (uso geral)

Águas salinas:  CLASSE 3: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 4000 UFC/100 mL 

Águas salinas:  CLASSE 2: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 2500 UFC/100 mL

Águas salinas:  CLASSE 1: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 1000 UFC/100 mL (uso geral)

Águas doces:  CLASSE 4: Não consta
Águas doces:  CLASSE 3: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 2500 UFC/100 mL

Águas doces:  CLASSE 2: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 1000 UFC/100 mL
Águas doces:  CLASSE 1: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 200 UFC/100 mL
Valores de referência CONAMA 357/2005:

Interpretação: Presença de Coliformes termotolerantes na amostra analisada.

Coliformes Termotolerantes

4
Coliformes Totais 1,1 X 10 ± 2,0% UFC/100mL 100 SM 9225---

AWWA-APHA-WPCI - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2012)



Endereço:

Tipo Amostra:

Local de Coleta:

Data Recebimento:

data e hora de Coleta:

Amostrador:Água de Corpo Hídrico

26/09/2014  18:45

Ponto 2

Teclab Laboratorios

26/09/2014  11:20

RUA FERNANDO SIMAS, 705 - Curitiba/PR
Condições do tempo:

Observações: Plano de Amostragem - 1026
Coordenadas: ...

Rio BrancoPonto de Coleta:
Chuvoso

Tipo de Amostragem: Pontual

RELATÓRIO DE ENSAIO 00025398

ARGENTUM ENERGIA LTDA  Solicitante:

Parâmetro Resultado Unidade MétodoI.E L.Q. V.M.P

TECLAB®

AVENIDA DAS TORRES, 2281 - SÃO CRISTÓVÃO
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - CEP 83040-300
CNPJ: 06.255.026/0001-67 - INSCR. MUNIC. 2810.2
FONE/FAX: (41) 3398-3651 e 3081-4651
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teclab@teclabambiental.com.br
www.teclabambiental.com.br

SISTEMAS DE GESTÃO CERTIFICADOS

LICENÇA DE OPERAÇÃO (IAP): 5958
REGISTRO CRQ-IX: 03861

São José dos Pinhais,08/10/2014

Abreviaturas
I.E. - Incerteza Expandida. (95% de Confiança) / L.Q. Limite de Quantificação do Método Utilizado. / N.E: Não Estabelecida. / V.M.P. Valor Máximo Permitido / Não Consta. / * Análises Realizadas "in situ"

Referência da Metodologia:

Procedimento de amostragem e coleta de ambiental: POP. COL. 01 - Coleta de Amostragem Ambiental, versão 16/2013

Os Valores são restritos a amostra analisada no Laboratório.
A amostra ficará disponível por 7 dias após a emissão do Relatório de Ensaio.
O Relatório de Ensaio é reproduzido por completo.

Não há observaçõesTeclab ConformeConforme

Temperatura Frascos

Requisitos da amostra

CondiçõesInspeção do recebimento ObservaçõesRecebimento

CADEIA DE CUSTÓDIA

 A amostra analisada se enquadra como água doces Classe 4 de acordo com o CONAMA 357/2005.CONCLUSÕES:

AWWA-APHA-WPCI - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2012).



Endereço:

Tipo Amostra:

Local de Coleta:

Data Recebimento:

data e hora de Coleta:

Amostrador:Água de Corpo Hídrico

26/09/2014  18:45

Ponto 3

Teclab Laboratorios

26/09/2014  12:40

RUA FERNANDO SIMAS, 705 - Curitiba/PR
Condições do tempo:

Observações: Plano de Amostragem - 1026
Coordenadas: ...

Afluente do Rio IvaíPonto de Coleta:
Chuvoso

Tipo de Amostragem: Pontual

RELATÓRIO DE ENSAIO 00025399

ARGENTUM ENERGIA LTDA  Solicitante:

Parâmetro Resultado Unidade MétodoI.E L.Q. V.M.P

TECLAB®

AVENIDA DAS TORRES, 2281 - SÃO CRISTÓVÃO
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - CEP 83040-300
CNPJ: 06.255.026/0001-67 - INSCR. MUNIC. 2810.2
FONE/FAX: (41) 3398-3651 e 3081-4651
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teclab@teclabambiental.com.br
www.teclabambiental.com.br

SISTEMAS DE GESTÃO CERTIFICADOS

LICENÇA DE OPERAÇÃO (IAP): 5958
REGISTRO CRQ-IX: 03861

São José dos Pinhais,08/10/2014

Abreviaturas
I.E. - Incerteza Expandida. (95% de Confiança) / L.Q. Limite de Quantificação do Método Utilizado. / N.E: Não Estabelecida. / V.M.P. Valor Máximo Permitido / Não Consta. / * Análises Realizadas "in situ"

Referência da Metodologia:

Procedimento de amostragem e coleta de ambiental: POP. COL. 01 - Coleta de Amostragem Ambiental, versão 16/2013

Os Valores são restritos a amostra analisada no Laboratório.
A amostra ficará disponível por 7 dias após a emissão do Relatório de Ensaio.
O Relatório de Ensaio é reproduzido por completo.

SM 4500-Cl /B5,0-± 2,6%Cloreto 12,7 mg Cl .L-1 -
Classe 3: 250,0

Classe 1-2: 250,0

± 6,3 % µS/cm ---Condutividade Elétrica 34,4 0,1 SM 2510

± 3,3%
Classe 3: 10
Classe 2: 52,02Demanda Bioquímica de Oxigênio 2,2 mg O  .L-1 SM 5210/B
Classe 1: 3

2± 5,8% ---Demanda Química de Oxigênio 18,0 mg O  .L-1 10,0 SM 5220/D

3
± 3,2% ---Dureza Total 57,7 mg CaCO .L-1 1,0 SM 2340/C

± 0,95% SM 3500-FeFerro Total ---3,9 mg Fe.L-1 0,3

± 0,38% ---Magnésio Total 42,3 mg Mg.L-1 2,0 SM 2012

SM 4500-NH  /F0,3

       Para águas doces Classe 3: 13,3 mg/l (se pH < ou = a 7,5) - 5,6 mg/L ( se pH entre 7,5 e 8,0) - 2,2 mg/L (se pH entre 8,1 e 8,5) - 1,0 mg/L (se pH > 8,5)
*Obs: Para águas doces Classe 1 e 2: 3,7 mg/l (se pH < ou = a 7,5) - 2,0 mg/L ( se pH entre 7,5 e 8,0) - 1,0 mg/L (se pH entre 8,1 e 8,5) - 0,5 mg/L (se pH > 8,5)

+± 1,7% Obs *Nitrogênio Amoniacal 0,8 mg N- NH  .L-1
34

N.E. ---Nitrogênio Kjeldahl 0,8 mg N.L-1 0,3 SM 4500-N

0,30 Classe 1-2: 1,0
Classe 3: 1,0± 0,15%Nitritos < 0,30 mg NO  .L-1

2
SM2012

± 3,5% Classe 1-2: 10,0
Classe 3: 10,0Nitrato < 0,1 mg NO  .L-1 0,13 IAL /4ª edição

0,1 Classe 2: 5
Classe 1: 6

Classe 3: 4

*
-1± 5%Oxigênio Dissolvido 8,40 mg O .L SM 4500-O/G2

± 5,9%Óleos e Graxas Totais < 5,0 mg.L-1 5,0 SM 5520/BClasse 3: V.A.
Classe 1-2: V.A.

SM 4500-H /B
* 0,12 UpHpH 5,98 U pH 0,1 +

Classe 3: 6 - 9
Classe 1-2: 6 - 9

AWWA-APHA-WPCI - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2012).
V.A. = Virtualmente Ausente - N.O. = Não Objetável
AWWA-APHA-WPCI - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2012)
Valor Máximo Permitido pela Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 - Águas Doces Classes 1, 2 e 3.
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Abreviaturas
I.E. - Incerteza Expandida. (95% de Confiança) / L.Q. Limite de Quantificação do Método Utilizado. / N.E: Não Estabelecida. / V.M.P. Valor Máximo Permitido / Não Consta. / * Análises Realizadas "in situ"

Referência da Metodologia:

Procedimento de amostragem e coleta de ambiental: POP. COL. 01 - Coleta de Amostragem Ambiental, versão 16/2013

Os Valores são restritos a amostra analisada no Laboratório.
A amostra ficará disponível por 7 dias após a emissão do Relatório de Ensaio.
O Relatório de Ensaio é reproduzido por completo.

0,3

VPM para a Classe de águas doces 2: Ambiente Lêntico 0,030 mg/L - Ambiente Intermediário 0,050 mg/L
VPM para a Classe de águas doces 3: Ambiente Lêntico 0,05 mg/L - Ambiente Intermediário 0,075 mg/L - Ambiente Lótico 0,15 mg/L

*  VPM para a Classe de águas doces 1: Ambiente Lêntico 0,020 mg/L - Ambiente Intermediário 0,025 mg/L - Ambiente Lótico 0,1 mg/L

± 6,3% *Fósforo Total 0,28 mg P.L-1 SM 4500-P/E

± 5,8% 4
-210,0-2Sulfato 86,6 mg SO   .L-1 SM 4500-SO   /E4 Classe 3: 250

Classe 1-2: 250

---Sólidos Suspensos Totais < 10,0 ±1,3% mg.L-1 10,0 SM 2540/D

±1,3% ---Sólidos Totais 395,0 mg.L-1 10,0 SM 2540/B

2 °C* ± 11 % ---Temperatura 17,01 °C SM 2550

Classe 1: 40
Classe 2-3: 1002* ± 5,9%Turbidez 873,0 UT SM 2130

CONCLUSÕES:

Não há observaçõesTeclab ConformeConforme

Temperatura Frascos

Requisitos da amostra

CondiçõesInspeção do recebimento ObservaçõesRecebimento

CADEIA DE CUSTÓDIA

A amostra analisada estatisticamente se enquadra como água doces Classe 4 de acordo 

com o CONAMA 357/2005.

AWWA-APHA-WPCI - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2012).
V.A. = Virtualmente Ausente - N.O. = Não Objetável
AWWA-APHA-WPCI - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2012)
Valor Máximo Permitido pela Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 - Águas Doces Classes 1, 2 e 3.
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7,0 X 10 ± 2,0% UFC/100mL 100 SM 9225
2

---

Águas salobras:  CLASSE 3: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 4000 UFC/100 mL 
Águas salobras:  CLASSE 2: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 2500 UFC/100 mL
Águas salobras:  CLASSE 1: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 1000 UFC/100 mL (uso geral)

Águas salinas:  CLASSE 3: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 4000 UFC/100 mL 

Águas salinas:  CLASSE 2: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 2500 UFC/100 mL

Águas salinas:  CLASSE 1: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 1000 UFC/100 mL (uso geral)

Águas doces:  CLASSE 4: Não consta
Águas doces:  CLASSE 3: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 2500 UFC/100 mL

Águas doces:  CLASSE 2: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 1000 UFC/100 mL
Águas doces:  CLASSE 1: Coliformes termotolerantes - E coli  Limite 200 UFC/100 mL
Valores de referência CONAMA 357/2005:

Interpretação: Presença de Coliformes termotolerantes na amostra analisada.

Coliformes Termotolerantes

4
Coliformes Totais 1,2 X 10 ± 2,0% UFC/100mL 100 SM 9225---

AWWA-APHA-WPCI - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2012)
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AWWA-APHA-WPCI - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2012).
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A implantação do empreendimento
Pequena Central Hidrelétrica – PCH
Clairto Zonta, no município de Rio Branco
do Ivaí, foi homologada pelo Governo
Federal, através de sua “Agência Nacional
de Energia Elétrica”, como a melhor
alternativa para aproveitamento do potencial
hidrelétrico no Rio Branco. . . . . . . . . . . .. . .

Depois de identificado o potencial hidre-
létrico do trecho, a empresa Argentum
Energia Ltda. foi habilitada pelo Governo
Federal para dar prosseguimento aos
estudos de projeto básico de engenharia e
para os estudos socioambientais da usina. .

Para tanto, foi preciso contratar uma grande
equipe de profissionais de várias áreas
ambientais e sociais, para estudar a fundo

O CONAMA define que o Estudo de
Impacto Ambiental (EIA) é o conjunto de
estudos realizados por especialistas de
diversas áreas, com dados técnicos
detalhados.. .

O objetivo deste estudo é identificar e
avaliar os impactos socioambientais que
um projeto causará se implantado. Nesse
estudo são apresentadas medidas pre-
ventivas, mitigadoras ou compensatórias
aos impactos negativos, além de medidas
potencializadoras aos impactos positivos. . .

O Relatório de Impacto Ambiental
(RIMA), segundo o CONAMA, deverá
refletir as conclusões do estudo de impacto
ambiental (EIA). O RIMA é apresentado de
forma objetiva e adequada à sua com-ambientais e sociais, para estudar a fundo

toda a região de inserção do empreen-
dimento e levantar todos os impactos que a
usina causará ao meio socioambiental. Para
cada impacto identificado, a equipe propôs
uma série de medidas para prevenir,
eliminar, reduzir ou compensar os negativos
e para potencializar os positivos. . . . . . . . .
. .. ..
Os estudos foram elaborados em
conformidade com as leis ambientais. No
Brasil, O Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA), criado em 1982 pela
Lei 6.938/81, é o órgão responsável pela
deliberação e pelas consultas de toda a
política nacional do meio ambiente. . . . . . .

forma objetiva e adequada à sua com-
preensão. As informações foram traduzidas
em linguagem acessível, ilustradas por
mapas, cartas, quadros, gráficos e demais
técnicas de comunicação visual, de modo
que qualquer cidadão possa entender as
vantagens e desvantagens do projeto, bem
como todas as consequências socio-
ambientais de sua implantação. . . . . . . . . . .

.
O órgão responsável por analisar os
estudos ambientais da PCH Clairto Zonta é
o Instituto Ambiental do Paraná (IAP),
que também será responsável por conduzir
todas as etapas do processo de licen-
ciamento ambiental do empreendimento.

APRESENTAÇÃO
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A empresa que identificou a PCH Clairto
Zonta é a própria ARGENTUM Energia, a
partir da realização do estudo de inventário
hidrelétrico do Rio Branco. Esta etapa foi
encerrada no ano de 2013, com a
aprovação do inventário pelo órgão
regulador da energia elétrica do Governo
Federal, a ANEEL (Agência Nacional de
Energia Elétrica).

A ARGENTUM Energia também foi a
investidora na etapa atual do projeto, que
consiste no Estudo de Viabilidade Técnico-
Econômica e Estudos de Impacto Ambiental
da PCH Clairto Zonta. A ARGENTUM
Energia é formada por empresas do ramo
de engenharia e construção. Os canais de
contato da empresa estão listados no
quadro abaixo:

QUEM INVESTIU NOS ESTUDOS DA PCH CLAIRTO ZONTA?

ARGENTUM ENERGIA LTDA. | CNPJ/MF Nº 17.578.280/0001-12

Caso o empreendimento seja considerado
ambientalmente viável pelo Instituto Am-
biental do Paraná, a ARGENTUM Energia
terá o direito de construir e operar a PCH
Clairto Zonta, desde que também consiga
obter todas as outorgas exigidas pela
ANEEL.. . . . . . . . . .

Além das outorgas exigidas pela ANEEL, a
Argentum Energia precisará obter a licença
de instalação do IAP, e isso só será possível
se a empresa assumir todas as medidas e
programas sugeridas nos estudos
socioambientais. .

O EMPREENDEDOR

QUEM VAI CONSTRUIR A PCH CLAIRTO ZONTA?

RUA FERNANDO SIMAS, 705 - 3º ANDAR - CONJ. 33

CEP: 80.430-190 CURITIBA/PR

FONE: (41) 3339-5550
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A energia renovável é qualquer tipo de
energia que venha de recursos naturais
“inesgotáveis” como o sol, o vento e a
chuva. Esse tipo de energia é chamado
renovável porque sua fonte não diminui ao
longo do tempo. Por exemplo, a geração de
energia a partir do movimento da água
nunca acabará, pois sempre haverá chuva
possibilitando que a energia seja gerada
continuamente. . . . . . .

Outras formas de geração como, por
exemplo, a queima de carvão, não são
renováveis, pois, neste caso, é necessária a

utilização de um recurso “esgotável”..

A geração de energia a partir do movimento
das águas é realizada pelas chamadas
usinas hidrelétricas. Essas usinas
funcionam de uma maneira bastante
simples: o movimento da água gira uma
turbina, a qual, por sua vez, gera energia
elétrica. Após passar pela usina, a água
continua seu curso natural. . . . . . . . . . . .

A figura abaixo apresenta didaticamente o
funcionamento de uma hidrelétrica com
concepção similar à PCH Clairto Zonta. . . .
. . . . . . . . . . .

ENERGIA HIDRELÉTRICA
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Início dos estudos 
hidrelétricos no rio Branco.

JAN
2011

Aprovação do inventário 

A bacia hidrográfica do rio Branco foi
estudada pela primeira vez em nível de
Inventário Hidrelétrico nos anos de 2011 e
2012, pela ARGENTUM Energia. . . . . ..

O Despacho da ANEEL número 1.884 de
14/06/2013 aprovou os Estudos de
Inventário Hidrelétrico do rio Branco
apresentados pela ARGENTUM Energia
Ltda.

Estes estudos identificaram um único
aproveitamento, que é a PCH Clairto Zonta.
. . .
A empresa, por ter desenvolvido o estudo
de inventário, ganhou o direito para investir
na elaboração dos estudos de projeto
básico e de licenciamento ambiental da
PCH. Esta etapa foi iniciada no de 2013.

.

HISTÓRICO DA CLAIRTO ZONTA

JUN
2013

Aprovação do inventário 
hidrelétrico do rio Branco.

Identificação da PCH Clairto 
Zonta.

Início dos estudos 
socioambientais da PCH 

Clairto Zonta

AGO
2013

2014
Reuniões e oficinas com o 

diversos órgãos e entidades 
socioambientais, em especial o 

INCRA e o Assentamento 
Egídio Bruneto

Apresentação do EIA/RIMA 
da PCH Clairto Zonta ao 

IAP

JUN
2015
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LOCALIZAÇÃO DA USINA , RESERVATÓRIO E CIRCUITO ADUTOR

A PCH Clairto Zonta está prevista para ser
implantada no rio Branco, sub-bacia hidro-
gráfica nº 64, estado do Paraná. . . . . .

A usina, caso seja aprovada, será cons-
truída integralmente no município de Rio
Branco do Ivaí. . .

O arranjo da usina é chamado de derivativo
e de transposição de bacias, ou seja, a água
utilizada para geração de energia sairá do
rio Branco e irá para uma turbina localizada
em outra bacia hidrográfica, no ribeirão das
Antas, afluente do rio Ivaí pela margem
direita.. .

.

BARRAGEM RIO BRANCO DO IVAÍ

RIO BRANCO

A PCH CLAIRTO ZONTA

RIO IVAÍ

CASA DE FORÇA

RIO BRANCO

RIBEIRÃO DAS ANTAS
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O PROJETO DA PCH CLAIRTO ZONTA

A barragem da PCH Clairto Zonta se trata
de um muro no rio Branco, chamado soleira
vertente, com aproximadamente 3 metros
de altura média. . . . . . . . . . . . . .

Toda a água excedente à vazão que será
turbinada passará normalmente por cima
deste muro e, no caso de enchentes, o
barramento em nada terá influência no

escoamento hídrico da região, isso por
conta de sua pequena dimensão. . . . . . . . .

O trajeto da água desde a barragem até as
turbinas será feito através de um túnel
subterrâneo, seguido de um tubo de aço,
chamado conduto forçado. . . . . . .

Abaixo, apresentamos a planta do projeto. ..
. . . . .

A PCH CLAIRTO ZONTA

Potência: 15 MW 
Energia Gerada: 7,68 MWmed
Número de Turbinas: 3
Tipo de Turbina: Francis Vertical
Queda bruta: 193,8 m
Comp. da barragem: 85 m 
Área do Reservatório: 0,095 km²
Vazão Máx. Turbinada: 9,05 m³/s 
Vazão Máx. Vertedouro: 750,9 m³/s
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ENTENDENDO “ESSA HISTÓRIA DE DIAGNÓSTICO”

O Diagnóstico Socioambiental pode ser
entendido como o estudo de todos os com-
ponentes socioambientais para a caracteri-
zação da sua qualidade ambiental. No
nosso caso, o diagnóstico foi realizado para
as áreas em que a PCH Clairto Zonta
poderá causar interferências.

Elaborar um Diagnóstico Sociambiental é
conhecer a situação da flora, da fauna, do
solo, do clima, da infraestrutura, das pes-
soas, da cultura, da economia e de muitos

outros componentes dentro da área de im-
plantação do empreendimento.

O nosso diagnóstico foi realizado com o
objetivo de elaborar uma base para o
conhecimento da situação socioam-
biental atual, visando traçar linhas de ação
e tomar decisões para prevenir, controlar e
corrigir os impactos ambientais que a usina
causará em cada um dos meios que
compõem a área socioambiental.

ENTENDENDO MELHOR AS PARTES QUE COMPÕEM A ÁREA SOCIOAMBIENTAL

DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL

MEIO FÍSICO
Estudo da água, da terra e do ar.

MEIO BIÓTICO
Estudo dos animais que habitam a 
terra, a água e o ar, e estudo da 
vegetação.

MEIO ANTRÓPICO
Estudo dos seres humanos e sua 
relação com o ambiente em que 
vivem.
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O QUE FOI FEITO?

AR: Levantamentos e interpretação de bibliografia existente (estudos, publicações, artigos,
trabalhos acadêmicos, etc.). Estes foram os principais aspectos estudados: temperatura,
umidade do ar, ventos, insolação e chuvas.

TERRA: Levantamentos e interpretação de bibliografia existente, complementados por
expedições de campo. Estes foram os principais aspectos estudados: solos, rochas,
aptidão agrícola, recursos minerais e processos erosivos.

ÁGUA: Levantamentos e interpretação de bibliografia existente, complementados por
expedições de campo. Estes foram os principais aspectos estudados: hidrologia e usos
múltiplos da água, qualidade da água e recursos hídricos subterrâneos.

Estudos geológicos

DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO

Estudos de qualidade da água
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O QUE FOI FEITO?

FLORA: Levantamentos e interpretação de bibliografia existente, complementados por
expedições de campo. Estes foram os principais aspectos estudados: caracterização de
espécies ameaçadas e espécies de interesse medicinal, cobertura vegetal e estudo
das Unidades de Conservação na região.

FAUNA TERRESTE: Levantamentos e interpretação de bibliografia existente,
complementados por expedições de campo. Estes foram os principais aspectos
estudados: mamíferos, aves, anfíbios e répteis.

BIOTA AQUÁTICA: Levantamentos e interpretação de bibliografia existente,
complementados por expedições de campo. Estes foram os principais aspectos
estudados: plantas e animais aquáticos microscópicos e peixes.

Estudos de Flora Estudos de Fauna Estudos da Vida Aquática

DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO

Estudos de Flora Estudos de Fauna Estudos da Vida Aquática
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O QUE FOI FEITO?

MUNICÍPIOS: Levantamentos e interpretação de bibliografia existente, complementados
por expedições de campo. Foram estudados diversos aspectos, entre eles: população,
infraestrutura, serviços públicos, lazer, turismo, cultura, etc.

ENTORNO DA PCH: Expedições de campo. Entre as atividades desenvolvidas,
destacam-se: cadastro socioeconômico da população local e das benfeitorias que
serão afetadas pelo lago, entrevistas, reuniões e identificações gerais.

ARQUEOLOGIA: Levantamentos e interpretação de bibliografia existente,
complementados por expedições de campo. Foram estudados o patrimônio histórico-
cultural e arqueológico.

Visitas à áreas urbana

DIAGNÓSTICO DO MEIO ANTRÓPICO

Levantamento de patrimônio histórico
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O PROJETO FOI REVISADO PARA NÃO ATINGIR O ASSENTAMENTO

O inventário hidrelétrico do rio Branco foi
aprovado pela ANEEL no mês de junho de
2013.

Alguns meses depois, em dezembro de
2013, data posterior ao início dos estudos
socioambientais da PCH Clairto Zonta, foi
criado pelo INCRA o Assentamento Egídio
Bruneto, cuja área atinge parte do circuito

adutor e a totalidade da casa de força do
arranjo previsto no inventário hidrelétrico.

Diante da homologação do Assentamento
pelo INCRA, a ARGENTUM Ltda. investiu
na revisão do projeto para não causar
nenhuma interferência direta aos
assentados.

ATENÇAO ESPECIAL AO EGÍDIO BRUNETO
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O PROJETO FOI CONCEBIDO DE MODO A MANTER A VIDA NO RIO BRANCO E A
ROTINA AO REDOR DELE

Embora a derivação da água do rio Branco
para o Ribeirão das Antas provoque a
redução da vazão durante os 40 quilômetros
que existem entre a soleira e a foz do rio, a
vida aquática e a rotina dos proprietários de
terra ao redor do rio Branco não deverão ser
prejudicadas.

A soleira contará com um dispositivo que
manterá permanentemente uma vazão
ecológica para a preservação do rio. Além
da vazão ecológica, o dispositivo da soleira
também será capaz de liberar a vazão de
todas as propriedades que tem outorga para
uso da água à jusante da soleira.

Os estudos hidrológicos
apontam ainda que
haverá excedente água
em 20% do tempo, o
que provocará o
vertimento da vazão
para o leito natural do
rio.

ATENÇAO ESPECIAL AO TRECHO REMANESCENTE

rio.

Soma-se ainda o fato de
existirem dezenas de
afluentes do rio Branco
à jusante da soleira, que
ajudam a manter o rio
com uma boa vazão.

Para as atividades de
banho e lazer no trecho
entre a soleira e a foz,
que foram identificadas
como frequentes,
haverá sempre uma
vazão satisfatória.
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DEPOIS DO DIAGNÓSTICO, O PROGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL

Finalizado o diagnóstico, foi realizado o
prognóstico socioambiental da implantação
da PCH Clairto Zonta.

Mas e o que é prognóstico? O prognóstico
seria a profissão de uma bola de cristal,
caso ela existisse. Ou seja, o prognóstico é
o trabalho de descrever o que ocorrerá no
futuro, com os conhecimentos que temos no
presente.

O prognóstico socioambiental da PCH é,
portanto, uma previsão do que vai ocorrer a
partir do momento em que a usina saia do
papel.

O que vai acontecer de bom chamamos de
Impacto Socioambiental Positivo, e o que
não é tão bom ou é nada bom chamamos
de Impacto Socioambiental Negativo.

PARA CADA IMPACTO, UMA SÉRIE DE MEDIDAS

O Impacto Socioambiental mais famoso de

PROGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL

O Impacto Socioambiental mais famoso de
uma usina hidrelétrica é o alagamento de
áreas para a formação do reservatório. O lago
atinge áreas pertencentes a outras pessoas e,
em alguns casos, atingem residências, a
lavoura ou o pasto das famílias.

Para este impacto, várias medidas serão
tomadas pela ARGENTUM Energia, tais como:

� Remoção da vegetação;

� Resgate dos animais;

� Aquisição das terras afetadas;

� Controle da qualidade das águas.
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MAS, AFINAL, PARA QUE SERVEM ESTES IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS?

Os principais Impactos Socioambientais identificados para a PCH Clairto Zonta estão
apresentados aqui:

Os Impactos Socioambientais são utili-
zados para dizer QUAIS serão os benefícios
e prejuízos do empreendimento, COMO
eles serão sentidos e o QUANTO eles pode-
rão afetar o meio físico, a população, os ani-
mais, a vegetação etc.

Além disso, é através dos Impactos
Socioambientais que se definem as medidas
que deverão ser tomadas para diminuir os
Impactos Negativos e aumentar os Impac-
tos Positivos.

Comprometimento 
de ambientes 

físicos estratégicos

IMPACTOS

�Redução da vazão à jusante da 
barragem no rio Branco
�Aumento da vazão do ribeirão das 
Antas

MEDIDAS

� Monitoramento e
acompanhamento

PROGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL

Aumento da oferta 
de emprego

Perda de cobertura 
vegetal nativa

Alteração na 
qualidade da água

�Dezenas de empregos gerados

�Efeito somado a outros empreendimentos

�Vegetação nativa afetada

�Habitats da fauna terrestre

�Velocidade menor das águas

�Utilização de defensivos agrícolas

� Contratação da
mão-de-obra local

� Compensação
ambiental

� Monitoramento
� Controle das causas
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Comprometimento de ambientes físicos e estratégicos
Início ou aceleração de processos erosivos

Indução à ocorrência de sismos
Poluição e descaracterização física do solo

Alteração do uso do solo local
Modificação da paisagem natural

Intensificação do assoreamento do curso hídrico
Alteração da qualidade das águas

Alteração do regime hídrico
Substituição e diversificação dos usos das águas

Alteração de áreas de ocorrência de espécies botânicas endêmicas, raras e ameaçadas
Contaminação por espécies botânicas exóticas

Diminuição da abundância de indivíduos e áreas de ocorrência
Perda de cobertura de vegetação nativa

Rompimento de corredores biológicos
Intensificação do efeito de borda

PROGRAMA IMPACTOS

GESTÃO 
SOCIOAMBIENTAL

MONITORAMENTO E 
CONTROLE DA 
QUALIDADE DAS 
ÁGUAS

GERENCIAMENTO 
DE RESÍDUOS

CONSERVAÇÃO DO 
ENTORNO DO 
RESERVATÓRIO

RECOMPOSIÇÃO DA 
APP

RECUPERAÇÃO DE 
ÁREAS 

DEGRADADAS

MONITORAMENTO 

15 PROGRAMAS PARA 36 IMPACTOS SOCIAMBIENTAIS IDENTIFICADOS

Alterações de habitats terrestres e em sítios reprodutivos
Aumento da competição territorial

Atividades cinegéticas, pesca e atropelamento de animais
Alteração do ambiente aquático para fauna terrestre

Degradação dos habitats aquáticos
Comprometimento de espécies aquáticas endêmicas, raras ou ameaçadas

Interrupção da migração de peixes e isolamento das populações
Aparecimento de espécies exóticas aquáticas

Mortandade de organismos aquáticos
Geração de expectativa na população

Alterações no mercado imobiliário local
Aumento do conhecimento técnico-científico regional

Aumento da oferta de emprego
Dinamização do setor terciário

Alteração das finanças municipais
Aumenta de demanda de serviços públicos

Alterações no sistema viário
Aumento da oferta de energia elétrica

Perda de áreas produtivas
Desmobilização de mão de obra

Conflitos nas relações sociais trabalhador-comunidade
Ocorrência de acidentes com a população local e temporária

Perda ou descaracterização do patrimônio arqueológico

IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS

MONITORAMENTO 
DO 

DESMATAMENTO

MONITORAMENTO 
DA FAUNA 
AQUÁTICA E 
TERRESTRE

COMUNICAÇÃO 
SOCIAL E APOIO À 
POPULAÇÃO LOCAL

EDUCAÇÃO 
SOCIOAMBIENTAL

INDENIZAÇÕES COMPENSAÇÃO 
AMBIENTAL

TREINAMENTO DA 
MÃO DE OBRA

MELHORIA DA 
INFRAESTRUTURA 
VIÁRIA AFETADA

PROSPECÇÃOE 
RESGATE 

ARQUEOLÓGICO
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A INTEGRAÇÃO DA PCH CLAIRTO ZONTA NO AMBIENTE

PCH CLAIRTO ZONTAPCH CLAIRTO ZONTA

A Análise Ambiental Integrada constitui-se
como o desfecho de um complexo e longo e
trabalho multidisciplinar. . . . . . . . . . . . . . . . .

Esta análise, de forma simplificada, é um
exame global dos principais pontos do

estudo de impacto ambiental (fragilidades e
potencialidades) somado às questões
externas que também compõem, de forma
integrada, o mesmo escopo de estudo. . .

A análise foi montada sobre três eixos:

.

ANÁLISE INTEGRADA

CENÁRIOS FUTUROS DA 
BACIA DO RIO IVAÍ

CENÁRIOS FUTUROS DA 
BACIA DO RIO BRANCO

PANORAMA FUTURO -
MUNICIPAL E ESTADUAL 

POTENCIAIS CONFLITOS
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BACIA DO RIO BRANCO BACIA DO RIO IVAÍ

PANORAMA FUTURO – MUNICIPAL E ESTADUAL

Caracterizado principalmente pelo
moderado potencial de expansão, o
município de Rio Branco do Ivaí atualmente
encontra-se, sob o viés geográfico, distante
das regiões mais desenvolvidas do estado.
Sob o aspecto social, notam-se baixos
índices de evasão rural (em comparação a
outras localidades) que refletem a base
produtiva do campo, pouco mecanizada e
tecnológica. Esta conjuntura pode ser
explicada, em parte, pelo fato da bacia
hidrográfica do rio Branco não ser muito
propícia à agricultura mecanizada, uma vez
que os grandes vales que beiram os rios

tornam algumas regiões pouco produtivas e,
portanto, não representam atrativos
financeiros de grande relevância. Mesmo
assim, Rio Branco do Ivaí possui
considerável potencial de expansão
econômica, principalmente relacionado à
exploração de seus recursos naturais. E é
nesse contexto em que enquadra a PCH
Clairto Zonta, pois assim que iniciadas suas
obras, a movimentação financeira e social
que ocorrerá no município trará benefícios
dos mais diversos: dinamização do setor
terciário, o aumento da oferta de empregos,
a alteração do mercado imobiliário local etc.

ANÁLISE INTEGRADA

BACIA DO RIO BRANCO BACIA DO RIO IVAÍ

A implantação da PCH não prejudicará a
atividade econômica que depende do rio
Branco, pois, margens do rio foi identificado,
basicamente, atividades de pecuária
extensiva, sem a necessidade de grandes
vazões hídricas. Como ponto positivo,
devido ao fato de Rio Branco do Ivaí sofrer
com eventos de cheia do rio Branco, a
existência da PCH na região implicará
também em melhores medidas e sistemas
de controle destes fenômenos para a
população local. Como é dever do
empreendedor instalar estações de
monitoramento de chuva e vazão no
entorno, tais fenômenos serão previstos
com certa antecedência e as providências
relacionadas à segurança dos moradores
das margens do rio, por exemplo, poderão
ser tomadas pelos agentes públicos locais.

O rio Ivaí teve seu inventário hidrelétrico
aprovado pelo Governo Federal em
setembro de 2014. Foram identificadas 10
usinas, com potência entre 28 e 103 MW, e
lagos 2,6 e 28,2 km². As usinas do rio Ivaí
apresentam impacto socioambiental
comparativamente bem maior ao da PCH
Clairto Zonta, devendo enfrentar conflitos
mais duros em seus processos de
licenciamento ambiental. Desse modo,
deve-se atentar ao fato da PCH Clairto
Zonta apresentar-se exclusa aos conflitos
existentes de movimentos contra
empreendimentos hidrelétricos que,
inclusive, já estão em ofensiva contra as
usinas do rio Ivaí.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um complexo e extenso estudo, como é o
Estudo de Impacto Ambiental da PCH
Clairto Zonta, requer discussões
duradouras so-bre os assuntos abordados. .
. . . . . . . .
Todas as constatações aqui feitas são de
extrema importância para o decorrer do
projeto da usina e servirão para que as
próximas etapas obtenham sucesso. . . . .

A aprovação deste estudo é de respon-
sabilidade do IAP, todavia, postos todos os
Impactos Socioambientais, os Programas

Socioambientais e, acima de tudo,
destacada a importância deste empre-
endimento na região, tem-se que a PCH
Clairto Zonta é um empreendimento
ambientalmente viável. . . . . . .

Para que esta viabilidade seja mantida
durante a implantação e a operação da
usina, as medidas propostas deverão ser
seguidas, sempre integrando a comunidade
local aos estudos, sob tutela dos órgãos
públicos (IAP, Prefeituras Municipais etc.).

PRÓXIMAS ETAPAS

CONCLUSÃO

Realização das 
audiências 
públicas

Obtenção da 
Licença Prévia 

(LP)

Detalhamento 
dos Programas 
Socioambientais 

(PBA)

Obtenção da 
Licença de 

Instalação (LI)

Início das Obras 
da PCH Clairto 

Zonta

PRÓXIMAS ETAPAS
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Os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e o
Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) da
PCH Clairto Zonta foram desenvolvidos
entre os anos de 2013 e 2015, sob a
coordenação e responsabilidade técnica
principal da Titanium Engenharia Ltda,
que contou com a participação de mais de
dezenas de empresas e pessoas.

Os dados da Titanium são:
Razão Social: Titanium Engenharia Ltda.
CNPJ/MF: 10.392.007/0001-50
Endereço: Rua Fernando Simas, nº. 705,
cj. 33, CEP 80430-190, Curitiba/PR
Fone: (41) 3339-5550
Email: contato@titanium.eng.br

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

NOME FORMAÇÃO E ÓRGÃO DE CLASSE RESPONSABILIDADE

Antônio Carlos W. Iurk
Eng. Ambiental, Esp., STC.

CREA-PR 102.864/D
Coordenador Geral

Leonardo R. Minucci
Eng. Ambiental MSc. Rec Hídricos 

CREA-PR 116.570/D
Coordenador Executivo

Gabriel B. do Nascimento
Eng. Ambiental 

CREA-PR 135.189/D
Coordenador Técnico

EQUIPE TÉCNICA

CREA-PR 135.189/D

Marco Antônio W. Iurk
Esp.Ing. Eng. Civil

CREA-PR 117.912/D
Responsável Técnico pelo Projeto Civil

Daniel Faller
Eng. Mecânico

CREA-PR 96.294/D
Estudos de Motorização

Felipe Vescovi
Engenheiro Eletricista

CREA-PR 97219/D
Estudos Elétricos

Celso Darci Seger
Biólogo,Dr. 

CRBio 09.806/07 D | IBAMA 196.008 
Estudos do Componente faunístico

Brasil Ávila Holsbach
Eng. Florestal

CREA-PR 71.535/D | IBAMA 217.638
Estudos do Componente florístico

Igor Kintopp Ribeiro
Biólogo

CRBio 66400/07-D | IBAMA 5030450 
Estudos da Biota aquática

Priscila Izabel Tremarin Bióloga Estudos dos Fitoplânctions e Perifitons
Neli Gomes da Rocha MSc. Sócióloga Estudos Socioeconômicos
Sandra Ramalho Msc. Socióloga Estudos Socioeconômicos
Antônio C. M.  Cavalheiro Arqueólogo M.Sc. Estudos Arqueológicos

Eduardo G. de Pauli Baptista
Geólogo

CREA SC 094145-0
Estudos Geológicos

Willian Leandro Broday
Técnico Florestal

CREA PR 102.533/TD
Estudos Topográficos

Jade Varallo Corte
Graduanda em Tecnologia em Processos
Ambientais

Apoio aos serviços de meio ambiente
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