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1 APRESENTAÇÃO 
O presente Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o correspondente Relatório de 

Impacto Ambiental (RIMA) referem-se à implantação do empreendimento denominado 

Parque Eólio Batavo, o qual é composto por duas usinas geradoras de energia eólica com 

30MW de potência instalada cada, sendo denominados respectivamente: Usina Eólica 
Batavo I e Usina Eólica Batavo II. O Parque Eólico Batavo será implantado no Município 

de Carambeí, Estado do Paraná, em áreas rurais da Batavo Cooperativa Agroindustrial, 

abrangendo uma área total de 1.750 hectares.  

Para a produção e execução deste EIA/RIMA formou-se uma equipe 

multidisciplinar composta por consultores especialistas em várias áreas do conhecimento.  O 

trabalho teve inicio em março de 2014, estendendo-se durante todo o ano, com a realização 

de estudos in loco para reconhecimento da área e coleta de dados primários. 

A abordagem analítica adotada para a ponderação de componentes físicos, 

bióticos e antrópicos, que estruturam o diagnóstico ambiental apresentado neste 

documento, foi elaborada considerando uma extensa pesquisa institucional somada a 

informações e dados levantados a campo. Durante a edição do estudo, foram observadas e 

avaliadas investigações geológicas, geomorfológicas, pedológicas, hidrológicas, faunísticas, 

florísticas, arqueológicas, entre outras. Concomitantemente, realizou-se um levantamento 

abordando o enfoque socioeconômico na região afetada direta e indiretamente pela 

implantação do empreendimento. As diretrizes metodológicas utilizadas envolveram 

entrevistas individuais e reuniões públicas com a população diretamente afetada. 

A área avaliada por este estudo interdisciplinar, pretendida para a instalação do 

referido empreendimento é de interesse da empresa Batavo Cooperativa Agroindustrial. 
Por tratar-se de empreendimento de geração de energia elétrica a partir de aproveitamento 

eólico, para solicitação de Licença Prévia (LP), o órgão ambiental licenciador, Instituto 

Ambiental do Paraná – PR, solicita ao empreendedor, apresentação de Estudo de Impacto 
Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA). Em atendimento ao Instituto 

Ambiental do Paraná, este documento, orientado por “Termo de Referência” 
especificamente emitido para este empreendimento, apresenta os resultados obtidos 

mediante os estudos realizados. 
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1.1 Justificativa 

Toda e qualquer alteração que cause impactos de nível físico, químico ou 

biológico no ambiente, causada por qualquer atividade humana, é considerado impacto 

ambiental (FILHO & BITAR, 1995). O EIA/RIMA constitui ferramenta fundamental no sentido 

de antecipar eventuais impactos num plano quali-quantitativo, servindo como subsídio ao 

planejamento adequado de obras ou atividades potencialmente degradantes ao meio 

ambiente (natural e antrópico) que possam ser geradas pelo empreendimento eólico. Além 

disso, serve também à identificação de elementos ambientais localmente relevantes, que 

devem prioritariamente ser preservados ou minimamente alterados. 

Estas demandas emergem da necessidade de conciliação entre 

desenvolvimento socioeconômico e sustentabilidade ambiental, devendo ser observadas já 

na fase de planejamento do empreendimento. Caso figure como necessário, o estudo 

deverá buscar alternativas tecnológicas ou ações mitigadoras capazes de eliminar, 

minimizar ou potencializar os efeitos de acordo com sua natureza (MILARÉ 2004). Deverá 

também ser transmitido à população via realização de audiências públicas, quando couber, 

de acordo com a regulamentação (MACHADO, 1995), respeitada a matéria versante sobre 

sigilo industrial. 

1.1.1 Aspectos legais e administrativos 

• Constituição Federal de 1988 (art. 225): exigência do EIA/RIMA para qualquer 

empreendimento ou atividade que cause potenciais degradações ao meio 

ambiente; 

• Resolução CONAMA 237/1997: regulamenta os aspectos de licenciamento 

ambiental; 

• Lei Federal 6938/81 (art. 9° inc.III): estabelece a avaliação de impactos ambientais 

como um dos instrumentos da Politica Nacional do Meio Ambiente; 

• Decreto Federal 99274/90 (art. 17º, §1º): exigências para elaboração dos estudos 

ambientais; 

• Resolução CONAMA 01/1986: orientações sobre os procedimentos para a 

realização do EIA; 

• Resolução CEMA 65/08: licenciamento ambiental no Estado do Paraná; 



 

 
 

Fone/Fax: (54) 3039.2001 | (54) 3039.2002 | Rua Rodrigues Alves, nº 2064, Térreo | Bairro Lourdes | CEP: 95076-670 | Caxias do Sul/RS 

 

Pá
gi

na
26

 

• Resolução Conjunta SEMA/IAP 31/98: estabelece procedimentos para 

licenciamento de unidades de geração, transmissão e distribuição de energia 

elétrica no Estado do Paraná. 

1.2 Objetivos 

O objetivo geral do EIA-RIMA consiste em subsidiar o Órgão Ambiental 

competente pelo empreendimento em questão (IAP) na tomada de decisão quanto à 

viabilidade técnico-ambiental do empreendimento, considerando o quadro ambiental vigente, 

as alterações ambientais previstas como emergentes do processo, bem como as demandas 

necessárias à que a implantação ocorra da forma menos impactante possível. 

1.3 Objetivos específicos 

• Identificar e descrever o empreendimento baseado em suas alternativas 

locacionais e tecnológicas, além de apresentar o projeto quanto a sua instalação e 

operação; 

• Definir as áreas de influência do empreendimento; 

• Apresentar diagnóstico ambiental dos meios físico, biótico e antrópico; 

• Propor prognóstico ambiental a partir do diagnóstico apresentado, buscando 

definir impactos prováveis e possíveis, e sua significância; 

• Estipular medidas preventivas, mitigatórias e compensatórias para os impactos 

ambientais previstos com a execução do empreendimento; 

• Planejar programas de monitoramento baseados no prognóstico e medidas 

apresentados; 

• Atender com zelo as determinações legais impostas pela legislação atual, além de 

buscar um nível de entendimento e clareza conceitual que permita ao órgão 

ambiental tomar decisões com segurança. 

• Traduzir, através do RIMA, os resultados e análises técnicas do EIA para 

esclarecimento da sociedade em geral, apresentando os impactos ambientais que 

o empreendimento possa incidir na área de influência. 
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2 DADOS CADASTRAIS 
Este Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) 

é do interesse da empresa Batavo Cooperativa Agroindustrial, com sede no Município de 

Carambeí, no Estado do Paraná. 

2.1 Identificação do empreendedor 

Batavo Cooperativa Agroindustrial 

CNPJ 76.107.770/0001-08 

Inscrição Estadual 202.00330-30 

Endereço Avenida dos Pioneiros, n° 2324, Carambeí, PR. CEP: 84145-000 

Telefone (42) 3231-9000 

Representante legal Antônio Carlos Campos 

CPF 231.026.089-49 

E-mail campos@batavo.coop.br 

Gernte de novos negócios Mário Dykstra  

E-mail dykstra@batavo.coop.br 

Coordenador Ambiental e 
Florestal Pieter Maurits Van der Meer 

E-mail pieter.meer@batavo.coop.br 

2.2 Identificação do empreendimento 

Parque Eólico Batavo 

Nome Parque Eólico Batavo 

Atividade Usinas de geração de energia elétrica a partir de aproveitamento eólico 

Localização Zona rural do Município de Carambeí 

Pot6encia instaladas 60 MW (30 MW em casa Usina Eólica) 

Área 6.915,2 hectares 

Número de 
propriedades afetadas 5 

mailto:dykstra@batavo.coop
mailto:pieter.meer@batavo.coop.br
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Parque Eólico Batavo 

Coordenadas 
geográficas 

Vértice noroeste: 582422 / 7259965 
Vértice nordeste: 582473 / 7243640 
Vértice sudoeste: 590307 / 7243690 
Vértice sudeste: 590307 / 7260015 

2.3 Identificação da consultoria técnica 

Biometria Consultoria e Projetos 

CNPJ 12.740.603/0001-09 

Endereço 

Rua Rodrigues Alves, nº 2064, sala comercial 
Bairro Nossa Senhora de Lourdes, 
CEP: 95076-670 
Caxias do Sul, RS. 

Telefone / Fax (54) 3039.2001 / 3039.2002 

E-mail biometria@biometriars.com.br 

CRBio 000677-03/2012 

Cadastro IBAMA 5333394 

Diretor Técnico Samuri Volpatto 

CRBio 58302-03 

CTF 4901429 

E-mail samuri@biometriars.com.br 

2.4 Identificação do coordenador geral do EIA-RIMA 

Biólogo Leonardo Henrique Matias 

CRBio 69114-03 

Cadastro IBAMA 3844119 

Telefone (54) 3039.2001 

E-mail leonardo@biometriars.com.br 

 

 

 

mailto:leonardo@biometriars.com.br
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2.5 Identificação da equipe técnica 

Área Responsável Registro de Classe Registro 
IBAMA 

Coordenador Geral Biólogo Leonardo Henrique Matias CRBio 69114-03 3844119 

Responsável técnico 
pelos estudos Biólogo Esp. Samuri Volpatto CRBio 58302-03 4901429 

Projeto de Engenharia Eng. Civil Paulo Afonso Foes  CREA-SC 29885-5 - 

Geologia e 
Geomorfologia  Geólogo Alberto Pozzer CREA 62152 521425 

Clima, Pedologia e 
Hidrologia Geólogo Alberto Pozzer CREA 62152 521425 

Flora e Fauna 

Biólogo Andrigo Ulian Agostini 
Biólogo Esp. Samuri Volpatto 
Biólogo Tiago Marcon 
Biólogo Guilherme Cansan 
Eng. Agrônomo Evandro Luiz Saccaro 

CRBio 69217-03 
CRBio 58302-03 
CRBio 81955-03 
CRBio 95525-03 
CREA-RS 177907 

4901421 
4901429 
5946849 
6098581 
5366066 

Socioeconomia Arquiteto Tiago Dallegrave Costa 
Geógrafa Aline Rosa 

CAU A49472-0 
CREA 191698 

6058916 
6070094 

Análise da paisagem Arquiteto Tiago Dallegrave Costa CAU A49472-0 6058916 

Arqueologia Arqueólogo Antônio Carlos Mathias 
Cavalheiro - 201024 

Geoprocessamento  Biólogo Andrigo Uilian Agostini CRBio 69217-03 4901421 

Equipe de Apoio 
Julian Henrique Carlotto de Andrade 
Eng. Agrônomo Dr. Paulo Grolli 
Biólogo Israel Schneiberg 

- 
- 
CRBio 83409-07 

- 
- 
5449680 

  



 

 
 

Fone/Fax: (54) 3039.2001 | (54) 3039.2002 | Rua Rodrigues Alves, nº 2064, Térreo | Bairro Lourdes | CEP: 95076-670 | Caxias do Sul/RS 

 

Pá
gi

na
30

 

2.6 Folha de assinaturas  

Profissionais Assinatura 

Arqueólogo Antônio Carlos Mathias Cavalheiro  

Arquiteto Tiago Dallegrave Costa  

Biólogo Andrigo Ulian Agostini  

Biólogo Guilherme Cansan  

Biólogo Leonardo Henrique Matias  

Biólogo Esp. Samuri Volpatto  

Biólogo Tiago Marcon  

Eng. Agrônomo Evandro Saccaro  

Eng. Civil Paulo Afonso Foes 
 

Geólogo Alberto Pozzer 
 

Geógrafa Aline Rosa  
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3 DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
O empreendimento está localizado no Estado do Paraná, Município de 

Carambeí, ao Norte de Curitiba. Com aproximadamente 20 mil habitantes e 649,679km², 

Carambeí se destaca em âmbito nacional por ser um dos maiores produtores de leite.  

Pioneiro em geração de energia eólica, o Paraná implantou o primeiro parque 

eólico do Sul do Brasil e apresenta mais de 25 locais com potencial eólico para instalações 

de empreendimentos para a geração de energia eólica. 

3.1 Justificativa 

Sabe-se que o Estado do Paraná foi o primeiro a construir uma usina eólica no 

Brasil. No entanto, apesar das mais de duas dúzias de locais com potencial eólico no 

Estado, não foi implantado nenhum outro empreendimento eólico desde a década de 90. 

Neste contexto, a Cooperativa Batavo ao encontro do enquadramento da Política Nacional 

de Energia brasileira inovou com o projeto da Central Geradora Eólica Batavo. 

3.2 Objetivos 

O parque eólico será composto por 30 aerogeradores com 2.0 MW de potência 

cada. Com 60 MW de potência instalada, o empreendimento tem por objetivo gerar 267 

GWh de potência anual previsto, vida útil de 30 anos e finalidade de produção independente 

com sistema interligado.  

3.2.1 Custo 

O custo total de implantação da CGE está estimado em R$ 229,73 milhões. Este 

valor engloba a construção, aquisição de equipamentos, projeto da usina, custos referentes 

a gestão de implantação, ações socioambientais e fundiárias, conforme demonstrado na 

Tabela 3.1. 
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Tabela 3.1: Custo Total de Implantação da CGE. 

Item Descrição Quantidade Custo 

1 Fornecimento de aerogeradores de 2.0 MW 30 un. R$ 125.000.000,00 

2 Equipamento auxiliares -- R$ 20.000.000,00 

3 Obras civis -- R$ 60.000.000,00 

4 Engenharia -- R$ 4.520.000,00 

5 Gerenciamento da execução da obra -- R$ 2.000.000,00 

6 Meio ambiente -- R$ 1.100.000,00 

7 Conexão ao sistema de transmissão em 138 kV 14 Km R$ 4.200.000,00 

8 CUSTO EM SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS  -- R$ 216.820.000,00 

9 Contingências (3%) -- R$ 8.605.000,00 

10 Compensação ambiental (0,5%) -- R$ 1.434.000,00 

11 Seguros (1%) -- R$ 2.868.000,00 

12 CUSTO TOTAL  R$ 229.727.000,00 

3.3 Área de inserção 

O empreendimento eólico está localizado no Município de Carambeí – PR, tem o 

acesso pela PR-151, que liga o município de Ponta Grossa a Carambeí, seguindo pela 

Avenida dos Pioneiros e por fim pela Avenida Atlanta. 

O Município pertence à região dos Campos Gerais e concentra o maior 

entroncamento rodoferroviário do Sul do Brasil, com destaque para a rodovia 

Transbrasiliana (BR-153), que liga as regiões Norte e Sul do Brasil, conforme figura Figura 

3.1. 

Também, a BR-376 tem relevância no transporte interno do estado, faz a ligação 

entre o Norte do Estado do Paraná, a capital Curitiba e ao Porto de Paranaguá (Figura 3.2). 

Por último, a rodovia BR-277 se faz presente da ligação do Leste com o Oeste do Estado 

curitibano, como apresenta a Figura 3.3. 

O parque se inserirá na área rural do município de Carambeí (Figura 3.4), terá 

1.750,00ha de área contratada, referente a área efetivamente ocupada terá 21,5ha de área 

destinada aos acessos e 2,6ha para as plataformas e aerogeradores. Atualmente o uso 
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dessas áreas é caracterizado pelo cultivo de soja, trigo e milho com presença de pequenas 

porções de reflorestamento de pinus e eucalipto. 

 
Figura 3.1 - Rodovia Transbrasiliana (BR-153). 

 

 
Figura 3.2 - Rodovia BR-376. 
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O relevo da região é acidentado e caracteriza-se principalmente por um planalto 

elevado com altitudes superiores a 1.000 metros. Destacasse à Leste dessa área, a Escarpa 

Devoniana. Com altura superior a cem metros a escarpa apresenta o substrato rochoso 

exposto, sem cobertura de solos e vegetação.  

 
Figura 3.3 - Rodovia BR-277. 

 

Para a análise preliminar do potencial eólico nas áreas objeto do Estudo, foram 

utilizados os dados do Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, publicado pelo Centro de 

Pesquisas de Energia Elétrica – CEPEL. 

A elaboração do ATLAS se baseou no modelo MesoMap, um abrangente 

sistema de software de modelamento numérico dos ventos de superfície. Este sistema 

simula a dinâmica atmosférica dos regimes de vento e variáveis meteorológicas correlatas, a 

partir de amostragens representativas de um banco de dados validado para o território 

brasileiro, para o período 1983/1999. 

O sistema contempla a representação de condicionantes geográficas como o 

relevo, a rugosidade induzida por classes de vegetação e uso do solo, as interações 

térmicas entre a superfície terrestre e a atmosfera, inclusive efeitos da umidade atmosférica. 

Estas simulações são balizadas por referências existentes, tais como grades de dados 

meteorológicos resultantes de reanálises, radiossondagens, vento e temperatura medida 

sobre o oceano e medições de vento de superfície realizadas regionalmente no Brasil. 
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O Atlas do Potencial Eólico Brasileiro apresenta mapas temáticos dos regimes 

médios de vento (velocidade, direções predominantes e parâmetros estatísticos de Weibull) 

e fluxos de potência eólica na altura de 50 metros, na resolução horizontal de 1 km x 1 km, 

para todo o País. 

 
Figura 3.4 - Mapa de Localização do Empreendimento. 

 
O resultado deste estudo é um panorama nacional e regional do regime dos 

ventos, apresentado na Figura 3.5, e através do qual é possível identificar as áreas com 

potencial para geração de energia de fonte eólica. 

Para a região do empreendimento, o Atlas indica uma velocidade média anual, a 

50 metros de altura, de 5,63 m/s, distribuída ao longo do ano conforme indicada na Tabela 

3.2. 

Para uma análise mais realista do potencial de operação dos aerogeradores, os 

ventos estimados para a altura de 50 metros foram transpostos para a altura média 

correspondente aos eixos dos principais modelos de aerogeradores existentes atualmente 

no mercado. O resultado desta transposição foi uma velocidade média de 6,42m/s, 

distribuída ao longo do ano (Tabela 3.3). 

 

COMPLEXO 
EÓLICO 

BATAVO 
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Figura 3.5 - Mapa Temático de Velocidade Média Anual de Vento a 50 Metros de Altura – 
Carambeí em Destaque. 

Tabela 3.2: Dados de vento a 50 metros de altura na área do empreendimento. 

Atlas do Potencial Eólico Brasileiro Dados de Vento Sazonal a 50 m de 
Altura 

Grandeza Latitude [°] Longitude [°] Distância 
[km] Dez-Fev Mar-Mai Jun-Ago Set-Nov 

Velocidade 24,841785°
S 50,208859°O 0,2974 4,6681 5,765 6,205 5,904 

fator k 24,883970°
S 50,186682°O 5,4919 2,4367 2,3466 2,669 2,3101 

fator c 24,842066°
S 50,239432°O 3,0465 7,7259 8,1244 7,577 6,0948 
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Tabela 3.3: Dados de vento a 100 metros de altura na área do empreendimento. 

Atlas do Potencial Eólico Brasileiro Dados de Vento Sazonal a 100 m de 
Altura 

Grandeza Latitude [°] Longitude [°] Distância 
[km] Dez-Fev Mar-Mai Jun-Ago Set-Nov 

Velocidade 24,841785°S 50,208859°O 0,2974 5,325 6,577 7,078 6,735 

Fator k 24,883970°S 50,186682°O 5,4919 2,6231 2,5261 2,8733 2,4868 

Fator c 24,842066°S 50,239432°O 3,0465 9,1123 9,5508 8,9482 7,3009 

A avaliação do potencial eólico no local onde se pretende instalar os 

aerogeradores parte de medições de vento realizadas no local de estudo, que devem ser 

suficientes para cobrir as variações meteorológicas da região, ou seja, minimamente, um 

ciclo meteorológico completo de 1 ano de dados. 

A qualidade dos dados anemométricos utilizados repercute diretamente nos 

resultados da avaliação do potencial eólico. Por este motivo, é necessário instalar e operar, 

no local do empreendimento, por um período suficiente de tempo, estações anemométricas 

de primeira qualidade, respeitando requisitos internacionais (normas e recomendações da 

International Energy Agency - IEA e International Electrotechnical Commission - IEC). 

Nestas estações são coletados dados de vento (intensidade e direção) em diferentes 

alturas, além de outras variáveis atmosféricas que interferem na produção eólica como a 

temperatura, a pressão, a umidade, a precipitação e outros. 

Os dados de vento apresentados neste estudo foram coletados no local através 

de duas estações denominadas BAT4201 e BAT4202 de padrão e qualidade mencionados 

acima. A localização das estações é apontada na Figura 3.6. 

Os locais onde foram instaladas as Torres Anemométricas possuem as 

características apresentadas na Tabela 3.4 e na Figura 3.7 

Tabela 3.4:  Características da Torre de Medições Anemométricas BAT4201. 

Posição 7252633m (N) - 579882m (E) 7248199m (N) - 506604m (E) 

Altitude 1040m 1128m 

Altura Torre 100m 100m 
Altura 

Anemômetros H1: 100m H1: 80m H2:60m H1:100m H2:80m H3:60m 
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Figura 3.6 - Localização das Estações. 

 
Figura 3.7 - Perfil esquemático das Torre de Medição Anemométricas. 

3.3.1 Dados torre BAT 4201 

A Torre Anemométrica BAT 4201 localizada nas terras do Sr. Henrique Harmz 

está em funcionamento desde 20 de Julho de 2012 e opera com três anemômetros de 
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primeira classe, dois sensores de direção de vento, um barômetro e um termo-higrômetro 

distribuídos ao longo de seus 100m de altura e dispostos, de acordo com o esquema a 

seguir: 

Os dados coletados nos sensores são enviados diariamente a um servidor de 

modo a compor a base de dados anemométricos necessária para o dimensionamento do 

projeto eólico. Os registros, feitos a cada 10 minutos, contemplam as seguintes variáveis: 

• Velocidade do vento a 60, 80 e 100 metros acima do nível do terreno; 

• Direção do vento a 80 e 100 metros acima do nível do terreno; 

• Temperatura; 

• Umidade; 

• Pressão atmosférica. 

Considerando o período de medições coletadas até o presente momento, a torre 

BAT4201 apresentou uma média de velocidade de 7.46 m/s a 100 metros de altura. 

A Figura 3.8 apresenta esses dados de velocidade de vento agrupados e 

distribuídos por frequência de ocorrência para cada intervalo de velocidades.  

 
Figura 3.8 - Distribuição de Frequência BAT4201 - 20.07.12 a 30.04.14 
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Por sua vez, a direção de vento predominante para o mesmo período foi 

Nordeste. A Rosa dos Ventos (Figura 3.9) mostra esses dados de direção de vento (99m) 

agrupados e distribuídos por setores ao longo de todas as direções em intervalos de 30°. 

 
Figura 3.9 - Rosa dos ventos da torre de medição anemométrica BAT4201 entre as datas de 

20.07.12 a 30.04.14. 

3.3.2 Dados torre BAT 4202 

A Torre Anemométrica BAT4202 está localizada nas terras do Sr. Janus 

Katsman, opera desde 20 de Julho de 2012 e apresenta as mesmas características que a 

torre BAT4201. 

Considerando o período de medições coletadas até o presente momento, a torre 

BAT4202 apresentou uma média de velocidade de 7.61 m/s a 100m de altura e vento 

predominantemente Nordeste (Figura 3.10).  
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Figura 3.10 - Distribuição de frequência da torre entre as datas de 20.07.12 a 30.04.14. 

 
 

.  
Figura 3.11 - Rosa dos ventos BAT4201 entre o período de 20.07.12 a 30.04.14. 
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3.3.3 Caracterização do potencial eólico 

Tabela 3.5: Comparação entre as torres de medição BAT4201 e BAT 4202. 

ITEM DESCRIÇÃO BAT4201 BAT4202 

1 Altitude 1040m 1128m 

2 Temperatura ambiente média 
anual 19.5ºC 16.25ºC 

3 Umidade relativa média anual 79.52% 84.77% 

4 Velocidade média anual do vento 7.46m/s 7.61m/s 

5 Máxima rajada de vento local 24.91m/s 23.06m/s 

6 Altura de medição do vento 100m 100m 

7 Direção predominante do vento NE NE 

8 Fator de forma de weibull 2.19 2.73 

9 Fator de escala de weibull 8.8 m/s 8.9 m/s 

10 Rugosidade média do terreno 
(z0) 0.03m 0.03 m/s 

3.4 Alternativas locacionais 

A escolha da localização da central geradora eólica deu-se pincipalmente por 

dois motivos, a sede da Cooperativa batavo está no município de Carambeí e as terras 

rurais são predominantemente dos cooperativados. A associação destes dois fatores foi 

predominante na escolha da região. 

3.4.1 Alternativa locacional escolhida 

O arranjo espacial do CGE Batavo foi obtido, procurando sempre os locais mais 

elevados com maior potencial eólico, pois a velocidade do vento aumenta à medida que o 

fluxo se acelera com a altitude. Comprovadamente os ventos são mais frequentes e mais 

fortes nas elevações, havendo um aumento de até 15% para cada 100 metros acima do 

nível do mar.  

Também, a compatibilização com exigências ambientais foram respeitadas na 

seleção dos locais de implantação dos aerogeradores e demais estruturas, bem como a 

minimização do impacto sobre as áreas de cultivo da região. 
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Depois da identificação do local prosseguiu-se com a equalização entre a 

proximidade dos acessos e o afastamento regulamentar às habitações. Foi considerada 

também a disposição perpendicular à direção predominante do vento. 

3.5 Alternativas tecnológicas 

Atualmente a população brasileira é de 200 milhões de pessoas e a perspectiva 

é chegar a 230 milhões em 2042, segundo o IBGE. Para acompanhar esse crescimento foi 

lançado o Plano Nacional de Energia 2030 – PNE 2030 com o intuito de acompanhar a 

expansão da oferta e demanda energética do Brasil no horizonte de longo prazo. Este plano 

visa orientar as tendências e balizar as alternativas de expansão desse segmento nas 

próximas décadas. 

Atualmente a matriz de energia elétrica do país apresenta-se dominantemente 

hídrica com 62% de toda a energia gerada. No entanto, segundo o Ministério de Minas e 

Energia há dois anos as condições hidrológicas são desfavoráveis para a geração de 

energia através do movimento das águas.  

A segunda maior fonte de energia utilizada no Brasil é fóssil, está engloba o 

carvão mineral, gás natural e petróleo, juntos são responsáveis por quase 18% da energia. 

Em seguida, está a energia gerada através da biomassa com 8,70%. Em quarto lugar com 

5,7 está a energia importada do Paraguai, Argentina, Venezuela e Uruguai. 

Representando aproximadamente 5% da energia gerada estão as fontes de 

geração eólica (3,33%), nuclear (1,40%) e solar (0,01%). Em 2014 aconteceu o primeiro 

leilão de energia solar, com 890MW contratados. O Brasil apresenta um dos melhores 

potenciais climáticos para a geração de energia solar do planeta, no entanto, os custos 

ainda são elevados devido à importação de material. 

A fonte de energia que vem se destacando é a eólica. Segundo a Annel em 2003 

havia apenas 06 centrais eólicas no país, passados 11 anos existem 221 centrais em 

operação, juntas produzem 4,7GW dos 133GW de energia elétrica gerada no país. Ainda, 

há 122 centrais geradoras elétricas em construção no país e outras 295 em projetos. Esta 

tendência está diretamente ligada ao potencial eólico do país que segundo as estimativas 

são de 300GW.  
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3.6 Projeto básico 

3.6.1 Aerogeradores 

Fabricante das 
turbinas: Modelo: Classe de vento iec: 

GAMESA G114 III A 

Número de turbinas: 30 Potência instalada total (kW): 60.000 Fator de capacidade: 
50% 

Vel. De vento normal 
(m/s): 7,5 Vel. De vento de partida (cut-in)  (m/s): 3 Vel. De vento de corte (CUT-

out) (m/s): 25 

TECNOLOGIA: 

( ) Velocidade variável e gerador 
síncrono 

( ) Velocidade variável, 
gerador de indução e 

escorregamento variável 

(X) Velocidade variável e gerador de 
indução duplamente alimentado 

( ) Velocidade fixa e gerador 
de introdução com rotor em 

gaiola 
( ) Outra – especificar: 

MULTIPLICADOR 
VELOCIDADE: (X) Possui, com razão de: 1:127.1 ( ) Não possui 

CONTROLE DE 
POTÊNCIA: 

(X) Passo variável (pitch) 
( ) Estol (stall)    ( ) Estol ativo (active stall) 

TURBINAS(S): 

Potência nominal: 2000 kW 
Potência de referência: kW 2000 kW 

Máxima pot. Gerada (média de 10 
minutos) 2000 kW 

      
Pot. Nominal. 

Aparente (kVA) 
Rotações 

Operação (rpm) 
Fator de 
Potência 

Rotação /Potência 
(rpm/kW) 

Tensão 
(kV) 

Classe de 
Isolamento 

2.105 13,07 0,95 0,006535 0,69 F 

Diâmetro (m) Área varrida (m²): Faixa de rotação (RPM): Numero de 
pás: 

114 10.207 7,8 - 14,8 3 
ALTURA DO EIXO DO ROTOR (m): 

93 
TIPO: Rotor de três lâminas de 

face voltada para o vento. 
MATERIAL: 

Aço 
PESO (KGF): 

3.635.800 
Espaçamento entre torres (m²): 116.964 

3.6.2 Base dos aerogeradores 

As bases das turbinas serão adaptadas às características geológicas do terreno. 

Conforme os casos poderão variar segundo critério do proprietário, sendo necessário para a 

execução do parque um projeto de fundações específico realizado por um técnico 

competente, seguindo as especificações do fabricante das turbinas eólicas. A escavação da 

área de fundação deverá ser realizada por meios mecânicos, utilizando métodos adequados 
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para a fragmentação da rocha, caso ela apareça, comum na área de interesse. Escavações 

para a fundação das turbinas consistem em uma base de 18 metros de diâmetro. Na base 

estarão dispostas as placas de fixação do eixo da turbina e os tubos de conexão elétrica. 

As plataformas (Figura 3.12) são obras pontuais anexas às bases dos 

aerogeradores (Figura 3.13), cuja finalidade é permitir o posicionamento dos dois guindastes 

e transportes pesados envolvidos na montagem das turbinas eólicas. 

 
Figura 3.12 - Plataforma de Montagem dos Aerogeradores ≈ 650m². 

 
Figura 3.13 - Base de Fundação. 



 

 
 

Fone/Fax: (54) 3039.2001 | (54) 3039.2002 | Rua Rodrigues Alves, nº 2064, Térreo | Bairro Lourdes | CEP: 95076-670 | Caxias do Sul/RS 

 

Pá
gi

na
46

 

3.6.3 Acessos novos e melhoria de existentes 

Os caminhos previstos destinam-se apenas à montagem dos aerogeradores e 

posterior acesso durante a fase de operação. Tanto quanto possível são utilizados caminhos 

já existentes, procedendo-se à beneficiação destes para permitir a passagem do sistema de 

transporte dos componentes. Todas as vias de serviço que não são estradas existentes 

pavimentadas têm 5.0 metros de largura, em terreno compactado. A inclinação transversal 

do pavimento é para cada lado a partir do eixo de 2%. 

Em planta, o traçado das vias de serviço tem raios mínimos de 50 metros. Nos 

casos em que os raios tenham que ser inferiores, mas nunca inferiores a 30 metros, terão 

sobre larguras de 2 metros para raios de 40 metros e de 4 metros para raios de 30 metros. 

No melhoramento de um caminho existente, serão feitas pequenas correções na 

zona das curvas mais apertadas para permitir a passagem dos transportes de grandes 

dimensões, bem como acertar a sua largura de plataforma para 5 metros. 

3.6.4 Canteiro de obras 

O Canteiro de obras será implantado em local a definir, sendo as suas 

dimensões variáveis conforme o espaço disponível, com a organização representada na 

Figura 3.14. 

A zona de trabalhos estará englobada na área do canteiro, a qual terá 

equipamentos de moldagem e corte de ferro, bem como diversas máquinas de apoio à 

execução dos trabalhos. 

Todos os resíduos provenientes do canteiro serão depositados em recipientes 

próprios para o efeito e posteriormente evacuados, sem causarem quaisquer incômodos à 

comunidade envolvente e trabalhadores da obra. 

A manutenção, organização e guarda dos materiais estará a cargo das pessoas 

envolvidas à obra, garantindo a organização e limpeza do espaço, bem como de todo o 

material nela guardado.  

Na prevenção de incêndios colocar-se-ão extintores em locais mais críticos: 

depósitos de combustíveis (se os houver) e escritórios; o extintor dependerá do tipo de fogo 

possível. 
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No canteiro, será definido um espaço que funcionará como parque de 

estacionamento para todos os veículos de visita à obra, bem como zona de guarda de 

equipamentos, a utilizar para recolha no final do dia, evitando assim que haja equipamentos 

distribuídos pela área da empreitada. 

No final da empreitada será desmontado o canteiro e removido todo o material 

nele guardado. A área de implantação do canteiro, bem como a área adjacente será limpa e 

executada a sua integração paisagística. 

 
Figura 3.14 – Organização do Canteiro de Obras. 

Legenda: 1 - Escritório Empreiteiro; 2 - Escritório Fiscalização; 3 - Almoxarifado; 4 – Refeitório; 5 - WC; 6 - Área 
de circulação; 7 - Zona de resíduos; 8 - Zona de óleos comuns; 9 - Zona de alocação de equipamentos; 10 - 
Estacionamento; 11 - Local para depósito de materiais; 12 - Entrada/ Saída de viaturas; 13 - Entrada/ Saída de 
pessoas; 14 - Separação de lixo;                Vedação do canteiro de obra. 

3.6.5 Transmissão de energia 

Será descrito aqui a interligação elétrica interna de cada parque de 30 MW até a 

conexão na subestação para despacho da energia ao sistema elétrico interligado. 

Cada parque possuirá um total de 15 aerogeradores, cada um com 2000 kW de 

potência e tensão de 690 V na saída. Na base de cada aerogerador haverá um cubículo de 

conexão e elevação de tensão, o qual irá elevar a tensão de cada aerogerador de 690 V 

para 34,5 kV.  
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Internamente em cada parque estão previstos dois (02) circuitos de rede aérea 

em 34,5 kV para interligar os aerogeradores até a subestação de conexão ao sistema. Cada 

circuito deve conectar em paralelo de sete (07) a oito (08) aerogeradores, totalizando os 15 

aerogeradores de cada parque. 

Na chegada da subestação, cada um dos dois (02) circuitos de 34,5 kV serão 

conectados através de um cubículo de união, totalizando os 30 MW do parque. Na saída 

deste haverá um sistema de medição para medir a energia do parque. O segundo parque 

possuirá uma instalação do mesmo tipo, composta por dois (02) circuitos em 34,5 KV 

interligando os aerogeradores e por fim conectadas através de um cubículo de união. 

Haverá no complexo eólico uma subestação compartilhada para elevar a tensão para 138 

kV a ser transmitida na linha de transmissão. 

3.6.6 Subestação 

A subestação do Complexo Eólico será única e compartilhada para os dois 

parques e possuirá capacidade de 60 MW e tensão de 138 kV. A conexão com o sistema 

interligado deve ocorrer através da Subestação CASTRO de propriedade da Copel na 

tensão de 138 kV. Para tanto está prevista uma linha de transmissão de 15 km interligando 

a SE do Complexo Eólico até a SE Castro. Está previsto uma linha de transmissão de 

circuito simples com cabo 397,5 kCM com torres metálicas. As figuras representam o 

edifício de comando (Figura 3.15), subestação (Figura 3.16) e rede interna (Figura 3.17). 

 
Figura 3.15 - Edifício de comando. 
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Figura 3.16 - Subestação. 

 
Figura 3.17 - Rede interna - Vala Tipo. 

 

3.6.7 Sistemas de proteção 

Os sistemas de proteção são responsáveis por garantir a integridade física dos 

funcionários, dos equipamentos, das estruturas do parque e a do meio ambiente em que 

este está inserido.   
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Cada aerogerador possuirá sistema que permita descargas atmosféricas, de 

forma que as descargas possam ser conduzidas até a terra a fim de dissipar a energia na 

malha de aterramento com segurança para os equipamentos e pessoal. 

Quanto às proteções elétricas, os aerogeradores, as redes internas e a linha de 

transmissão possuirão proteções adequadas para as classes de tensão e potência das 

instalações. Estão previstas para proteção dos aerogeradores: 

• 50/51 - Sobrecorrente de fase instantânea e temporizada 

• 5051/G - Sobrecorrente residual de fase instantânea e temporizada 

• 5051/N - Sobrecorrente instantânea e temporizada de sequência negativa 

• 50/62BF - Falha disjuntor 

• 59 - Sobretensão 

• 27 - Subtensão 

• 32 - Potência reversa 

• 81 - Sub/Sob frequência 

Proteções da rede interna:  

• 50/51 - Sobrecorrente de fase instantânea e temporizada 

• 5051/G - Sobrecorrente residual de fase instantânea e temporizada 

• 5051/N - Sobrecorrente instantânea e temporizada de sequência negativa 

• 50/62BF - Falha disjuntor 

• 67 - Direcional de corrente 

• 59 - Sobretensão 

• 27 - Subtensão 

Proteções da linha de transmissão:  

• 50/51 - Sobrecorrente de fase instantânea e temporizada 

• 5051/G - Sobrecorrente residual de fase instantânea e temporizada 

• 5051/N - Sobrecorrente instantânea e temporizada de sequência negativa 

• 50/62BF - Falha disjuntor 
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• 67 - Direcional de corrente 

• 87 - Diferencial 

• 59 - Sobretensão 

• 27 - Subtensão 

3.6.8 Equipamentos elétricos 

Está previsto um edifício de comando, construído em alvenaria, para a operação 

do Parque Eólico que possuirá os seguintes ambientes: 

• Sala de controle: esta sala deve comportar os equipamentos de controle, 

compostos de até dois painéis de controle e um computador para operação 

dos parques. Haverá uma mesa de operação, na qual será instalado o 

computador de operação. Quando necessário para equipamentos elétricos, 

haverão canaletas para entradas dos cabos no piso, sendo que os cabos irão 

entrar pela parte inferior dos painéis. 

• Sala de serviços auxiliares: ao lado da sala de controle, receberá 

equipamentos auxiliares, tais como: retificadores, baterias, quadro de 

distribuição e trafo. 

• Área de escritórios e almoxarifados: haverá um escritório para o pessoal 

encarregado nas tarefas de operação e manutenção, além de um pequeno 

almoxarifado, com acesso a partir do exterior.  

• Banheiros: atenderão às especificações habituais deste tipo de instalação, 

possuindo tanque séptico / sumidouro. A instalação de água ainda deve ser 

definida, caso possível será proveniente da distribuição pública. 



 

 
 

Fone/Fax: (54) 3039.2001 | (54) 3039.2002 | Rua Rodrigues Alves, nº 2064, Térreo | Bairro Lourdes | CEP: 95076-670 | Caxias do Sul/RS 

 

Pá
gi

na
52

 

3.7 Fases do Empreendimento 

3.7.1 Fase de planejamento 

Atividades relacionadas ao desenvolvimento do projeto e equacionamento das 

condições necessárias para sua implantação (Figura 3.18), e se concentram nas seguintes 

grandes áreas: 

• Engenharia: levantamentos de dados básicos, estudos e projetos de 

engenharia; 

• Ambiental: estudos e levantamentos ambientais, e processo de licenciamento 

ambiental, para obtenção das licenças necessárias; 

• Comercialização: enquadramento do empreendimento e negociações de 

contratos de venda da energia gerada, inclusive participação em leilões da 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE) ou outras oportunidades; 

• Financeiro: equacionamento dos recursos financeiros necessários para 

implantação da obra; 

• Contratações: negociações com fornecedores de equipamentos e serviços 

necessários para implantação do empreendimento. 

 
Figura 3.18 - Cronograma de Atividades. 

 

1 IDENTIFICAÇÃO E ARRENDAMENTO DE ÁREAS

2

3

4

5

5

6

7

8

ITEM ATIVIDADE

DADOS BÁSICOS /MEDIÇÕES 
ANEMOMÉTRICAS/CERTIFICAÇÃO

ESTUDOS ENERGÉTICOS E MICROSITING

1

ESTUDO DE VIABILIDADE E TOMADA DE 
DECISÃO

PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO

PROJETO BÁSICO

3 4
ANOS

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

REGISTRO ANEEL

PARECER DE ACESSO DA COPEL

2
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Nesta fase, foi realizada a apresentação do projeto Parque Eólico Batavo à 

comunidade. Realizado na data do dia 13 de Outubro de 2013, às 19:30h, na AFCB no 

Municipio de Carambeí, teve duração de aproximadamente duas horas e presença de mais 

de sessenta integrantes da comunidade local (Figura 3.19). 

 
Figura 3.19 - Apresentação da projeto do empreendimento à comunidade. 

3.7.2 Implantação 

As atividades na fase de implantação são todas aquelas relacionadas à 

execução das obras e montagem dos equipamentos, bem como outras medidas de caráter 

indireto, necessários para a sua implantação, e se concentram nas seguintes grandes áreas: 

• Demarcação das áreas de terras efetivamente necessárias para implantação 

da obra inclusive linha de transmissão; 

• Desapropriação dos terrenos para implantação da linha de transmissão; 

• Instalação e utilização do canteiro de obras; 

• Abertura de estradas e caminhos (limpeza do terreno, remoção da vegetação 

herbácea, remoção e depósito de terra, escavação, aterros e compactação), 

construção do sistema de drenagem (construção de valetas, aquedutos) e em 

algumas situações pavimentação (saibro); 
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• Readequação das estradas e acessos existentes (alargamento da faixa de 

rodagem, retificação, regularização e reforços de pavimentos e obras de 

drenagem); 

• Transporte de materiais diversos para construção (concreto, saibro, entre 

outros); 

• Depósito temporário de materiais resultantes de escavações (saibro, rocha, 

solo orgânico); 

• Abertura de valas para instalação dos cabos elétricos de interligação entre os 

aerogeradores e a subestação e prédio de comando; 

• Escavação para a construção das fundações das torres dos aerogeradores; 

• Concretagem das fundações das torres dos aerogeradores; 

• Construção de plataformas provisórias para montagem dos aerogeradores; 

• Transporte e montagem dos aerogeradores; 

• Construção do edifício de comando e da subestação; 

• Instalação de linha elétrica para entrega da energia produzida pelo Parque 

Eólico na rede receptora; 

• Recuperação paisagística das zonas afetadas. 

 
Figura 3.20 - Cronograma de Atividades na fase de implantação. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CONTRATAÇÕES

ITEM ATIVIDADE ANOS
0 (LEILÃO) 1 2 3

ASSINATURA DO CONTRATO DE VENDA DE 
ENERGIA

OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO

MOBILIZAÇÃO DO EMPREITEIRO

OBTENÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DE 
INSTALAÇÃO

OBRAS CIVIS E EQUIPAMENTOS AUXILIARES

INÍCIO DA OPERAÇÃO COMERCIAL

FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO PRINCIPAL

MONTAGEM E COMISSIONAMENTO
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3.7.3 Operação 

Na fase de operação a Central Eólica não possui grande movimento de pessoal 

e nem de veículos nos acessos. Todas as estradas serão em terra batida e terão a mesma 

manutenção que hoje já é realizada pela prefeitura. No interior do Parque Eólico as estradas 

serão mantidas de acordo com as necessidades e de acordo com o regime de chuvas. 

O ruído produzido por um parque eólico é consideravelmente diferente em nível 

e natureza comparado ao ruído causado pelas plantas convencionais de energia de grande 

porte. Adicionalmente, na maioria dos casos, os parques eólicos são instalados em áreas 

rurais, onde há um ruído característico de fundo. 

É recomendável que se instale os aerogeradores a uma distância de, pelo 

menos, 300 metros das habitações. Esta tecnologia tem um impacto de ruído baixo, quando 

comparada com outros equipamentos, considerando as distâncias regulamentares, 

conforme pode ser observado na Figura 3.21. 

 
Figura 3.21 - Comparação de ruído com outros equipamentos de uso comum. 

 

O ruído causado por um parque eólico ocorre tanto nas fases de implantação 

quanto de operação. Na primeira, o ruído é causado pelo maquinário pesado em operações 

de escavação, terraplanagem, concretagem e circulação de veículos pesados para 

transporte de materiais e equipamentos. Também a possível utilização de explosivos para a 

abertura de buracos para as fundações dos aerogeradores, subestação, edifício de 
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comando e caminhos contribui para o aumento dos níveis sonoros. Já na fase de operação, 

o ruído é causado sobretudo pelo funcionamento dos aerogeradores. 

O ruído produzido pelos aerogeradores vem diminuindo nos últimos anos em 

função do desenvolvimento tecnológico. Os aerogeradores de grande porte giram com 

menor velocidade e são instalados em alturas maiores, o que contribui para que o ruído seja 

menos sentido. 

3.7.4 Desativação ou repotenciação 

A previsão de operação do complexo eólico é por 20 anos, podendo ter período 

de operação prorrogado por mais 5 a 10 anos, a depender das manutenções e condições de 

mercado vigentes na época. No último ano de exploração do projeto deverá ser apresentada 

a solução futura de ocupação da área de implantação do complexo eólico e projetos 

complementares. 

No caso de repotenciação, deverá ser apresentado estudo das alterações 

necessárias, referindo-se especificamente as ações a serem realizadas, impactos 

previsíveis e medidas de minimização, bem como o destino de todas as estruturas que 

serão retiradas do local. Já no caso de desativação, deverá ser apresentado um plano de 

desativação detalhando as ações necessárias à recuperação total da área nos aspectos 

paisagísticos e ambientais. 

3.8 Legislação pertinente  

Visto que cada vez mais há uma preocupação mundial em se aproveitar os 

recursos naturais de forma equilibrada, é essencial que para isso haja leis e normas que 

estabeleçam regras para seu uso, bem como para a manutenção da biodiversidade e 

integridade dos ecossistemas. As soluções necessárias para manter o bem-estar das 

populações humanas devem estar em harmonia com o meio ambiente e os demais seres 

vivos que dele dependem.  

A iniciativa de geração de energia elétrica a partir da força do vento é um grande 

passo na busca de se preservar as riquezas e ambientes naturais, por se tratar de uma 

fonte renovável de energia. Entretanto, para o licenciamento de empreendimentos de 

qualquer escala, estes devem estar em conformidade com a legislação vigente, observando-
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se sempre suas atualizações e a compatibilidade legal de seus atos com o negócio que se 

busca levar a efeito. Neste estudo buscou-se então relacionar leis e normas que fazem 

menção ao empreendimento. 

3.8.1 Licenciamento ambiental 

• Resolução CONAMA nº 01/86: Correlações: 

- Alterada pela Resolução nº 11/86 (alterado o art. 2°); 

- Alterada pela Resolução no 5/87 (acrescentado o inciso XVIII); 

- Alterada pela Resolução nº 237/97 (revogados os art. 3° e 7°); 

- Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para a avaliação de impacto 

ambiental. 

• Resolução CONAMA nº 06/87: Regras gerais para o licenciamento ambiental 

de obras de grande porte, especialmente aquelas nas quais a União tenha 

interesse relevante como a geração de energia elétrica, no intuito de 

harmonizar conceitos e linguagem entre os diversos intervenientes no 

processo; 

• Resolução CONAMA nº 09/87: Regulamenta as audiências públicas; 

• Resolução CONAMA nº 237/97: Dispõe sobre a revisão e complementação 

dos procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento ambiental; 

• Resolução CONAMA nº 279/2001: Estabelece procedimentos para o 

Licenciamento ambiental simplificado de empreendimentos elétricos com 

pequeno potencial de impacto ambiental; 

3.8.2 Legislação Federal 

• Constituição Federal de 1988: no capítulo I, artigo 5° fica determinado que 

qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular 

ato lesivo para o meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. 

Estabelece também que é de competência da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, preservarem as florestas, a flora e a fauna, sendo 

vedadas as práticas ou atividades que coloquem em risco a sobrevivência 
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destes recursos, ou que provoquem sua extinção. No que se refere a 

competências, nela é dada autoridade aos estados e governos locais para 

estabelecer uma legislação em quase todos os assuntos associados ao meio 

ambiente, de acordo com as suas necessidades específicas. O órgão 

ambiental estadual pode estabelecer os requerimentos gerais e definir 

padrões específicos de exigência mais rigorosos, porém não menos 

detalhados e restritivos do que aqueles estabelecidos pelo governo federal; 

• Lei Federal nº 6.938/1981: Esta lei, com fundamento nos incisos VI e VII do 

art. 23 e no art. 235 da Constituição, estabelece a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, constitui o 

Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) e institui o Cadastro de 

Defesa Ambiental; 

• Lei Federal nº 9.605/98: Dispõem sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, mais tarde 

regulamentada pelo Decreto nº 3.179 de 21 de setembro de 1999. Estes 

dispositivos legais definem a aplicação de multas e demais instrumentos 

punitivos aos agressores do meio ambiente, especificando em seu capítulo V, 

Seções I e II, os crimes e punições referentes a agressões sobre a fauna e 

flora respectivamente; 

• Lei Federal n° 12.305/10: Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.  Conforme trata no 

parágrafo 1° do Art. 1°, estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas 

físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis, direta ou 

indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações 

relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos; 

• Lei Federal nº. 9.985/2000: Regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII 

da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza – SNUC, estabelece critérios e normas para a 

criação, implantação e gestão das unidades de conservação; 

• Resolução CONAMA nº 371/2006: Estabelece diretrizes aos órgãos 

ambientais para o cálculo, cobrança, aplicação, aprovação e controle de 

gastos de recursos advindos de compensação ambiental, conforme a Lei nº 

9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação da Natureza-SNUC e dá outras providências; 
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• Resolução CONAMA 013/1990: Dispõe sobre normas referentes às 

atividades desenvolvidas no entorno das Unidades de Conservação; 

• Resolução CONAMA nº 1/1990: Estabelece critérios de padrões de emissão 

de ruídos decorrentes de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais 

ou recreativas. São considerados prejudiciais à saúde e ao sossego público 

os ruídos com níveis superiores aos estabelecidos, como aceitáveis pela 

Norma NBR 10151 – Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o 

conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas de 

2000, com versão corrigida em 2003. 

• Resolução CONAMA 002/1996: Dispõe sobre aplicação, no mínimo, de 0,5 % 

(meio por cento) do custo total de empreendimentos de relevante impacto 

ambiental em Unidades de Conservação como compensação dos danos 

ambientais;  

• Decreto Federal n° 4.340/2002: Regulamenta artigos da Lei N° 9.985, de 18 

de julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza - SNUC, e dá outras providências. 

• Decreto Federal nº. 99.274/1990: Regulamenta a Lei 6.902/81 e a Lei 

9.938/81, que dispõem, respectivamente, sobre a criação de Estações 

Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e sobre a Política Nacional de 

Meio Ambiente (alterado pelos Decretos 122/91 e 2.120/97; revoga o Decreto 

88.351/83 e outros). Estabelece o licenciamento das atividades que utilizam 

recursos ambientais, consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras ou 

capazes de causar degradação ambiental; 

• Decreto Federal nº 95.733/1988: Dispõe sobre a Inclusão no Orçamento dos 

Projetos e Obras Federais, de recursos destinados a prevenir ou corrigir os 

prejuízos de natureza ambiental, cultural e social decorrentes da execução 

desses projetos e obras; 

3.8.2.1 Novo código florestal 

• Lei Federal nº 12.651/2012: Estabelece normas gerais sobre a proteção da 

vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; 

a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da 

origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios 
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florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de 

seus objetivos. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nº 

6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 

11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nº 4.771, de 15 de 

setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória no 

2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências; 

• Lei Federal nº 12.727/2012: Altera a Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, 

que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, 

de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 

de dezembro de 2006; e revoga as Leis nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, 

e 7.754, de 14 de abril de 1989, a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de 

agosto de 2001, o item 22 do inciso II do art. 167 da Lei no 6.015, de 31 de 

dezembro de 1973, e o § 2o do art. 4o da Lei no 12.651, de 25 de maio de 

2012. 

3.8.2.2 Legislação referente à Mata Atlântica 

• Lei Federal nº 11.428/2006: Dispõe sobre a utilização e proteção da 

vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências; 

• Decreto Federal nº 6.660/2008: Regulamenta dispositivos da Lei nº 11.428, 

de 22 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da 

vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica; 

• Resolução CONAMA nº 003/1996: Define o que é vegetação remanescente 

de Mata Atlântica, visando aplicação do Decreto nº 750/1993;  

• Resolução CONAMA nº 010/93: Estabelece os parâmetros básicos para 

análise dos estágios de sucessão da Mata Atlântica; 

• Resolução CONAMA nº. 388/2007: Dispõe sobre a convalidação das 

Resoluções que definem a vegetação primária e secundária nos estágios 

inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica para fins do 

disposto no art. 4o § 1o da Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006; 

• Resolução CONAMA nº 317/2002: Regulamenta a Resolução CONAMA nº 

278/01, que dispõe sobre o corte e exploração de espécies ameaçadas de 

extinção da flora da Mata Atlântica. 
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• Resolução CONAMA nº 249/1999: Aprova as Diretrizes para a Política de 

Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Mata Atlântica;  

• Resolução CONAMA nº 278/2001: Determina suspensão de autorizações 

para corte e exploração de espécies ameaçadas de extinção, em populações 

naturais no bioma Mata Atlântica; 

3.8.2.3 Legislação referente à Energia Elétrica 

• Lei Federal n.º 9.427/1996: Institui a Agência Nacional de Energia Elétrica - 

ANEEL. § 5º. Segundo o aproveitamento referido nos incisos I e VI do caput 

deste artigo, os empreendimentos com potência igual ou inferior a 1.000 kW 

(mil kilowatts) e aqueles com base em fontes solar, eólica e biomassa cuja 

potência injetada nos sistemas de transmissão ou distribuição seja menor ou 

igual a 50.000 kW (cinquenta mil kilowatts) poderão comercializar energia 

elétrica com consumidor ou conjunto de consumidores reunidos por 

comunhão de interesses de fato ou de direito, cuja carga seja maior ou igual a 

500 kW (quinhentos kilowatts), observados os prazos de carência constantes 

dos arts. 15 e 16 da Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995, conforme 

regulamentação da Aneel, podendo o fornecimento ser complementado por 

empreendimentos de geração associados às fontes aqui referidas, visando à 

garantia de suas disponibilidades energéticas, mas limitado a 49% (quarenta 

e nove por cento) da energia média que produzirem, sem prejuízo do previsto 

nos §§ 1o e 2o deste artigo. 

• Lei Federal n.º 9.991/2000: Dispõe sobre a realização de investimentos em 

pesquisa e desenvolvimento e em eficiência energética pelas empresas do 

setor de energia elétrica, definindo as taxas e estabelecendo que os 

programas e projetos custeados com estes recursos deverão ser executados 

por instituições de pesquisa e desenvolvimento e de ensino superior; 

• Lei Federal n.º 10.438/2002: Estabelece a criação do Programa de Incentivo 

às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), a Conta de 

Desenvolvimento Energético (CDE), dispõe sobre a universalização do 

serviço público de energia elétrica, entre outros. O Programa de Incentivo às 

Fontes Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA tem por objetivo aumentar 

a participação da energia elétrica produzida por empreendimentos de 

Produtores Independentes Autônomos, concebidos com base em fontes 
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eólica, pequenas centrais hidrelétricas, centrais geradoras hidrelétricas e 

biomassa, no Sistema Elétrico Interligado Nacional; 

• Lei Federal n.º 10.847/2004: Que autoriza a criação da Empresa de Pesquisa 

Energética – EPE e dá outras providências; 

• Lei Federal nº 10.848/2004: Geração Distribuída como opção para 

distribuição de energia - Dispõe sobre a comercialização de energia elétrica, 

altera as Leis nºs 5.655, de 20 de maio de 1971, 8.631, de 4 de março de 

1993, 9.074, de 7 de julho de 1995, 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 

9.478, de 6 de agosto de 1997, 9.648, de 27 de maio de 1998, 9.991, de 24 

de julho de 2000, 10.438, de 26 de abril de 2002, e dá outras providências. 

• Decreto Federal n.º 5.163/2004: Regulamenta a comercialização de energia 

elétrica, o processo de outorga de concessões e de autorizações de geração 

de energia elétrica, e dá outras providências; 

• Decreto Federal nº 4.873/2003: Instituiu o Programa Nacional de 

Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - "Luz para Todos" 

destinado a propiciar energia elétrica à população rural que ainda não possui 

esse serviço, priorizando Municípios com índices inferiores a 85%, 

populações atingidas por barragens fora da responsabilidade do 

empreendimento, eletrificação rural em escolas públicas, postos de saúde e 

poços de abastecimento da água, e eletrificação da agricultura familiar; 

• Decreto Federal nº 4.541/2002: Regulamenta os arts. 3º, 13, 17 e 23 da Lei nº 

10.438, de 26 de abril de 2002, que dispõe sobre a expansão da oferta de 

energia elétrica emergencial, recomposição tarifária extraordinária, cria o 

Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA 

e a Conta de Desenvolvimento Energético - CDE, e dá outras providências. 

• Resolução ANEEL nº 482/2012: Estabelece as condições gerais para o 

acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de 

distribuição de energia elétrica, o sistema de compensação de energia 

elétrica, e dá outras providências; 

• Resolução Normativa ANEEL nº 391/ 2009: Estabelece os requisitos 

necessários à outorga de autorização para exploração e alteração da 

capacidade instalada de usinas eólicas, os procedimentos para registro de 

http://www.cresesb.cepel.br/legislacao/dec20024541.pdf
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centrais geradoras com capacidade instalada reduzida e dá outras 

providências.   

• Resolução Normativa ANEEL nº 546/2013: refere-se ao cadastro de centrais 

geradoras de energia eólica e altera as Resoluções Normativas n. 390 e 391, 

de 15 de dezembro de 2009. 

3.8.2.4 No que tange a fauna e flora 

• Lei Federal nº 5.197/1967: Dispõe sobre a proteção da fauna; 

• Portaria IBAMA nº 1.522/1989: Reconhece a lista de espécies da fauna 

ameaçadas de extinção; 

• Portaria IBAMA nº 06-N/1997: Reconhece a lista oficial das espécies da flora 

em extinção; 

• Instrução Normativa do IBAMA nº 119 de 11 de outubro de 2006, normatiza a 

coleta e o manuseio de material biológico. 

3.8.2.5 Referente às Áreas de Preservação Permanente – APPs 

• Resolução CONAMA nº 302/02: Dispõe sobre os parâmetros, definições e 

limites de Áreas de Preservação Permanente de reservatórios artificiais e o 

regime de uso do entorno; 

• Resolução CONAMA nº 369/2006: Dispõe sobre os casos excepcionais, de 

utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que 

possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de 

Preservação Permanente – APP; 

• Resolução CONAMA n° 429/2011: Dispõe sobre as metodologias para 

recuperação das Áreas de Preservação Permanente – APPs; 

• Medida Provisória nº 1.956/2000: Determina, em seu Artigo 4º, a 

obrigatoriedade de desapropriação ou aquisição, pelo empreendedor, das 

áreas de preservação permanente criadas em função da implantação de 

reservatórios artificiais, cujos parâmetros e regime de uso serão definidos por 

resolução do CONAMA. 
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3.8.3 Legislação Estadual 

Constituição do Estado do Paraná: a Constituição Paranaense estabelece 

algumas diretrizes em relação ao Meio Ambiente, o que é cabível aos Estados da 

Federação assim faze-lo conforme peculiaridades regionais. Segundo capítulo destinado ao 

tema, alguns artigos são de relevante importância, in verbis: 

art. 207: "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 

de uso comum e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Estado, aos 

Municípios e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as gerações presentes 

e futuras, garantindo-se a proteção dos ecossistemas e o uso racional dos recursos 

ambientais". 

§ 1º: "Cabe ao Poder Público, na forma da lei, para assegurar a efetividade deste 

direito":  

Inc. V: "Exigir a realização de estudo prévio de impacto ambiental para a 

construção, instalação, reforma, recuperação, ampliação e operação de atividades ou obras 

potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente, do qual se dará 

publicidade". 

• Portaria IAP n° 158, de 10 de setembro de 2009: Aprova a Matriz de Impactos 

Ambientais Provocáveis por Empreendimentos/ Atividades potencial ou 

efetivamente impactantes, respectivos Termos de Referência Padrão e dá 

outras providências.  

• Resolução SEMA n° 31, de 24 de agosto de 1998: Dispõe sobre o 

licenciamento ambiental, autorização ambiental, autorização florestal e 

anuência prévia para desmembramento e parcelamento de gleba rural, e dá 

outras providências. 

• Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 09/2010: Aprova procedimentos para o 

licenciamento ambiental dos empreendimentos do setor de energia elétrica 

causadores de impacto ambiental. Estabelece os procedimentos para 

licenciamentos de unidades de geração, transmissão e distribuição de 

energia elétrica no Estado do Paraná. 

• Resolução Conjunta SEMA/IAP n° 004/2012: Altera a definição da redação da 

alínea "p" e acrescenta a definição de Autorização Ambiental no art. 2°, 
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acrescenta parágrafos no art. 8°, suprime a alínea "b" do inciso I, e suprime a 

palavra autorização da alínea "d" do inciso I do art.9° da Resolução Conjunta 

SEMA/IAP n° 009/2010, que estabelece procedimentos para licenciamentos 

de unidades de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no 

Estado do Paraná, e dá outras providências. 

• Resolução CEMA 065/2008: Esta resolução dispõe sobre o licenciamento 

ambiental, estabelece critérios e procedimentos a serem adotados para as 

atividades poluidoras, degradadoras e/ou modificadoras do meio ambiente. 

Revoga os artigos 1º a 56 e 76 a 87 da Resolução SEMA 31, de 24 de agosto 

de 1998. 

• Resolução Conjunta SEMA/IAP n° 001/2010: Altera a metodologia para a 

gradação de impacto ambiental visando estabelecer critérios de valoração da 

compensação referente a unidades de proteção integral em licenciamentos 

ambientais e os procedimentos para a sua aplicação. 

• Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 002/2010: Estabelece procedimentos para 

licenciamentos de unidades de geração e transmissão de energia elétrica no 

Estado do Paraná. 

• Resolução Conjunta IBAMA/SEMA/IAP nº 007/2008: Regulamenta a 

exploração eventual de espécies arbóreas nativas em remanescentes de 

vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, em ambientes agropastoris e em 

áreas urbanas. 

• Decreto Estadual nº 8680/2013: Institui o Sistema de Cadastro Ambiental 

Rural do Estado do Paraná SICAR-PR e adota demais providências.  

• Decreto Estadual nº 1940/1996: Regulamenta a Lei n.° 10.155 de 1.° de 

Dezembro de 1992 e a Lei N.° 11.054 de 11 de Janeiro de 1995 no que diz 

respeito à Reposição Florestal Obrigatória no Estado do Paraná; 

• Decreto Estadual nº 387/1999: Conforme Art. 1° fica instituído a Sistema de 

Manutenção, Recuperação e Proteção da Reserva Florestal Legal e Áreas de 

Preservação Permanente, integrado ao Programa de Conservação da 

Biodiversidade (Rede de Biodiversidade), Sistema Estadual de Reposição 

Florestal Obrigatória (SERFLOR), Programa Estadual de Desenvolvimento 

Florestal (PRODEFLOR) e Programa Florestas Municipais; 



 

 
 

Fone/Fax: (54) 3039.2001 | (54) 3039.2002 | Rua Rodrigues Alves, nº 2064, Térreo | Bairro Lourdes | CEP: 95076-670 | Caxias do Sul/RS 

 

Pá
gi

na
66

 

• Decreto Estadual 3148/2004: Este Decreto estabelece a Política Estadual de 

Proteção à Fauna Nativa, seus princípios, alvos, objetivos e mecanismos para 

execução. Define o Sistema Estadual de Proteção à Fauna Nativa – 

SISFAUNA, cria o Conselho estadual de Proteção à Fauna – CONFAUNA, 

implanta a Rede Estadual de Proteção à Fauna Nativa – Rede PRÓ-FAUNA e 

dá outras providências. 

• Lei Estadual nº 11.054/1995: Dispõe sobre a Lei Florestal do Estado.  

Alterada em seu art. 7° pela Lei 15.001, de 26 de janeiro de 2006, alterada 

pela Lei nº 14.582, de 28 de dezembro de 2004. 

3.8.4 Legislação Municipal 

O Município de Carambeí expediu em 30 de setembro de 2007 a Lei Orgânica 

do Município. As questões ambientais estão relacionadas conforme o artigo 173, contendo 

seis incisos, são eles: 

“Art. 173 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como 

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida impondo-se ao Município e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as gerações presentes e futuras, 

garantindo-se a preservação dos ecossistemas e o uso racional dos recursos ambientais. 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público 

cumprir e fazer cumprir os preceitos estabelecidos pela Constituição Federal e Estadual, e 

ainda: 

I - prevenir e controlar a poluição em todas as suas formas; 

II - dar especial proteção aos leitos e as margens dos Rios, especialmente 

daqueles que correm em área do território Municipal e seus tributários, suas várzeas 

alagáveis e matas ciliares, seus recursos de fauna e flora, mantendo-as como área de 

preservação especial e permanente; 

III - estabelecer, em colaboração com representantes de entidades vinculadas à 

ecologia e outros segmentos da Comunidade, a política municipal de preservação municipal; 

IV - alertar a população sobre os níveis de poluição, situações de risco e de 

desequilíbrio ecológico; 
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V - incentivar as atividades privadas de conservação ambiental; 

VI - promover a educação ambiental nas escolas municipais e a conscientização 

pública para a preservação do meio ambiente; 

§ 2º - “As condutas e as atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 

sujeitam os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, na forma da lei, às sanções penais e a 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar o dano”. 

• Lei Municipal n° 514, de 28 de junho de 2007: salientam-se os art. 4º, letras 

“a” e “b”; art. 5º, § 1º e § 2º e o art. 9º, os quais enunciam in verbis: 

“Art. 4º. – Para atingir as metas contidas no art. 3º. o Plano Diretor do Município 

de Carambeí adotará as seguintes diretrizes: 

a) quanto à sustentabilidade ambiental: 

1. garantia de proteção aos mananciais de abastecimento da cidade, das 

aglomerações rurais e das cidades vizinhas; 

2. garantia da instalação dos corredores de biodiversidade previstos em lei 

estadual, ao longo dos rios Tibagi e Pitangui; 

3. organização dos espaços suburbanos cuja ocupação atual seja inadequada à 

sustentabilidade ambiental. 

b) quanto à sustentabilidade social em zona rural:  

1. consolidar as aglomerações humanas no leste e implantar o núcleo de 

prestação de serviços públicos no oeste do território; 

2. consolidar sistema viário municipal capaz de proporcionar acesso rápido e 

seguro à sede urbana;  

Art. 5º. A implantação das diretrizes referenciadas nesta lei e consignadas no 

Art. 4º, será concretizada mediante ações integradas de projetos estruturantes ou 

suplementares, cujos objetivos, prazos, estimativa de custos e relação de atos envolvidos 

constituem objeto do Plano de Ação de Investimentos, capítulo específico do “Plano Diretor 

do Município de Carambeí” – como guia para os Planos Plurianuais, Diretrizes 

Orçamentárias e Orçamentos Anuais a serem, votados nos dez anos de vigência da 

presente lei. 
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§ 1º. – Para o cumprimento das diretrizes consignadas na alínea “a” do art. 4º, 

será implantado projeto estruturante denominado de “Saber Usar o Território” – 

compreendendo as seguintes ações: 

I – elaboração da lei de uso do solo municipal, sua promulgação, fiscalização e 

divulgação; 

II – criação de um programa de apoio à implantação das reservas legais das 

propriedades rurais, incluindo subsídios aos produtores de menor renda, contemplando a 

futura transformação de algumas reservas legais em reservas particulares do patrimônio 

natural, com os correspondentes benefícios ao município e aos proprietários; 

III – implantação de programa de recomposição das matas ciliares e proteção 

das nascentes, incluindo a distribuição gratuita de mudas de espécies nativas e a realização 

de mutirões de plantio; 

IV – transformação das ocupações suburbanas irregulares em chácaras 

componentes de um “cinturão verde” para evitar a ocupação dos espaços rurais sem 

controle; 

V – promoção da implantação de biodigestores, no nível da propriedade rural, 

com aproveitamento do gás e dos fertilizantes orgânicos, compreendendo o fornecimento 

gratuito de projetos e de assistência técnica; 

VI – promoção da implantação de açudamentos na região dos mananciais dos 

Alagados e do São João, contemplando inclusive o fornecimento gratuito de horas-máquina 

e de orientação técnica. 

§ 2º - Para o cumprimento das diretrizes consignadas na alínea b do Art. 4º, será 

implantado projeto estruturante denominado “Qualidade de Vida no Campo como na 

Cidade”, compreendendo as seguintes ações: 

I – implantar zona de expansão urbana e empreender ações de urbanização ao 

longo do eixo Catanduva-Limpo Grande, onde já existe equipamento de educação e de 

saúde, bem como tendência á ocupação densa; 

II – implantar, no médio prazo, na zona oeste, em local central ao longo do eixo 

Mangabeira-Santa Cruz, zona de expansão urbana e ações de urbanização; 
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III – implantar na zona oeste escola municipal de ensino fundamental (séries 

iniciais) e promover facilidades para implantação para escola fundamental (séries finais) por 

conta do estado; 

IV – facilitar implantação de ensino médio em Catanduvas de Fora – Limpo 

Grande, com preferência para currículo profissionalizante voltado à atividade agropecuária; 

V – implantar coleta de lixo bissemanal em ambas as comunidades tratadas nas 

alíneas anteriores;  

VI - implantar sistemas rurais de abastecimento de água nas localidades 

principais, bem como em todos os aglomerados “suburbanos” que são objeto do projeto 

estruturante 1 e mais no aglomerado da Catinha; 

VII - disseminar módulos sanitários em todas as comunidades rurais na região 

do manancial dos Alagados; 

VIII - implantar iluminação pública em todos os povoados rurais; 

IX - promover o arruamento das duas principais comunidades rurais, inclusive 

colocação de meios-fios, rede de drenagem pluvial, cascalhamento compactado do leito das 

ruas; 

X - estender a rede viária principal pavimentada até os Alagados, a leste, e até a 

localidade central a ser fundada na zona oeste; 

XI - reservar área, em Catanduvas de Fora – Limpo Grande, para futuro mini-

parque industrial. 

Art. 9º – Constituem leis complementares ao Plano Diretor Municipal de 

Carambeí os diplomas legais citados a seguir, provenientes de projetos de lei a serem 

enviados pelo Poder Executivo em prazo não superior a sessenta dias após a promulgação 

da presente, obedecida a exigência de quórum qualificado, nos termos do parágrafo único 

do Art. 34 da Lei Orgânica Municipal: 

I) Lei de Uso do Solo Urbano; 

II) Lei do Perímetro Urbano e do Perímetro de Transição Urbano-Rural; 

III) Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano; 
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IV) Lei do Sistema Viário; 

V) Lei dos Parcelamentos do Solo Urbano; 

VI) Código de Obras; 

VII) Código de Posturas; 

VIII) Lei de Regulação Local dos Dispositivos do Estatuto da Cidade; e 

IX) Lei da Gestão Democrática”. 

Há também algumas leis e planos governamentais que buscam regrar e garantir 

a preservação do meio ambiente. As principais são: 

• Plano de Saneamento Básico Municipal (abrange os serviços de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e resíduos 

sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas); 

• Lei nº 894/11 - Dispõe sobre a alteração da lei municipal n.º 536/2007 que 

dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providencias; 

• Lei nº 514/07 - Aprova o Plano Diretor Municipal de Carambeí; 

• Lei nº 534/07 - Regulamento o Uso do Solo Municipal; 

• Lei nº 464/06 - Código de Posturas; 

• Lei nº 445/06 – Dispõe sobre a dotação de recipiente de coleta de lixo seletivo 

reciclável em prédios públicos; 

• Lei nº 372/05 – Institui o Programa de Coleta Seletiva de Lixo; 

• Lei nº 204/02 – Cria o programa Patrimônio Verde (destinado a promover o 

levantamento e atualização periódica do índice de área verde por habitante, 

bem assim a identificar e proteger árvores pioneiras de arborização urbana no 

município); 

• Lei nº 188/01 – Cria o Fundo Municipal de Desenvolvimento e Conservação 

Florestal – FUNDEFLOR (destinado a financiar os programas, projetos e 

atividades executadas no Município, visando o desenvolvimento florestal, a 

conservação e proteção florestal, a educação ambiental, a prevenção e o 

combate aos incêndios florestais); 
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• Lei nº 148/00 - Dispõe sobre a coleta seletiva diferenciada de resíduos 

sólidos, reaproveitáveis e recicláveis e dá outras providências. 

3.8.5 Planos, Programas e Ações Governamentais 

O Governo do Estado do Paraná possui uma política de ações em relação ao 

Meio Ambiente, a qual visa a conservação da biodiversidade através de instrumentos de 

controle da qualidade ambiental mediante a gestão, conservação e recuperação dos 

recursos naturais (água, ar, solo, flora e fauna) e desenvolver instrumento de organização e 

gerenciamento dos limites de uso e ocupação do território paranaense. 

O programa está sendo implantado por ações que dizem respeito a: 

• Licenciamento, monitoramento e fiscalização ambiental das atividades 

econômicas, obras e empreendimentos; 

• Gerenciamento de áreas protegidas; 

• Recomposição e recuperação de recursos naturais, envolvendo os diversos 

segmentos governamentais e iniciativa privada, tais como ONGs, órgãos de 

classe, instituições de ensino e pesquisa e setor produtivo. 

• Ações do programa de Meio Ambiente: 

• Agenda 21 Paraná; 

• Ações Agrárias, Fundiárias e Cartográficas; 

• Bacia Azul; 

• Bioclima Paraná; 

• Conservação e proteção da biodiversidade no Paraná; 

• Controle da Erosão; 

• Educação Ambiental; 

• Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas; 

• Administração e execução das ações do Fundo Estadual do Meio Ambiente 

(FEMA); 

• Operacionalização do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FRHI; 
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• Gerenciamento Costeiro Marinho; 

• ICMS Ecológico; 

• Programa Mata Ciliar; 

• Município Verde; 

• Parque Escola; 

• Plano Nacional de Capacitação de Gestores Ambientais – PNC; 

• Policiamento do Meio Ambiente; 

• Programa Nacional do Meio Ambiente – PNMA; 

• Proteção da Floresta Atlântica - Pró-Atlântica; 

• Pró-saneamento; 

• Recuperação Ambiental de Várzeas; 

• Programa de Resíduos Sólidos Urbanos; 

• Zoneamento ecológico e econômico do Paraná. 

O Município de Carambeí também estabelece planos e ações em relação às 

questões ambientais. A “Agenda 21” local é um projeto da secretária de meio ambiente do 

município, Aline Teixeira Valler de Macedo, que visa juntar as ações já realizadas no rio São 

João mais as ações da comunidade escolar. Segundo Aline, da mesma forma que outras 

agendas a agenda local busca a sustentabilidade social e econômica, atendendo às 

necessidades humanas para uma vida digna e a proteção do meio ambiente, tanto o 

ambiente utilizado pelos cidadãos, como formados pelos ecossistemas da região. 

Com base no texto da Agenda local, há o projeto da Agenda 21 escolar, para 

aplicação no meio de influência da escola, tanto nos recintos escolares, como no meio 

familiar e social onde tal influência é exercida. 
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4 DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA 
A delimitação das áreas de influência serve a dois objetivos principais. 

Primariamente, ela procura delimitar qual a abrangência ou alcance dos impactos 

emergentes do empreendimento localmente, partindo de uma escala de influências diretas 

(Área de Influência Direta) e atingindo uma zona de incidência de alterações indiretas (Área 

de Influência Indireta). Além disso, essa delimitação serve de orientação para os estudos de 

diagnóstico e prognóstico do empreendimento, de forma a delimitar a que região se refere 

os dados e informações apresentados, bem como os limites geográficos em que podem ser 

consideradas as alterações ambientais avaliadas neste Estudo de Impacto Ambiental. 

 
Figura 4.1 - Estrutura lógica utilizada para delimitação das áreas de influência (AII, AID e ADA). 

 

Para este estudos foram definidas três áreas de influência (Figura 4.1), 

classificadas conforme a ocupação e impacto do empreendimento sobre o ambiente, 
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considerando os meios afetados (antrópico, físico e biótico). A definição destas áreas adotou 

a seguinte parametrização: 

• Área de Influência Indireta (AII); 

• Área de Influência Direta (AID) e; 

• Área Diretamente Afetada. 

4.1 Área de Influência Indireta (AII) 

A ocorrência de possíveis alterações dentro da área de implantação efetiva do 

empreendimento pode representar modificações ambientais menos evidentes ou de 

incidência, a longo prazo, numa área ampla, de maior abrangência, denominada  Área de 

Influência Indireta. 

Para os Meios Físico e Biótico, a Área de Influência Indireta (AII) do 

empreendimento é considerada em um raio de 8,5 km a partir da Área de Influência Direta 

(AID). Esta poligonal está localizada na Bacia Hidrográfica do Alto Tibagi e seu Município de 

inserção é Carambeí, localizado no segundo planalto paranaense, na mesorregião Centro 

Oriental Paranaense. 

A região da bacia do Alto Tibagi, conhecida por Campos Gerais, compreende 

altitudes superiores a 800 metros. Observa-se ali, o domínio da vegetação de estepe 

gramíneo-lenhosa, ecossistema zonal do Bioma das estepes subtropicais (WALTER, 1986). 

Na fitofisionomia atual dos Campos Gerais, os elementos florestais se apresentam, com 

frequência, como manchas de matas, quase circulares, denominadas capões, como matas 

de galeria, ou como Bosques Mistos, especialmente em encostas ou diques de diabásio 

(IAP, 2004). O elemento característico dessas matas é a espécie Araucaria angustifolia 

(Figura 4.2). 

De uma forma geral, a AII do empreendimento tem um ambiente caracterizado 

pelo mosaico entre campos naturais (Estepe Gramíneo-Lenhosa), os capões de mata de 

araucária (Floresta Ombrófila Mista), afloramentos rochosos e áreas antropizadas, 

principalmente pela agricultura (Figura 4.3), através de culturas como o milho, a soja e a 

aveia. A ação humana no ambiente é observada ainda pela silvicultura e em menor escala 

pela pecuária. 
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Figura 4.2 - Exemplares de Araucaria angustifolia, elemento característico dos capões de mata 

da localidade. 
 

 
Figura 4.3 - Área destinada a agricultura com capão de mata de araucária ao fundo, na AII do 

possível empreendimento.  
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Figura 4.4 - Áreas de influência indireta do empreendimento. 

 

A Área de Influência Indireta para os estudos socioeconômicos, incluindo os 

aspectos históricos e culturais, foi delimitada tendo como base o Município que será afetado 
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pelo empreendimento, neste caso o Município de Carambeí. Neste contexto foram 

realizadas pesquisas e análise histórica dos elementos estruturadores socioeconômicos 

municipais. Foram analisados os itens relacionados à infraestrutura, saúde, segurança, 

índice de desenvolvimento humano, entre outros indicadores, sempre visando caracterizar a 

situação atual dos municípios, gerando assim um parâmetro balizador que permite obter 

uma percepção mais precisa dos impactos ocasionados pelo empreendimento quando da 

sua instalação. 

Para o fator antrópico arqueologia, especificamente, a AII abrange a porção 

territorial da Formação Arenito Furnas e a Escarpa Devoniana no trecho entre a sede do 

Município de Carambeí e o cânion do rio Iapó em Castro. Nesta área ocorrem inúmeros 

sítios com a presença de pinturas rupestres, especialmente as relacionadas à Tradição 

Planalto. 

4.2 Área de Influência Direta (AID) 

Compreende os limites da área de inserção do empreendimento, incluindo toda a 

extensão de área associada à implantação do Complexo Eólico e áreas de instalação dos 

aerogeradores, incluindo a região que apresentará movimentações associadas ao transporte 

de máquinas e equipamentos entre outras particularidades inerentes à atividade. Esta é a 

área sujeita aos impactos diretos mais prováveis a partir da implantação e operação do 

empreendimento concentrada na Área Diretamente Afetada (ADA), em função das 

especificidades em termos espaciais e temporais em termos de impactos sobre a vida da 

população e economia.  

Para os meios físico e biótico, a área de influência direta foi definida como um 

raio de 1,5 km no entorno da ADA. Esta distância tende a abranger o raio da sombra dos 

aerogeradores no terreno, enquanto um dos principais elementos de abrangência do 

empreendimento instalado, e que pode interferir diretamente nos elementos bióticos e 

humanos. São abrangidas também nesta zona, áreas de escarpa locais, de relevante 

significância para o meio físico, bem como formações de matas de galeria e corredores 

ecológicos inseridos entre tais fragmentos florestais. 

A área de influência direta está localizada sobre uma forma de relevo que 

representa uma área de transição entre diferentes províncias fisiogeográficas que envolve 

uma elevação aguda (superior a 45º), caracterizada pela formação de um penhasco ou uma 
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encosta íngreme chamada de Escarpa. A "Escarpa do Arenito Devoniano" localiza-se na 

porção leste do Estado do Paraná, delimitando (a leste) a formação dos Campos Gerais, 

sendo distribuída por treze Municípios (sentido sul-norte), incluindo o Município de 

Carambeí. 

As formações vegetais inseridas na área de estudo são atualmente compostas 

por amplas extensões abertas de Estepe (gramíneo-lenhosa), pastagens e cultivos (milho, 

soja e trigo) por vezes associados a fragmentos de mata nativa (arbustivo-arbórea), matas 

mistas ou arbóreas exóticas. As áreas de estepe com vegetação gramíneo/lenhosa, como 

aquelas encontradas na área de influência direta, representa uma das formações inseridas 

no Bioma de Mata Atlântica, que na área em questão, se encontra em transição com a 

Floresta Ombrófila Mista e Florestas de Galerias (RODERJAN 2002; IBGE 1992). 

A área de influência direta para a sócioeconomia foi definida utilizando os limites 

das propriedades afetadas pela inserção dos aerogeradores. A composição total destes 

limites se insere integralmente na mesma poligonal utilizada para a definição da AID dos 

meios físico e biótico; portanto, foi adotada para a sócioeconomia (e também para o fator 

arqueologia) a mesma poligonal estabelecida para os meios físico e biótico. 

Para o fator paisagem, a área de influência direta foi definida a partir da 

existência de pontos de visualização (áreas urbanizadas ou vias) em um raio de 10 km em 

torno da ADA (ou 8,5 km em torno da AID). Esta distância, definida a partir de outros 

estudos paisagísticos para o mesmo tipo de empreendimento, é o limite entre a percepção 

dos aerogeradores como um elemento impactante ou integrado a paisagem. Desta forma, o 

polígono de definição da AID para a paisagem é idêntico a AII dos meios físico e biótico. 

Devido à conformação espacial de AID gerar um polígono sem vértices 

aparentes, foram definidos os limites de cobertura regular do empreendimento a partir de um 

retângulo sobreposto a área total de AID (Tabela 4.1). 

Tabela 4.1: Vértices definidos para AID. 

Vértice Coordenadas 

Vértice noroeste 582422 / 7259965 

Vértice nordeste 582473 / 7243640 

Vértice sudoeste 590307 / 7243690 

Vértice sudeste 590307 / 7260015 
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Figura 4.5 - Áreas de influência direta do empreendimento. 
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4.3 Área Diretamente Afetada (ADA) 

A Área Diretamente Afetada (ADA) abrange os locais de inserção das unidades 

aerogeradoras, incluindo a área de base, manobra e canteiro. Ainda, inclui o canteiro de 

obras necessário à implantação do empreendimento, os acessos (cinco metros para cada 

lado da via, totalizando 10 metros), os locais de canteiros de obras, além da subestação 

(Figura 4.6).  

 
Figura 4.6 - Área Diretamente Afetada (ADA) pela inserção do empreendimento eólico. 
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A área total destinada a ADA é de aproximadamente 28,6 hectares. Esta tende a 

ser a área que recebe as principais e inevitáveis alterações as condições atuais do ambiente 

local e, portanto, consiste no foco principal dos levantamentos e análises de impactos 

discorridos ao longo do estudo.  

Esta definição foi adotada para os meios físico e biótico, e para o fator 

arqueologia do meio antrópico. Para a sócioeconomia e a paisagem, não foram definidas 

limites para a ADA devido ao foco destes estudos englobarem as famílias afetadas e suas 

fazendas, além da paisagem como um todo. 
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5 DIAGNÓSTICO 

5.1 Meio Físico 

5.1.1 Clima  

5.1.1.1 Materiais e métodos 

Os dados climatológicos da região do empreendimento e seu entorno foram 

obtidos por meio de compilação de dados disponíveis em órgãos públicos técnicos através 

de publicações específicas onde estão disponibilizados dados e informações com períodos 

maiores do que 10 anos. Para elaboração deste texto, também foram pesquisados sites de 

órgãos de pesquisa públicos e privados que apresentam informações e dados atualizados 

da região de estudo e, mais especificamente, a área objeto deste trabalho, além de consulta 

em literatura relevante sobre o assunto.  

5.1.1.2 Resultados 

5.1.1.2.1 Classificação climática 

De acordo com o Atlas do Potencial Eólico Brasileiro (MME, 2001), a Região Sul 

é dominada pelo clima subtropical, cujas características térmicas e pluviométricas são 

similares às do clima temperado, com temperaturas médias anuais inferiores a 20ºC e 

chuvas bem distribuídas ao longo do ano. 

Entre os grandes fatores que influem no clima brasileiro estão a Zona de 

Convergência Intertropical ao norte, móvel ao longo do ano e para a qual convergem os 

ventos alísios; as distintas ações exercidas pelo relevo continental, incluindo-se a formidável 

muralha à circulação atmosférica exercida pelo maciço dos Andes no extremo oeste do 

continente sul-americano; a ação contínua da alta pressão do Anticiclone Tropical Atlântico; 

e a ação periódica irregular das massas de ar polares que adentram as regiões Sul e 

Sudeste em maior intensidade.  
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Na região mais ao sul do Brasil estão os Planaltos do Sul, que se estendem 

aproximadamente de 24°S (São Paulo) até os limites ao sul do Rio Grande do Sul. O 

escoamento atmosférico geral nessa área é controlado pela Depressão do Nordeste da 

Argentina, uma área quase permanente de baixas pressões, geralmente estacionária ao 

leste dos Andes sobre planícies secas e o Anticiclone Subtropical Atlântico. A posição média 

da Depressão do Nordeste da Argentina é aproximadamente 29°S, 66°W, sendo criada pelo 

bloqueio da circulação atmosférica geral pelos Andes e por intenso aquecimento da 

superfície na região (MME, 2001). 

O Estado do Paraná situa-se na porção meridional do planisfério terrestre, 

banhado pelo oceano Atlântico e atravessado pelo Trópico de Capricórnio. Em razão desta 

posição resulta que o Paraná sofre a influência de diferentes fatores macroclimáticos como 

das massas de ar de baixa pressão da Zona Equatorial e Tropical Atlântica, que migram na 

direção sul durante os meses de verão; das massas de ar frio, de alta pressão, de frente 

polar que impulsionadas por anticiclones do Atlântico Sul, migram em direção ao norte 

durante os meses de inverno; da corrente marítima quente do Brasil, que torna o ar marítimo 

mais úmido e com temperaturas mais estáveis. 

 
Figura 5.1 - Mapa das mesorregiões do Paraná. 

A influência destes elementos, associados a outros fatores naturais de 

interferência climática, como relevo, altitude, continentalidade e cobertura vegetal, define 

para o Paraná, de acordo com a classificação desenvolvida por W. Köeppen a ocorrência de 

três tipos climáticos, segundo estabelecidos pelo Instituto agronômico do Paraná - IAPAR 
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(2000): Af (Tropical Superúmido), Cfa (Subtropical Úmido Mesotérmico) e Cfb (Subtropical 

Úmido Mesotérmico). 

Como a região de Ponta Grossa alcança uma média do mês mais quente de 

21,3º C (EMBRAPA, 2011), determinada em medições da estação convencional de Ponta 

Grossa, de tal forma que essa se encontra exatamente no limite da divisão climatológica, 

pode-se falar que o Segundo e Terceiro Planalto Paranaense representam, em geral, uma 

zona de transição e uma área de encontro entre influências tropicais e subtropicais. A Figura 

5.1 representa os tipos climáticos dominantes no Estado do Paraná. 

5.1.1.2.2 Dados climatológicos 

Com objetivo de melhor especificação das variáveis climáticas da região de 

estudo, utilizou-se como fonte de pesquisa, o Atlas Climático da Região Sul do Brasil 

(EMBRAPA, 2011), que apresenta dados relevantes de diversas estações meteorológicas 

estaduais e federais como IAPAR, EPAGRI, FEPAGRO, etc. No Atlas, o período 

considerado nos cálculos das normais climáticas da região Sul foi de 1976-2005. Salienta-se 

que as tabelas das normais que serão apresentadas neste estudo, referem-se, basicamente, 

a estação existente no Município de Ponta Grossa de propriedade do IAPAR e que, de 

acordo com o Atlas Climático da Região Sul do Brasil, (EMBRAPA, 2011), apresenta uma 

estação meteorológica completa. Em razão dos dados utilizados considera-se que as 

climáticas medidas na estação citada podem ser extrapoladas para a região. De acordo com 

a Rede de estações meteorológicas completas da região sul do Brasil, os dados gerais da 

estação Ponta Grossa são os seguintes (Tabela 5.1): 

Tabela 5.1: Dados da estação meteorológica de Ponta Grossa. 

UF Localização Latitude S Longitude W Altitude (m) Instituição 

PR Ponta Grossa 25º 13’ 50º 01’ 880 IAPAR 

Fonte: EMBRAPA, 2011. 

De acordo com a Rede de estações meteorológicas completas da região sul do 

Brasil, os dados gerais da estação Ponta Grossa são os seguintes: 

Tabela 5.2: Dados da estação pluviométrica de Ponta Grossa. 

UF Localização Latitude S Longitude W Altitude (m) Instituição 

PR Ponta Grossa 25º 12’ 50º 00’ 887 IAPAR/ANA 

Fonte: EMBRAPA, 2011. 
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As variáveis climáticas a serem apresentadas nas Tabela 5.3 até Tabela 5.10, 

medidas pela estação meteorológica completa de Ponta Grossa de acordo com o Atlas 

Climático da Região Sul do Brasil (EMBRAPA, 2011), com intervalo de anos de 1976 até 

2005, são as seguintes: temperatura média (ºC) mensal, estacional e anual (Tabela 5.3); 

média das temperaturas (ºC) mínimas mensais, estacionais e anual (Tabela 5.4); média das 

temperaturas (ºC) mínimas absolutas mensais; média das temperaturas (ºC) máximas 

mensais, estacionais e anual (Tabela 5.5); média das temperaturas (ºC) máximas absolutas 

mensais (Tabela 5.6); Médias das temperaturas (ºC) máximas absolutas mensais, estacional 

e anual (Tabela 5.7); Média de insolação (horas) mensal, estacional e anual (Tabela 5.8);  

velocidade média do vento (m. s-1) mensal, estacional e anual (Tabela 5.9); Umidade 

relativa (%) média mensal, estacional e anual (Tabela 5.10); média de precipitação 

pluviométrica acumulada mensal, estacional e anual (Tabela 5.11); Média da 

Evapotranspiração potencial – ETP (mm) acumulada mensal, estacional e anual (Tabela 

5.12). 

O regime térmico da região é relativamente constante. A temperatura média 

anual fica entre 17º e 18º C, com uma média mínima entre 13º e 14º C e uma máxima entre 

24º e 25º C. A média mensal vária entre 13º e 14º C no mês mais frio (julho) e um pouco 

abaixo de 22º C no mês mais quente (janeiro). As amplitudes das médias mensais oscilam 

aproximadamente 5º C para cima ou para baixo. 

Enquanto as oscilações anuais são relativamente modestas, a amplitude diurna 

pode ultrapassar 15º C entre dia e noite. Isto é especialmente grave no inverno, quando as 

baixas da temperatura podem alcançar até temperaturas negativas. 

A insolação na região fica entre 2.000 e 2.200 horas por ano. No período 

hibernal, as geadas (noites com menos de 0º C) distribuem-se pelos meses de maio a 

setembro, com uma frequência de 10 até 15 dias. 



 

 
 

Fone/Fax: (54) 3039.2001 | (54) 3039.2002 | Rua Rodrigues Alves, nº 2064, Térreo | Bairro Lourdes | CEP: 95076-670 | Caxias do Sul/RS 

 

Pá
gi

na
86

 

Tabela 5.3: Temperatura média (Cº) mensal, estacional e anual. 

Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez DJF MAM JJA SON Média 
anual 

Ponta 
Grossa 21,3 21,2 20,3 18,2 15,3 13,7 13,7 14,9 16,2 17,8 19,3 20,6 21,0 17,9 14,1 17,8 17,7 

Fonte: EMBRAPA (2011). 

Tabela 5.4: Média das temperaturas (ºC) mínimas mensais, estacional e anual. 

Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez DJF MAM JJA SON Média 
anual 

Ponta 
Grossa 17,2 17,4 16,4 14,2 10,9 9,3 9,1 10,1 11,7 13,4 14,8 16,2 16,9 13,8 9,5 13,3 13,4 

Fonte: EMBRAPA (2011). 

Tabela 5.5: Média das temperaturas (ºC) mínimas absolutas mensais, estacional e anual. 

Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez DJF MAM JJA SON Média 
anual 

Ponta 
Grossa 12,9 13,2 11,3 6,8 2,4 0,2 0,1 1,7 4,3 7,2 9,4 10,8 12,3 6,9 0,7 7,0 6,7 

Fonte: EMBRAPA (2011). 

Tabela 5.6: Média das temperaturas (ºC) máximas mensais, estacional e anual. 

Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez DJF MAM JJA SON Média 
anual 

Ponta 
Grossa 27,6 27,4 26,6 24,5 21,6 20,1 20,2 21,6 22,6 24,2 25,9 26,8 27,3 24,2 20,6 24,2 24,1 

Fonte: EMBRAPA (2011). 
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Tabela 5.7: Médias das temperaturas (ºC) máximas absolutas mensais, estacional e anual. 

Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez DJF MAM JJA SON Média 
anual 

Ponta 
Grossa 33,0 32,6 31,5 30,1 28,1 27,0 27,2 28,8 31,8 31,9 32,9 32,7 32,8 29,9 27,7 32,2 30,6 

Fonte: EMBRAPA (2011). 

Tabela 5.8: Média de insolação (horas) mensal, estacional e anual. 

Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez DJF MAM JJA SON Média 
anual 

Ponta 
Grossa 139 138 138 141 138 133 146 148 121 132 150 135 137 139 142 135 138 

Fonte: EMBRAPA (2011). 

Tabela 5.9: Velocidade do vento (m.s-1) mensal, estacional e anual. 

Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez DJF MAM JJA SON Média 
anual 

Ponta 
Grossa 3,2 2,9 2,8 3,0 3,0 3,1 3,5 3,7 3,9 3,8 3,8 3,6 3,2 2,9 3,4 3,8 3,3 

Fonte: EMBRAPA (2011). 

Tabela 5.10: Umidade relativa (%) média mensal, estacional e anual. 

Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez DJF MAM JJA SON Média 
anual 

Ponta 
Grossa 78 80 80 79 80 80 77 74 75 76 73 75 78 80 77 75 77 

Fonte: EMBRAPA (2011). 
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De acordo com a Rede de estações pluviométricas da região sul do Brasil, com mais de 10 anos de históricos, os dados 

gerais da estação Ponta Grossa são os seguintes (Tabela 5.11): 

Tabela 5.11: Média de precipitação pluviométrica (mm) acumulada mensal, estacional e anual. 

Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez DJF MAM JJA SON Média 
anual 

Ponta 
Grossa 194 162,2 157,0 104,9 137,6 117,0 111,0 85,4 147,3 162,2 128,8 161,2 517,5 399,5 313,4 438,2 1668,5 

Fonte: EMBRAPA (2011). 

 

Tabela 5.12: Média da evapotranspiração potencial (ETP, mm) acumulada mensal, estacional e anual. 

Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez DJF MAM JJA SON Média 
anual 

Ponta 
Grossa 105 91 87 65 46 36 38 47 55 61 83 100 296 199 121 199 815 

Fonte: EMBRAPA (2011). 
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5.1.1.2.3 Regime pluviométrico 

Observa-se uma pequena acentuação das temperaturas na sequência anual 

durante as últimas décadas, com verões um pouco mais quentes e invernos um pouco mais 

frios. Isto mostra que as massas de ar dominantes divergem hoje mais do que na primeira 

metade do século. 

Enquanto o regime térmico parece bem equilibrado na região de Ponta Grossa, o 

regime pluviométrico é bastante variado. No total, a precipitação chega até 1.600 mm; sendo 

observada uma tendência de aumento durante os últimos anos. Em 1994, a duração de 

chuvas era de quase 500 horas por ano. Todos os meses são chuvosos, com mais de 80 

mm cada. Isto significa que a umidade em relação às temperaturas (que são relativamente 

baixas) é elevada. Varia na média entre 55 % no verão e até 80 % no inverno. A média geral 

da umidade relativa no ar é de 65,3 %, mas alguns autores falam de 77,1 % (Prefeitura de 

Ponta Grossa, RAA e Plano Diretor, ambos de 2007).  

O período com a maior quantidade de chuvas é o verão, nos meses de 

dezembro, janeiro e fevereiro. Trata-se de chuvas de verão, que aparecem durante a tarde, 

com eventos curtos, mas intensos, devido ao alto calor. Outros eventos se devem à entrada 

de massas de ar tropicais, que trazem calor e chuvas fortes do interior do continente. 

Um segundo pico de chuvas aparece nos meses de setembro e outubro. Ele 

pode ser explicado pelo avanço das primeiras frentes frias do Sul, que desestabilizam a 

situação climática na região, trazendo chuvas que permanecem às vezes por mais de um 

dia e são seguidas por um período frio de vários dias. 

Um terceiro pico de chuvas observa-se no outono, nos meses de maio e julho. 

Estas chuvas se devem principalmente às frentes frias tardias que chegam bastante 

irregularmente na região, às vezes junto com geadas. 

Dias de neblina são comuns, no inverno, durante as horas da manhã, 

principalmente nas depressões do relevo (Prefeitura de Ponta Grossa, RAA e Plano Diretor, 

ambos de 2007).  

5.1.1.2.4 Perfil dos ventos 

Em razão do objeto principal do estudo, aspectos específicos relativos às 

condições gerais dos ventos regionais são de fundamental importância. Com o acréscimo de 
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projetos eólicos no Estado e seus consequentes estudos de impactos ambientais, 

aumentam os dados sobre ventos e suas direções.  

De acordo com Atlas do Potencial Eólico do Estado do Paraná (LACTEC, 2007), 

os regimes de ventos em termos de sazonalidade, sobressaem os ventos mais intensos na 

segunda metade do ano em todas as regiões do Estado, em diferentes proporções. Em 

termos de regimes diurnos, a ação das brisas marinhas aumenta as velocidades de vento a 

partir das 11 até as 18 hs no litoral e nas ilhas do Estado. Nos planaltos centrais e sul do 

Estado, as velocidades de vento se intensificam durante o período noturno, com picos a 

partir de 22 até as 6 hs da manhã. 

De acordo com o Atlas do Potencial Eólico do Estado do Paraná, os mecanismos 

atmosféricos que regulam o escoamento sobre a área do Estado, prevalecem os efeitos 

ditados pela dinâmica entre o anticiclone subtropical do atlântico, os intermitentes 

deslocamentos de massas polares e a depressão barométrica do nordeste da Argentina. A 

circulação atmosférica resultante, no sentido anti-horário, tem predomínio de ventos de 

leste-nordeste sobre toda a área do país situada abaixo da latitude de 10ºS, e também sobre 

o Estado do Paraná, onde é acentuada também a ocorrência de ventos de leste-sudeste. 

O perfil geral de circulação atmosférica encontra variações significativas na 

mesoescala e na microescala, por diferenças em propriedades de superfícies, tais como 

geometria e altitude de terreno, vegetação e distribuição de superfícies de terra e água. Os 

ventos mais intensos estão entre 7,0 e 8,0 m/s e ocorrem nas maiores elevações 

montanhosas do continente e em planaltos de baixa rugosidade. 

O Potencial Eólico do Estado do Paraná é estimado do a partir de mapas de 

velocidades médias anuais além de cálculos de desempenho e produção de energia de 

usinas eólicas em funcionamento (Figura 5.2). De acordo com o Atlas do Potencial Eólico do 

Estado do Paraná, tecnicamente, médias anuais a partir de 6,0 m/s já constituem condições 

favoráveis para a operação de usinas eólicas. 

Os resultados da integração cumulativa indicam um potencial instável de 310 

MW, 1.360 MW e 3.370 para áreas com ventos iguais ou superiores a 7,0 m/s nas alturas de 

50,0 m, 75,0 m e 100,0 m respectivamente (Figura 5.3). 

O fator de capacidade médio estimado para as áreas com velocidades médias 

anuais nas faixas de 7,0/7,5 m/s, 7,5/8,0 m/s e 8,0/8,5 m/s são, respectivamente, de 30,5%, 
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33,8% e 36,8% na altura de 50,0 m. A Figura 5.4 são apresentadas as direções 

predominantes dos ventos (frequência média anual) no Estado do Paraná.  

 
Figura 5.2 - Curvas de desempenho das turbinas consideradas no cálculo: potência e geração 

anual. 
Fonte: CAMARGO E SCHUBERT ENGENHARIA EÓLICA; LACTEC, 2007. 

 
Figura 5.3 - Potencial de geração eólica do Paraná por alturas e faixas de velocidade de ventos. 
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Figura 5.4 - Mapa das direções predominantes dos ventos. 

Fonte: IAPAR, 2000. 

A região de estudo encontra-se entre as mais promissoras do Estado para a 

implantação de empreendimentos eólicos. Os Campos de Castro /Tibagi de acordo com o 

Atlas do Potencial Eólico do Estado do Paraná são caracterizados por um relevo onde 

predominam pequenas ondulações. A atividade principal é a agricultura e a pecuária. 

Predominam ventos com velocidades médias variando entre 7,0 e 7,5 m/s a 75,0 m de 

altura. Os melhores locais ficam nas áreas altas entre os municípios de Castro, Tibagi e 

Carambeí, acessíveis pela PR-151 e PR-340. A região é atravessada por algumas linhas de 

34,5 kW, estando próxima às subestações de ponta Grossa e Telêmaco Borba, com 

conexões de 138 e 230kW.  

5.1.1.2.5 Cartas climáticas dos Campos Gerais 

De acordo com dados da Fundação ABC (2011), as Cartas Climáticas dos 

Campos Gerais foram baseadas no acervo das informações disponíveis, coletadas e 

gerenciadas por diversas Instituições. Estas foram analisadas e mapeadas com os melhores 

recursos atualmente disponíveis para processamento e análise de dados, bem como para a 

espacialização dos resultados.  

As informações de Temperatura foram obtidas da rede de estações 

meteorológicas do IAPAR, composta de 3 estações agrometeorológicas. A Precipitação foi 

extraída das séries contínuas de dados diários de um período homogêneo compreendido 
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entre 1972 e 1998, de 32 postos pluviométricos localizados nos Campos Gerais, 

pertencentes ao IAPAR (Instituto Agronômico do Paraná), SUDERHSA (Superintendência 

de Recursos Hídricos e Meio Ambiente) e DNAEE (Departamento Nacional de Águas e 

Energia Elétrica). A divisão administrativa foi cedida pela Secretaria Especial do Meio 

Ambiente do Estado do Paraná - SEMA, na escala original de 1:50.000. O Modelo de 

elevação do terreno utilizado foi gerado pelo United States Geological Survey e 

disponibilizado para o público através da Internet. Por possuir resolução de arcos de 30 

segundos (coordenadas geográficas) permite uma caracterização do relevo nos Campos 

Gerais a cada 860 metros. Para a interação destas bases e a geração das cartas climáticas 

foram utilizadas técnicas de geoprocessamento por meio do Software de Sistema de 

Informação Geográfica, SPRING, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais - INPE. 

Como forma de aproximar as informações climáticas da área alvo deste estudo, 

a seguir serão apresentadas as versões digitais de imagens representativas de precipitação 

e temperatura media anual, disponibilizadas no site da Fundação ABC (Figura 5.5). 

 
Figura 5.5 - Precipitação média anual e temperatura média anual. 

Fonte: Fundação ABC, 2011.  

5.1.1.2.6 Balanço hídrico 

O balanço hídrico é a contabilização de água no solo, resultante da aplicação do 

Princípio de Conservação da Massa em volume de solo vegetado. A variação do 

armazenamento de água em um determinado volume de solo é influenciada pelas variáveis 
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de entrada e de saída, resultando em representações quantitativas dos níveis de deficiência 

hídrica (mm) ou excedente hídrico (mm). 

Entre as diversas variáveis de entrada, podem-se considerar como principais, a 

água proveniente da precipitação e a irrigação, seguidas de outras variáveis de difícil 

quantificação como orvalho, escorrimento superficial, drenagem lateral e ascensão capilar. 

Por sua vez, as saídas no balanço hídrico são representadas pela evapotranspiração 

(principal), escorrimento superficial, drenagem lateral e drenagem profunda.  

A partir do SMA (Sistema de Monitoramento Agrometeorológico) são 

apresentados gráficos relativos ao balanço hídrico histórico da área rural do Município de 

Carambeí em duas localidades, Boqueirão e Catanduva de Fora (Figura 5.6 e Figura 5.7).  

Nesta seção, os dados históricos de temperatura e precipitação foram submetidos à 

simulação do balanço hídrico através de metodologia proposta por Thornthwaite & Mather 

em 1955; (Fundação ABC, 2011), com CAD = 100 mm, resultando na identificação de 

períodos historicamente contemplados com valores negativos de armazenamento de água 

no solo, ou deficiência hídrica. 

 As variáveis climatológicas disponibilizadas pelo SMA acima referido 

representam um intervalo de tempo inferior a 10 anos, período mínimo necessário para o 

uso de dados históricos climatológicos. Por esta razão, foram utilizados os dados 

disponíveis na estação meteorológica de Ponta Grossa de propriedade do IAPAR.  

 
Figura 5.6 - Balanço hídrico na localidade de Boqueirão. 

Fonte: Fundação ABC, 2011. 
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Figura 5.7 - Balanço hídrico na localidade de Catanduva de Fora. 

Fonte: Fundação ABC, 2011. 

5.1.1.2.7 Monitoramento do vento 

Os dados de vento de referência para este estudo foram obtidos a partir dos 

registros e informações disponíveis para duas torres anemométricas instaladas na área 

prevista para o projeto. 

5.1.2 Solo 

5.1.2.1 Geologia 

5.1.2.1.1 Materiais e Métodos 

Os dados da geologia da área do empreendimento e seu entorno foram obtidos 

por meio de levantamento de campo expedito, realizado no final do mês de agosto de 2014, 

com realização de perfis em toda área de influência, por meio da observação de 

afloramentos expostos em encostas, leitos de curso d’água, leitos e cortes de estradas, com 

verificação de detalhe das estruturas geológicas presentes e a litologia do maciço rochoso 

observado, além de compilação de imagens aéreas e documentos cartográficos literatura 

relevante, relacionados à geologia da região. 

 



 

 
 

Fone/Fax: (54) 3039.2001 | (54) 3039.2002 | Rua Rodrigues Alves, nº 2064, Térreo | Bairro Lourdes | CEP: 95076-670 | Caxias do Sul/RS 

 

Pá
gi

na
96

 

5.1.2.1.2 Resultados 

5.1.2.1.2.1 Geologia regional 

As rochas do Paraná formam compartimentos distintos e abrangem um extenso 

intervalo do tempo geológico, com idades de 2,8 bilhões de anos até o presente.  

Na baixada litorânea, Serra do Mar e Primeiro Planalto, encontram-se rochas 

magmáticas e metamórficas mais antigas, recobertas parcialmente por sedimentos recentes 

de origem marinha e continental.  

 
Figura 5.8 - Unidades geológicas do Paraná e perfil geológico simplificado. 

Fonte: MINEROPAR, 2001. 

O Segundo Planalto constitui a faixa de afloramento dos sedimentos paleozóicos 

da Bacia do Paraná. Sobrepostas a estes sedimentos ocorrem as rochas vulcânicas de 

idade mesozóica do Grupo Serra Geral, formando o Terceiro Planalto, recobertas por 

AII aproximada da área de estudo. 
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sedimentos cretáceos no noroeste do Estado. Sedimentos recentes ocorrem em todas as 

regiões, principalmente nos vales dos rios, além de outros tipos de depósitos não 

consolidados (MINEROPAR, 2001 – Figura 5.8). 

Unidade Escudo Paranaense 

Formado por rochas ígneas e metamórficas com idades variando do Arqueano 

ao Proterozóico é localmente recoberto por sequências vulcano-sedimentares, sedimentares 

e sedimentos inconsolidados. As rochas mais antigas, de alto grau metamórfico, afloram na 

porção sudeste e, as de baixo grau, na porção norte-noroeste. No Proterozóico e 

Cambriano, início do Paleozóico, manifestações magmáticas originaram as rochas 

granitoides. No Mesozóico ocorreram intrusões de rochas carbonatíticas, alcalinas e básicas 

(Figura 5.9).  

 
Figura 5.9 - Esboço geológico da região centro-leste do Paraná. 

Fonte: MINEROPAR; UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, 2006. 

 

Dos domínios geológicos do escudo, é importante retratar neste estudo as 

rochas do Grupo Castro, as quais, em parte, encontram-se inseridas no interior da AII do 

empreendimento, com algumas porções presentes na AID, em sua porção leste, divisando 

com os contrafortes da Formação Furnas, nas proximidades dos escarpamentos 

devonianos. 
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Grupo Castro 

Recoberto a oeste pela Formação Furnas, e a leste por falhamento oblíquo, se 

justapõe com as unidades proterozoicas - Complexo Granítico Cunhaporanga e cambrianas 

- granitos Serra do Carambeí e Joaquim Murtinho. Formado no Ordoviciano, durante a 

transição entre o final do Ciclo Brasiliano e a cratonização da Plataforma Sulamericana, em 

bacia molássica, pós- orogênica, pós-colisional ou tardia de origem transtensional, não 

apresenta metamorfismo ou deformação compressional expressiva. Constituído por 

andesitos intercalados com riolitos, ignimbritos, tufos e brechas piroclásticas, forma uma 

associação ácida e intermediária, com ocorrências subordinadas de conglomerados de 

leques aluviais. Contemporâneos ou posteriores a esta associação, ocorrem arenitos 

arcosianos, siltitos e lamitos de fácies de planície de inundação e lagos, com contribuição 

vulcânica na forma de cinzas e bombas. Posteriormente ocorreu outra fase de vulcanismo, 

mais ácido, constituída por riolitos, quartzo-latitos, ignimbritos, tufos e brechas piroclásticas, 

seguida por deposição de conglomerados polimíticos de leques aluviais. Contém 

mineralizações de ouro associadas a domos riolíticos e falhas (MINEROPAR, 2001). 

Unidade Bacia do Paraná 

Compreende o Segundo e o Terceiro Planalto Paranaense, recobrindo a maior 

porção do Estado. É uma bacia sedimentar, intracratônica ou sinéclise, que evoluiu sobre a 

Plataforma Sul-Americana. Sua formação teve início no Período Devoniano, há cerca de 400 

milhões de anos, terminando no Cretáceo. 

A persistente subsidência na área de formação da bacia, embora de caráter 

oscilatório, possibilitou a acumulação de grande espessura de sedimentos, lavas basálticas 

e sills de diabásio, ultrapassando 5.000 metros na porção mais profunda. 

Sua forma é aproximadamente elíptica, aberta para sudoeste e cobre uma área 

da ordem de 1,5 milhão de km2. Apresenta inclinação homoclinal em direção ao oeste, 

porção mais deprimida. Sua forma superficial côncava deve-se ao soerguimento flexural, 

denominado Arqueamento de Ponta Grossa. 

As extensas deformações estruturais, tais como arcos, flexuras, sinclinais e 

depressões, posicionadas ao longo das margens da bacia, são classificadas como 

arqueamentos marginais, arqueamentos interiores e embaciamentos. 
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A consolidação e evolução final do embasamento da Bacia do Paraná se deu no 

Ciclo Tectono-magmático Brasiliano, entre o Pré-Cambriano Superior e o Eo-Paleozóico. 

Sua evolução se deu por fases de subsidência e soerguimento com erosão associada, no 

transcorrer das quais a sedimentação se processou em sub-bacias ou compartimentos 

(Figura 5.10) (Tabela 5.13). 

Tabela 5.13: Compartimentos geológicos da Bacia do Paraná. 

Compartimentos 
Cobertura sedimentar 

paleozóica 
Sedimentação e magmatismo 

mesozóico 
Cobertura sedimentar 

mesozóica 
Grupo Paraná Grupo São Bento Grupo Bauru 

Grupo Itararé -- -- 

Grupo Passa Dois -- -- 

Grupo Guatá -- -- 

Fonte: Modificado de Mineropar, 2011. 

 
Figura 5.10 - Aspecto geral da Bacia do Paraná. 

Fonte: CPRM, 2004. 



 

 
 

Fone/Fax: (54) 3039.2001 | (54) 3039.2002 | Rua Rodrigues Alves, nº 2064, Térreo | Bairro Lourdes | CEP: 95076-670 | Caxias do Sul/RS 

 

Pá
gi

na
10

0 

Dos compartimentos da bacia, é importante retratar neste estudo as litologias 

pertencentes à Cobertura Sedimentar Paleozóica, em especial aquelas que compõem o 

grupo as quais, em parte, encontram-se inseridas no interior da AII do empreendimento, 

com grande superfície presente na AID em toda sua extensão, incluindo as áreas 

diretamente afetadas pelo empreendimento.  

Com objetivo de sintetizar as informações relativas à geologia regional de 

interesse, a Tabela 5.14 apresenta uma coluna estratigráfica simplificada das unidades 

geológicas presentes no interior da AII do empreendimento e que serão objeto das 

descrições que se seguem. 

Tabela 5.14: Coluna estratigráfica simplificada da geologia de interesse na área de estudo. 

ERA PERÍODO GRUPO FORMAÇÃO MEMBROS/FÁCIES/LITOLOGIAS 

PALEOZÓICO 

345 m.a. 

PARANÁ 

PONTA 
GROSSA 

São Domingos 
Folhelhos e 

siltitos 
conzentos. 

D
EV

O
N

IA
N

O
 Tibagi 

Jaguariaíva 

FURNAS 

I Arenitos e 
siltitos. 

Estratificações 
cruzadas. 

II 

395 m.a. III 

 RIO IVAÍ 

436 m.a. 

CASTRO Siltitos, arenitos arcóseos, conglomerados, riolitos, 
tufos e brechas riolíticas. Ordoviciano 

500 m.a. 

Fonte: Modificado de Mineropar, 2011. 

 Estratigrafia/ambiente de formação/composição geral 

Os principais aspectos da infraestrutura geológica da região são (Guimarães et 

al., 2009):  

• constituído dominantemente por rochas de diferentes momentos da evolução 

da Bacia do Paraná; 

• raras exposições da Supersequência Rio Ivaí (Formação Iapó, fim do 

Ordoviciano); 
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• Supersequência Paraná, com predomínio de idade devoniana (formações 

Furnas e Ponta Grossa), ocupa praticamente toda a faixa que acompanha a 

borda leste dos Campos Gerais, inclusive sustentando a feição 

geomorfológica regional conhecida por “Escarpa Devoniana”; 

• a Supersequência Gondwana I distribui-se em praticamente todo o restante 

da área dos Campos Gerais (destacando-se as rochas do Grupo Itararé, 

neocarboníferas a eopermianas); 

• o Magmatismo Serra Geral (Eocretáceo) está registrado como soleiras, mas 

principalmente como um enxame de diques alinhados paralelamente ao eixo 

do Arco de Ponta Grossa (N45-50W) com predomínio de rochas de 

composição básica; 

• a evolução do Arco de Ponta Grossa imprime à região, além do desenho 

característico da área de exposição das unidades litológicas, um significativo 

conjunto de falhas e fraturas de orientação NW-SE. 

No contexto dos municípios de Castro, Tibagi e Carambeí, o contato das rochas 

da Bacia do Paraná com o embasamento se dá principalmente com litotipos do Grupo 

Castro (CPRM, 2012), os quais retratam os episódios derradeiros do Ciclo Brasiliano. 

Grupo Castro 

A Bacia do Grupo Castro é interpretada como uma molassa relacionada ao 

término do Ciclo Brasiliano. Esta bacia é recoberta discordantemente por estratos da 

Formação Furnas e localmente da Formação Iapó ao longo do trecho em que a “Escarpa 

Devoniana” sofre uma inflexão na sua orientação geral, NW-SE ao sul do vale do rio Iapó 

(Canyon do Guartelá) e NE-SW ao norte. O contato com rochas do Complexo Granítico 

Cunhaporanga é dominantemente tectônico, por meio de uma zona de cisalhamento 

transtensional denominada Falha de Castro (geossítios 3 e 5). 

Tem-se da base para o topo uma associação vulcânica intermediária-ácida 

(Associação Tronco) com andesitos, riolitos, ignimbritos e conglomerados aluviais 

subordinados, uma associação sedimentar (Associação Piraí do Sul) com arenitos 

arcoseanos, siltitos e lamitos fluviais e lacustres, e uma associação vulcânica ácida 

(Associação Tirania) com riolitos, quartzo-latitos, ignimbritos, tufos, brechas piroclásticas e 

conglomerados aluviais (CPRM, 2012). 
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As rochas do Grupo Castro ainda não têm sua idade estabelecida de forma 

conclusiva. As determinações atualmente disponíveis (isócronas Rb-Sr de referência e 

idades U-Pb em zircões) apresentam erros ainda muito elevados, o que faz com que o mais 

prudente seja considerar estas rochas como geradas em algum momento próximo ao limite 

entre o Proterozoico e o Paleozoico, admitido em 542 milhões de anos (CPRM, 2012). 

Sequência Siluro-Devoniana  

• Formação Furnas: 

Após hiato no Siluriano Inferior a Médio, a sedimentação é retomada no final do 

Siluriano, com a deposição das fácies basais da Formação Furnas. A Formação Furnas é 

uma unidade com corpos de geometria tabular (ASSINE, 1999), com espessuras na ordem 

de 250 metros (Figura 5.11). 

 
Figura 5.11 - Aspecto geral dos afloramentos da Formação Furnas. 

 

Na concepção de Assine, 2009, a Formação Furnas pode ser subdividida em 3 

unidades com associações de fácies e padrões de paleocorrentes distintos, denominadas 

inferior, média e superior ou III, II e I. A unidade inferior possui menos de 50 metros de 

espessura e é composta por arenitos conglomeráticos e níveis de conglomerados. As 

unidades média e superior são difíceis de serem distintas, pois ambas são compostas por 
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arenitos com estratificação cruzada de médio porte (Figura 5.12) e fácies heterolíticas 

síltico-arenosas. 

De acordo com a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM, 2012), 

nesta unidade predominam os arenitos de granulação média a grossa e de coloração 

esbranquiçada, com frequência portadores de estratificação cruzada (geometria e porte 

variados). Especialmente na porção média da unidade, passam a ser significativos níveis de 

granulação mais fina (síltico-argilosos), muitas vezes com traços fósseis de invertebrados 

(icnofósseis). Camadas com cascalho (grânulos e seixos), configurando conglomerados, são 

importantes nos primeiros metros da unidade, junto ao seu contato com as rochas mais 

antigas. 

 
Figura 5.12 - Estratificação cruzada em afloramento da Formação Furnas. 

 

A idade de sua deposição provavelmente se estendeu do final do Siluriano ao 

começo do Devoniano, havendo ainda muita discussão sobre as condições paleoambientais 

em que a sedimentação teria ocorrido (CPRM, 2012). 

A deposição da Formação Furnas é considerada marinha costeira, com 

construção de barras arenosas de grande porte principalmente nos seus níveis 

intermediários. Para o topo passa para marinho mais profundo, culminando nas Camadas 

de Transição para os folhelhos marinhos da Formação Ponta Grossa. Influência de rios do 
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tipo entrelaçado não é uma hipótese completamente descartada, principalmente para os 

termos conglomeráticos basais conforme observado na Figura 5.13. 

 
Figura 5.13 - Formação Furnas - camadas conglomeráticas basais. 

 

• Formação Ponta Grossa: 

Na área de interesse, em função da escala de trabalho e mesmo das condições 

de observação, afloramentos da Formação Ponta Grossa não foram observados e, por esta 

razão, essa unidade não foi individualizadas em mapa, sendo necessário para isso maior 

adensamento dos dados de campo e possivelmente fotointerpretação em maior escala, o 

que é plausível nas próximas fases do licenciamento do empreendimento. 

De acordo com a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM, 2012), 

trata-se de uma Unidade tipicamente constituída por rochas de granulação fina (folhelhos, 

siltitos), cujas condições de sedimentação em ambiente de plataforma marinha são 

comprovadas por uma grande variedade de microfósseis (acritarcas, quitinozoários, etc.) e 

macrofósseis (trilobitas, braquiópodes, tentaculites etc.). O intervalo de deposição da 

unidade vai do início ao final do Devoniano. 

O contato com a Formação Furnas é concordante na maior parte da bacia, 

sendo notada uma discordância apenas onde as camadas inferiores da Formação Ponta 
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Grossa foram erodidas anteriormente à deposição das camadas do topo. Em toda a bacia a 

unidade foi dividida em três membros, Jaguariaíva, Tibagi e São Domingos. 

Sedimentos inconsolidados  

As rochas do Estado do Paraná estão local e parcialmente recobertas por 

sedimentos inconsolidados oriundos da erosão e deposição das litologias mais antigas 

intemperizadas (MINEROPAR, 2001). O processo formador é hidráulico-deposicional, fluvial 

no interior do continente, condicionado às calhas de drenagem dos rios e planícies de 

inundação, e marinho e deltáico, na faixa litorânea. 

Os depósitos coluviais provenientes de movimentos de massa ocorrem em áreas 

localizadas em encostas. A formação destes depósitos iniciou no período Quaternário e 

continua ocorrendo devido ao avanço do intemperismo, erosão e retrabalhamento dos 

sedimentos anteriormente formados.  Os depósitos de terraço mais antigos passam, com o 

avanço do processo erosivo, a constituir paleoterraços. 

• Depósitos aluvionares: 

São solos constituídos por materiais erodidos, re-trabalhados e transportados 

pelos cursos de água e depositados ao longo de suas margens, formando assim as 

planícies aluvionares que podem chegar até uma área de mais de 1 Km².  

 
Figura 5.14 - Depósitos aluvionares recentes. 
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A fração areia é a mais comum ao longo das planícies, podendo ocorrer em 

pontos localizados, à predominância da fração argila com características plástica a muito 

plástica, contendo alto índice de matéria orgânica (Figura 5.14). 

5.1.2.1.2.2 Geologia local 

O levantamento de campo foi realizado de forma expedita com objetivo de 

reconhecer as principais unidades litológicas presentes na AII em especial as unidades 

internas da AID. Neste contexto, a AII, pode ser dividida em duas unidades, sejam, aquelas 

pertencentes ao Grupo Castro e aquelas pertencentes Formação Furnas (Grupo Paraná). 

No interior da AID, a Formação Furnas (Figura 5.15) abrange cerca de 90% de sua 

superfície e o restante, em níveis inferiores, nas proximidades da escarpa, feição principal 

de quebra do relevo na região (parte da escarpa devoniana), fazem parte do Grupo Castro, 

no mapa geológico apresentado de forma indivisa (vide prancha no 03 em anexo).  

 
Figura 5.15 - Lajeado da Formação Furnas na área do empreendimento. 

 

A Formação Furnas é constituída predominantemente de quartzo arenitos cuja 

composição original varia de quartzo arenitos a subarcóseos e até arcóseos, sendo que a 

atual dominância de quartzo resulta de processos diagenéticos que transformaram os 

feldspatos. A composição atual inclui, entre os minerais detríticos, quartzo (97%), feldspatos 

(1%), fragmentos líticos (1%) e micas (1%), além de acessórios menos abundantes (MELO 

et al., 2011) (Figura 5.16). 
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Figura 5.16 - Detalhe da composição do arenito esbranquiçado da Formação Furnas. 

 

A granulometria dos quartzos arenitos varia de areia fina a conglomerática, com 

predominância de areia média a grossa. Junto à base da unidade são comuns 

conglomerados e arenitos conglomeráticos, enquanto em direção ao topo torna-se menos 

rara a intercalação de níveis sílticos a lamíticos micáceos (MELO et al., 2011).  

Os arenitos estão dispostos em sets de espessuras de 0,5 a 5,0 metros com 

geometria tabular (Figura 5.17), lenticular e cuneiforme, exibindo marcante estratificação 

cruzada planar, tangencial na base ou acanalada (ASSINE, 1996 apuad MELO et al., 2011). 

Dentro dos sets frequentemente observa-se granodecrescência ascendente, podendo 

ocorrer, ocasionalmente, até termos siltosos no topo.  

Já a região dos domínios do Grupo Castro, na porção centro-leste e nordeste da 

AII, apresenta uma forte cobertura de solos com consequente aumento da cobertura 

vegetal. Sequências de perfis de solo de grande espessura são observadas em toda a área 

pertencente a este grupo geológico.  Em alguns locais foram observadas coberturas de solo 

com mais de 5 metros de altura (perfil exposto). Nos trechos percorridos, estradas de 

acesso internas, especialmente aquelas no interior do Município de Castro, são poucos os 

locais na escala adotada para este trabalho, onde foram observados afloramentos rochosos. 

Na rodovia PR-151, no sentido Castro-Carambeí (cerca de 3,5 km), lado direito da rodovia 
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no sentido indicado, observou-se um afloramento em corte de estrada com cerca de 1 x 1,5 

metros, possivelmente de um diferenciado vulcânico (riolito) (Figura 5.18). 

 
Figura 5.17 - Afloramento do arenito da Formação Furnas com estratificação cruzada e plano 

de fratura. 
 

 
Figura 5.18 - Afloramento de rocha do Grupo Castro (riolito). 
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Além destes grupos geológicos diferenciados, localmente a superfície do terreno 

é composta pela sedimentação recente provocada por processos erosivos formadores de 

solos eluviais e aluviais, aqueles que recobrem diretamente a superfície do terreno e onde 

ocorre a maior parte das atividades antrópicas além da sedimentação recente e dinâmica 

gerada pelos movimentos hídricos no interior de cursos d’água e em suas margens. 

5.1.2.1.2.3 Recursos minerais / Direitos de pesquisa existentes 

Através de pesquisa no sistema SIGMINE do Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM) foi possível relacionar todas as áreas de pesquisa, ativas ou não, 

que estão cadastradas na região de entorno da área do empreendimento. Os processos 

encontrados apresentam as mais variadas características no que diz respeito à substância, 

tamanho das áreas e empreendedores.  

Observa-se que, no interior da AII em posições do centro para leste, em especial 

na direção nordeste, a maioria dos processos estão demarcados em áreas que pertencem 

litologicamente ao Grupo Castro. No interior da AID se sobrepõem apenas pedaços de 

áreas requeridas, um em sua porção mais a sul (826665/2014 - arenito), nas proximidades 

da cidade de Carambeí e outro ao norte (826368/2009 - siltito), sendo estas as 

sobreposições mais relevantes (Figura 5.19).  

Ainda no interior da AII nas porções mais a sudoeste, os processos ativos de 

mineração estão relacionados em sua maioria, as extrações de areia para construção civil, 

no leito do rio Pitangui. 

A Tabela 5.15, apresenta um resumo de todos os processos minerários 

existentes no interior na área de influência do projeto eólico, nos domínios dos municípios 

de Carambeí e Castro. 

Pelo posicionamento e abrangência das poligonais requeridas em relação a AID 

do empreendimento são pequenas as possibilidades de sobreposições de intervenções. 

Ainda, em se tratando da ADA, pré-projetada em posições mais interiores na AID, neste 

caso, não deverão ocorrer ou mesmo gerar algum tipo de conflito. 
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Figura 5.19 - Representação das áreas dos processos minerários cadastrados no DNPM no interior da AII, AID e proximidades. 

Fonte: Sigmine (DNPM), 2014. 
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Tabela 5.15: Processos minerários registrados no DNPM no interior da AII do empreendimento. 

No Município Processo DNPM Ano Área (Ha) Empreendedor Substância Fase Último Evento 

1 Carambeí 826201/2005 2005 8.71 São Daniel Mineradora 
e Transportadora Ltda. Argila Concessão de lavra 406 - conc lav/edital imissão 

posse publicada em 24/06/201 

2 Carambeí 826423/2012 2012 20.81 América Latina 
Mineração S/A Areia Autorização de 

pesquisa 
236 - aut pesq/documento 

diverso protoc. em 01/04/2013 

3 Carambeí 826664/2006 2006 43.77 Lais G. Junqueira Argila Disponibilidade 315 - disponib/documento 
diverso protoc. em 02/09/2013 

4 Carambeí 826669/2007 2007 47.74 Porto de areia 
Carambei Ltda. - me Areia Requerimento de 

lavra 

625 - req lav/guia utilização 
autorizada publicada em 

13/02/2014 

5 Castro 826228/1994 1994 49.66 América Latina 
Mineração S/A Areia Concessão de lavra 

1399 - conc lav/licença 
ambiental protoc. em 

11/07/2013 

6 Carambeí 826131/2004 2004 50 Sidenei Ribas Ferreira 
& Cia Ltda Areia Concessão de lavra 36 - conc lav/documento 

diverso protoc em 21/02/2014 

7 Castro 826416/2004 2004 50 Pedreiras Iapó Ltda. 
Epp Riolito (brita) Disponibilidade Edital de disponibilidade para 

lavra em 31/01/2014 

8 Carambeí 826448/1998 1998 117 São Daniel Mineradora 
e Transportadora Ltda. Argila Concessão de lavra 

406 - conc lav/edital imissão 
posse publicada em 

08/09/2010 

9 Carambeí 826280/1994 1994 156 Mineracao de Lucca 
Ldta Argila Requerimento de 

lavra 
361 - req lav/exigência 

publicada em 03/07/2007 

10 Carambeí 826207/2012 2012 200.07 Calcário Monte Negro 
Ltda Caulim Autorização de 

pesquisa 
236 - aut pesq/documento 

diverso protoc. em 20/05/2014 

11 Carambeí 826992/1996 1996 227.5 São Daniel Mineradora 
e Transportadora Ltda. ARGILA Concessão de lavra 

407 - conc lav/imissão de 
posse realizada em 

21/07/2010 

12 Castro 826607/2014 2014 237.43 
G.R.Extração de Areia 
e Transp. Rodoviários 

Ltda 
areia Requerimento de 

pesquisa 

100 - req pesq/requerimento 
pesquisa protocolizado em 

30/07/2014 

13 Castro 826950/2013 2013 342.28 Pedreiras Iapó Ltda. 
Epp caulim Autorização de 

pesquisa 
264 - aut pesq/pagamento tah 

efetuado em 31/07/2014 
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No Município Processo DNPM Ano Área (Ha) Empreendedor Substância Fase Último Evento 

14 Carambeí / 
Castro 826222/2012 2012 359.34 São Daniel Mineradora 

e Transportadora Ltda. argila Autorização de 
pesquisa 

264 - aut pesq/pagamento tah 
efetuado em 30/01/2014 

15 Carambeí 826459/2005 2005 510.7 São Daniel Mineradora 
e Transportadora Ltda. argila refratária Autorização de 

pesquisa 

327 - aut pesq/despacho 
retificacao alvará pub em 

21/09/2012 

16 Carambeí 826212/2012 2012 542.91 Sidenei Ribas Ferreira 
& Cia Ltda areia  

264 - aut pesq/pagamento tah 
efetuado em 23/01/2014 

17 
Carambeí / 

Ponta 
Grossa 

826827/2013 2013 596.28 São Daniel Mineradora 
e Transportadora Ltda argila Autorização de 

pesquisa 
264 - aut pesq/pagamento tah 

efetuado em 30/01/2014 

18 Castro 826052/2014 2014 692.31 Felipe Weiber areia Autorização de 
pesquisa 

207 - aut pesq/oficio ao juiz 
enviado em 28/07/201 

19 Castro 826368/2009 2009 818.77 Cerâmica Elizabeth 
Sul Ltda siltito Autorização de 

pesquisa 

1273 - aut pesq/redução de 
área protocolizado em 

26/08/2013 

20 Carambeí / 
Castro 826439/2010 2010 933.15 Terra Pura Ind. e Com. 

de Cerâmica Ltda minério de ouro Autorização de 
pesquisa 

794 - aut pesq/relatorio pesq 
positivo apresentado em 

14/02/2014 

21 Castro 826273/2009 2009 962.87 Terra Pura Ind. e Com. 
de Cerâmica Ltda minério de ouro Autorização de 

pesquisa 

794 - aut pesq/relatorio pesq 
positivo apresentado em 

10/01/2014 

22 Carambeí 826811/2012 2012 974.62 São Daniel Mineradora 
e Transportadora Ltda. Argila Autorização de 

pesquisa 
264 - aut pesq/pagamento tah 

efetuado em 30/07/2014 

23 Carambeí 826348/2012 2012 982.81 Wadir Brandão Saibro Autorização de 
pesquisa 

264 - aut pesq/pagamento tah 
efetuado em 14/07/2014 

24 Carambeí 826665/2014 2014 986.06 Vilson Hilgemberg Arenito Requerimento de 
pesquisa 

100 - req pesq/requerimento 
pesquisa protocolizado em 

22/08/2014 

25 Carambeí 826980/2013 2013 988.57 Daniel Bernardo 
Roveda Areia Autorização de 

pesquisa 
264 - aut pesq/pagamento tah 

efetuado em 30/07/2014 

26 Carambeí / 
P. Grossa 826727/2011 2011 993.43 Pedro Luiz Aiçar de 

Suss Areia Autorização de 
pesquisa 

794 - aut pesq/relatorio pesq 
positivo (14/10/2014) 
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No Município Processo DNPM Ano Área (Ha) Empreendedor Substância Fase Último Evento 

27 
Carambeí / 

Ponta 
Grossa 

826652/2014 2014 999.98 Guaraci Selmo 
Baptista Ferreira Areia Requerimento de 

pesquisa 

100 - req pesq/requerimento 
pesquisa protocolizado em 

15/08/2014 

28 Castro 826499/2012 2012 1351.79 Terra Pura Ind. e Com. 
de Cerâmica Ltda. Minério de ouro Autorização de 

pesquisa 
207 - aut pesq/oficio ao juiz 

enviado em 31/07/2014 

29 Castro 827070/2013 2013 1485.06 Terra Pura Ind. e Com. 
de Cerâmica Ltda Minério de ouro Autorização de 

pesquisa 

209 - aut pesq/inicio de 
pesquisa comunicado em 

07/08/2014 

30 Carambeí 826705/2007 2007 1589.21 Terra Pura Ind. e Com. 
de Cerâmica Ltda Minério de ouro Autorização de 

pesquisa 

283 - aut pesq/guia utilização 
requerimento protoc em 

19/09/2014 

31 Castro 826016/2011 2011 1885.58 Terra Pura Ind. e Com. 
de Cerâmica Ltda Minério de ouro Autorização de 

pesquisa 

180 - req pesq/pedido 
reconsideração protocolizado 

em 17/10/2012 

32 Castro / 
Carambeí 826018/2011 2011 1900.74 Terra Pura Ind. e Com. 

de Cerâmica Ltda Minério de ouro Autorização de 
pesquisa 

180 - req pesq/pedido 
reconsideração protocolizado 

em 17/10/2012 

33 Castro 826500/2012 2012 1910.09 Terra Pura Ind. e Com. 
de Cerâmica Ltda Minério de ouro Autorização de 

pesquisa 
207 - aut pesq/oficio ao juiz 

enviado em 31/07/201 

34 Castro / 
Carambeí 826647/2014 2014 1910.46 Terra Pura Ind. e Com. 

de Cerâmica Ltda Minério de ouro Autorização de 
pesquisa 

100 - req pesq/requerimento 
pesquisa protocolizado em 

12/08/2014 

35 Castro / 
Carambeí 826017/2011 2011 1981.31 Terra Pura Ind. e Com. 

de Cerâmica Ltda Minério de ouro Autorização de 
pesquisa 

180 - req pesq/pedido 
reconsideração protocolizado 

em 17/10/2012 

36 Castro / 
Carambeí 827067/2013 2013 1968.07 Terra Pura Ind. e Com. 

de Cerâmica Ltda Minério de ouro Autorização de 
pesquisa 

207 - aut pesq/oficio ao juiz 
enviado em 17/09/2014 

37 Castro 827069/2013 2013 1995.62 Terra Pura Ind. e Com. 
de Cerâmica Ltda Minério de ouro Autorização de 

pesquisa 
207 - aut pesq/oficio ao juiz 

enviado em 17/09/2014 
Fonte: DNPM, Sigmine, 2014. 
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5.1.2.1.2.4 Geotemas / Patrimônio Geológico 

A fim de alcançar maior abrangência no tema, feições como atrativos 

geomorfológicos, evidências de antigas glaciações, seções-tipo de unidades geológicas e 

jazigos fossilíferos clássicos, etc., são comentadas no contexto da unidade geomorfológica 

dos Campos Gerais do Paraná.  

Trata-se de uma zona originalmente coberta por vegetação de campos limpos e 

matas, galerias ou capões isolados de Floresta Ombrófila Mista, em solos 

predominantemente rasos e arenosos, situada no Segundo Planalto Paranaense e 

acompanhando o reverso de uma estrutura de relevo regional, do tipo cuesta, conhecida 

como “Escarpa Devoniana”. Localiza-se no centro-leste do Estado do Paraná como uma 

faixa em forma de crescente com o lado convexo voltado para oeste, ocupando quase 

12.000 km2 desde a divisa com São Paulo, na altura do município de Sengés, até o limite 

com Santa Catarina, em Rio Negro (GUIMARÃES G. B., et al. 2009). 

Temas gerais como geologia, geomorfologia, hidrografia, recursos hídricos, são 

tratados em capítulos específicos neste estudo. Feições ou estruturas relevantes estão 

ligadas a algum destes temas que, neste capítulo do texto, serão apesentadas 

indistintamente, em relação a sua localização regional e, se for o caso, a sua elação com a 

área de estudo. 

Feições geomorfológicas mais recentes 

Como mencionado anteriormente, as formas de relevo nos Campos Gerais 

assumem um caráter espetacular em diferentes escalas, resultado da conjugação de fatores 

primários (estruturas sedimentares, grau de cimentação, textura da rocha, etc.) e 

secundários (tectônicos ou intempérico-erosivos). Abaixo uma relação com alguns dos 

principais exemplos: 

a) escarpamentos - ligados ao recuo erosivo da “Escarpa Devoniana”, esta com 

diversas denominações locais, tais como Serrinha (Balsa Nova-Campo Largo) ou serras de 

Itaiacoca (Ponta Grossa), São Joaquim (Castro – Figura 5.20), Furnas (Piraí do Sul-

Jaguariaiva) e da Janela (Sengés); 

b) cânions - nos rios Itararé, Jaguaricatu, Jaguariaiva, Iapó (parcialmente 

incluído no Parque Estadual do Guartelá Pitangui (estes, de norte para sul, junto à “Escarpa 
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Devoniana”) e Palmeirinha (Piraí do Sul), Itaytyba (Tibagi), Rio Verde (Ponta Grossa), 

cabeceiras do Rio Tibag etc.; 

c) cachoeiras/saltos - Pedregulho e Santa Rosa (Tibagi), Mariquinha (Ponta 

Grossa), Cotia (Castro), Lago Azul (Jaguariaiva), Lageado Grande e do Corisco (Sengés) 

etc.; 

d) furnas - Gêmeas, Grande, Buraco do Padre, Lagoa Dourada (Melo, 2002b) e 

Vila Velha (Ponta Grossa), Tamanduá I e II (Balsa Nova) (SOARES, 1989); e sumidouros - 

rios Quebra-Perna (Ponta Grossa), Funil (Sengés), Itararé (divisa PR-SP) etc.; 

f) relevo ruiniforme - Vila Velha (Ponta Grossa), Itaytyba (Tibagi) etc.; 

g) morros-testemunho - Monge (Lapa), Jacaré (Tibagi), Mandinga (Jaguariaiva), 

do Chapéu (Sengés). 

 
Figura 5.20 - Escarpa da Serra São Joaquim na porção média leste da AID. 

 

• Feições associadas à glaciação permo-carbonífera; 

• Seções-tipo de unidades da Bacia do Paraná; 

• Jazigos fossilíferos devonianos em rochas do Grupo Paraná 
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a) Formação Furnas - icnofósseis de invertebrados em locais como São Luiz do 

Purunã (Balsa Nova), Cerrado Grande (Campo Largo), Paredão da Santa e Lago Azul; 

b) Formação Ponta Grossa - diversos pontos, com riquíssimo conjunto de 

invertebrados marinhos da Fauna Malvinocáfrica principalmente em Ponta Grossa, 

Jaguariaiva e Tibagi. 

Considerando a AII como a área total de estudo (engloba AID e ADA), a única 

feição relatada em bibliografia e observada em campo, são os escarpamentos localizados 

no contato da Formação Furnas com as unidades do Grupo Castro, conhecida como Serra 

de São Joaquim. São macrofeições, observadas em escalas distintas, fazendo em linhas 

gerais, a borda da AID do empreendimento. Em alguns locais, nos entornos da AID, em sua 

porção leste, é possível observar desde afloramentos de encosta da Formação Furnas 

(Figura 5.21) até escarpas abruptas que podem apresentar desníveis da ordem de até 200 

metros. 

 
Figura 5.21 - Aforamentos de encosta da Formação Furnas. 

 

Trata-se de locais de acesso mais difícil, em especial aqueles no fundo dos vales 

em suas proximidades. Nas porções de maior altitude, as bordas do planalto representam a 

borda da escarpa. Em posições de encosta mais elevadas, quase no topo do planalto onde 

se insere a maior parte da AID, ocorrem afloramentos diversos de rochas da Formação 
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Furnas. Nestes locais, naqueles de maior porte, é possível observar feições como relevo 

ruiniforme.  

Além destas feições, relacionados ao estruturamento tectônico regional, são 

observados na AII, locais com presença de fendas ou recortes no maciço rochoso, feições 

iniciais de cânions com paredes verticalizadas e profundidades variáveis. Estes locais, por 

apresentarem difícil acesso, apresentam-se bem preservados, com afloramentos 

possivelmente da porção de topo da Formação Furnas e que servem de abrigo para densa 

vegetação e a fauna local. 

Os relevos ruiniformes presentes na Formação Furnas são esculturas singulares 

que variam de milímetros a dezenas de metros (Figura 5.22). Este relevo de exceção 

origina-se do processo erosivo das águas meteóricas promovendo a dissolução da rocha, 

por meio de juntas, fraturas e planos de estratificação. Formam-se inicialmente sulcos e 

caneluras, posteriormente lapiás e finalmente torres, pináculos, fendas e labirintos, 

apresentando um relevo de aspecto desfeito. Ressalta-se o caráter diferencial da erosão 

quando níveis síltico-argilosos estão presentes, aumentando a complexidade morfológica 

destas feições. 

 
Figura 5.22 - Aforamento da Formação Furnas com presença de relevo ruiniforme em 

superfície. 
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Pesquisa em materiais específicos de cadastro de grutas, cavernas e feições 

afins (Cadastro Nacional de Cavernas do Brasil - CNC, 2009) em especial aquelas 

presentes no Município de Castro, não se constatou através do lançamento de pontos de 

coordenadas conhecidas de locais cadastrados, a presença de nenhuma unidade no interior 

da AII do empreendimento. Não existem registros no cadastro nacional de feições deste tipo 

no interior do Município de Carambeí. Ocorrem diversos pontos cadastrados em municípios 

próximos como Ponta Grossa e Tibagi, entre outros, mas sem nenhuma relação com a área 

do empreendimento. 

Vale lembrar que, algumas feições descritas e presentes no interior da AII e da 

AID como afloramentos rochosos com suas características e alguns cânions de pequeno 

porte, além do alinhamento da escarpa ou Serra São Joaquim, são feições que devem ser 

preservadas como parte do acervo estético-geomorfológico-geológico da região. Como 

descrito, a Formação Furnas apresenta registros fósseis em seu interior em algumas de 

suas posições estratigráficas que necessitam de preservação a fim de possibilitar a 

continuidade do avanço científico na área. 

A definição final das áreas que serão diretamente afetadas pela implantação do 

empreendimento (ADA), deverá considerar estas caraterísticas a fim de preservar 

afloramentos em qualquer posição da topografia e permitir acessos aos recortes na forma 

de cânions, até como forma de compensar/mitigar o impacto do empreendimento. 

Estudos geológicos, espeleológicos e paleontológicos de detalhe, deverão ser 

incentivados com o objetivo de aprofundar o conhecimento científico da região no contexto 

dos campos Gerais ou mesmo da escarpa Devoniana. 

5.1.2.1.2.5 Feições Estruturais / Geotectônica 

As rochas dos Campos Gerais apresentam-se fortemente deformadas por 

estruturas rúpteis (falhas e fraturas com ou sem diques associados), destacando-se três 

direções principais NE-SW (N50–70E), paralela às estruturas do embasamento antigo, 

recorrentemente reativadas durante o Fanerozoico; 

• NW–SE (N45–60W), associada com a ruptura continental no Mesozoico, 

quando se desenvolveu na região o Arco de Ponta Grossa, com eixo nesta 

direção; 

• E–W, paralela às fraturas oceânicas, desenvolvidas durante a deriva 

continental. 
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Estas direções estruturais tiveram papel fundamental na circulação da água 

subterrânea e evolução das formas erosivas das rochas dos Campos Gerais. 

Na área de estudo, os cursos hídricos assim como algumas feições como 

abertura de pequenos cânions ou mesmo as estruturas que podem ser observadas em 

imagens digitais, encontram-se alinhados as principais direções estruturais citadas. A 

direção preferencial nos domínios da área de estudo e, no contexto dos Campos Gerais, é 

aquela NW-SE.  

5.1.2.1.2.6 Sismologia 

Ondas sísmicas 

 Parte da energia potencial acumulada sob a forma de deformação nas rochas é 

liberada através de ondas sísmicas que partem do ponto inicial de ruptura e se propagam 

em todas as direções. Essa região confinada em subsuperfície onde se originam as ondas é 

chamada de Foco ou Hipocentro. Sua projeção até a superfície do globo terrestre 

corresponde ao Epicentro do terremoto. 

As ondas sísmicas se propagam com velocidade e características definidas por 

propriedade do meio por onde passam. Elas se classificam como Ondas Internas quando se 

propagam pelo interior da Terra (Ondas de Corpo) e como Ondas de Superfície quando se 

propagam próximo à superfície terrestre. No primeiro caso temos as Ondas P e S e no 

segundo caso temos as ondas Love e Rayleigh.  

• Sismicidade brasileira: 

O Brasil, por se situar no interior da placa tectônica da América do Sul, uma 

região continental estável, apresenta uma sismicidade bem inferior àquela observada nas 

bordas de placas, como é o caso da zona de contato entre as placas de Nazca e a Placa 

Sul-americana, onde os sismos são mais frequentes e de maiores magnitudes. Além disso, 

a sismicidade observada no Brasil é menor do que em outras regiões intraplacas 

semelhantes.  

Os dados apresentados na Figura 5.23 são provenientes do Banco de Dados do 

SIS/UnB (SISBRA), o qual foi formado a partir da compilação, que contém os registros 

históricos e instrumentais dos sismos com epicentro no Brasil e regiões vizinhas, desde a 

colonização até o ano de 1981. A partir de então, ele vem sendo atualizado com os dados 
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do Boletim Sísmico Brasileiro, publicado até 1995 na Revista Brasileira de Geofísica e 

mantido banco de dados conjunto com a UFRN e USP. 

 
Figura 5.23 - Mapa de sismos no território brasileiro. 

Fonte: Institulo de Atronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Sismologia.  

Observando-se o mapa acima, nota-se a ausência de sismicidade em algumas 

áreas, especialmente nas regiões norte e centro-oeste, que não está necessariamente 

relacionada com a ausência de sismos, podendo depender inclusive do processo de 

ocupação territorial brasileira e da tardia instalação de estações sismográficas. O meio e o 

sul da Bacia do Paraná parece ser a parte mais assísmica, enquanto que em suas bordas a 

sismicidade já é mais expressiva, tanto natural quanto induzida por reservatório, com vários 

casos comprovados. 

• Websisbra: 

O acesso aos dados sísmicos de forma rápida, fácil e eficiente é uma 

necessidade hoje em dia. Neste contexto, o Sistema de Informação Geográfica na Web 

(Websisbra), incluindo os servidores de banco de dados geográficos e mapas interativos, é 

importante ferramenta na recuperação e apresentação de dados sismológicos. O sistema foi 
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projetado e implementado para a análise de dados do Observatório Sismológico da 

Universidade de Brasília (SAATKAMP, H, D., 2013). 

O Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (Obsis-UnB) dedica-se 

a extensão e a pesquisa relacionada à sismicidade, e à estrutura do interior da Terra. A sua 

principal atividade é o monitoramento sismográfico da sismicidade brasileira, natural e 

induzida por reservatórios. O Obsis-UnB recebe uma grande quantidade de dados 

diariamente, que precisam ser processados e analisados para que os relatórios técnicos e 

informativos públicos possam ser gerados. 

O Sistema Nacional de Registros Sísmicos (Websisbra), é um projeto 

desenvolvido em conjunto com o Obsis-UnB. Este sistema tem como objetivo ser um 

sistema capaz de otimizar os recursos, a pesquisa e os trabalhos desenvolvidos pelo Obsis-

UnB por meio de acesso a um banco de dados geográficos, além de providenciar uma 

interface simples e amigável, de forma que qualquer usuário possa acessar e entender as 

informações exibidas.  

Neste estudo é feita uma simulação dentro do Websisbra a fim de relacionar 

sismos ocorridos em raios próximos à área de estudo.  

• Interface Websisbra: 

 
Figura 5.24 - Simulação da ocorrência de sismos nas proximidades da região de estudo. 

Fonte: websisbra, 2014. 

O resultado desta primeira simulação (Figura 5.24) demonstrou a 

ocorrência de sismos na região do Município de Telêmaco Borba, a cerca de 80 km 



 

 
 

Fone/Fax: (54) 3039.2001 | (54) 3039.2002 | Rua Rodrigues Alves, nº 2064, Térreo | Bairro Lourdes | CEP: 95076-670 | Caxias do Sul/RS 

 

Pá
gi

na
12

2 

da área de estudo. A simulação (Figura 5.25), através do sistema websisbra, apontou 

duas ocorrências com magnitudes inferiores a 5 pontos (média de 3,7).  

 
Figura 5.25 - Resultado da 1ª simulação. 

Fonte: websisbra, 2014. 

A Figura 5.26 demonstra uma 2ª simulação. O resultado desta simulação 

demonstrou a ocorrência de sismo na região do município de Tunas do Paraná a cerca de 

110,0 km da área de estudo. A simulação, através do sistema websisbra, apontou uma 

ocorrência com magnitudes inferiores a 5 pontos  (Figura 5.27). 

 
Figura 5.26 - Simulação da ocorrências de sismos nas proximidades da região de estudo. 

Fonte: websisbra, 2014. 

 
Figura 5.27 - Resultado da 2ª simulação. 

Fonte: websisbra, 2014. 

A força de um terremoto é estimada pela sua magnitude, que está relacionada 

com a energia sísmica liberada no foco e também com a amplitude das ondas registradas 
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pelos sismógrafos. Para cobrir todos os tamanhos de terremotos - desde os microtremores, 

de magnitudes negativas, até os super-terremotos, com magnitudes superiores a 8.0 - foi 

idealizada uma escala logarítmica, sem limites. No entanto, a própria natureza impõe um 

limite superior a esta escala já que ela está condicionada ao próprio limite de resistência das 

rochas da crosta terrestre. 

As simulações realizadas dentro do sistema wesisbra, apresentam os sismos 

registrados e computados em dados oficiais de institutos de pesquisa, apresentando muito 

baixa magnitude além de baixa intensidade. 

Salienta-se a importância de que sejam observados nos projetos construtivos 

das torres e dos Aerogeradores, além das estruturas afins, todos os cuidados técnicos 

legais através da atenção aos detalhes descritos nas normas pertinentes.  

Os locais com ocorrência de sismos mais próximos apurados pelo sistema, 

encontram-se a uma distância mínima de 80 km do local previsto para o empreendimento, 

sem nenhuma ocorrência local apontada, podendo-se, com isso, presumir como muito baixa 

a possibilidade de qualquer evento desta natureza no local ou mesmo entorno da área de 

estudo. 

Os danos causados por um terremoto a edificações em um determinado local 

dependem não só da magnitude, mas também da distância ao epicentro, das características 

geológicas locais e da qualidade da edificação. A resposta sísmica da base de aço tubular 

que sustenta a turbina eólica deve ser suficiente para suportar os efeitos da passagem de 

uma onda sísmica pelo terreno onde está instalada.  

Considerando as características geológicas e geomorfológicas da área de 

implantação do complexo eólico, os fenômenos de liquefação e deslizamentos induzidos 

parecem ter uma probabilidade de ocorrência muito baixa (ITD-LACTEC, 2014).  

5.1.2.2 Geomorfologia 

5.1.2.2.1 Materiais e métodos 

Os dados da geomorfologia da área do empreendimento e seu entorno foram 

obtidos por meio de levantamento de campo expedito realizado no final do mês de agosto 

de 2014, com observações gerais da superfície de toda área de abrangência de influência 

(ADA, AID e AII), por meio de observação das elevações, recortes e escarpas presentes na 
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região, compilação de imagens aéreas e documentos cartográficos relacionados ao assunto, 

além de consulta em literatura relevante sobre o assunto. 

5.1.2.2.2 Resultados 

A Bacia Sedimentar do Paraná abrange uma área de cerca de 1.600.000 Km². 

Acha-se encravada na Plataforma Sul-Americana e estende-se pelos estados de Minas 

Gerais, Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, além do 

Uruguai, Paraguai e Argentina. Implantou-se no Eosiluriano sobre a crosta continental do 

recém formado Gondwana, ainda em processo de resfriamento (MINEROPAR, 2006). 

O embasamento da Bacia do Paraná é constituído principalmente de rochas 

cristalinas pré-Cambrianas e, subordinadamente, por rochas eo-paleozóicas afossilíferas. 

Na época de sua implantação, o sítio apresentava instabilidades tectônicas do final do ciclo 

Orogênico Brasiliano, associadas a zonas de fraqueza das mais variadas direções, mas 

concentradas, principalmente, em duas direções preferenciais N45-60W e N50-70E, que 

passariam a ter forte influência no desenvolvimento da própria bacia. A bacia encontra-se 

preenchida por depósitos marinhos e continentais com idades desde o Siluriano Superior 

(Formação Furnas) até o Cretácio (Grupo Bauru) (Figura 5.28). 

 

 
Figura 5.28 - Estruturação geológica do relevo do estado do Paraná. 

Fonte: Modificado de Carlos et al, 2012). 



 

 
 

Fone/Fax: (54) 3039.2001 | (54) 3039.2002 | Rua Rodrigues Alves, nº 2064, Térreo | Bairro Lourdes | CEP: 95076-670 | Caxias do Sul/RS 

 

Pá
gi

na
12

5 

Na base da coluna estratigráfica da bacia encontra-se, no Estado do Paraná, o 

Grupo Paraná, constituído pelas formações Furnas e Ponta Grossa. 

A Formação Furnas consiste de um pacote de arenitos médios a grosseiros e até 

conglomeráticos de não mais que 200 metros de espessura. A estratificação cruzada 

acanalada é sua estrutura sedimentar mais proeminente e mais facilmente reconhecível nos 

afloramentos. A Formação Ponta Grossa inicia-se por arenitos transgressivos basais, 

passando a folhelhos marinhos enriquecidos em matéria orgânica para o topo. Em termos 

de paleogeografia, representa um mar já restrito pela subida do Arco de Assunção a oeste 

(durante o Eodevoniano), com ligações para o proto-Pacífico a norte. 

A evolução estratigráfica da Bacia do Paraná praticamente se extinguiu no final 

do estágio rifte da separação entre a África e a América do Sul, há 115 Ma. Os depósitos 

posteriores aos derrames de lava do Cretáceo e do Terciário indicam, contudo, que a 

evolução estrutural não foi interrompida. Refletem o gradual soerguimento da região 

costeira, no sudeste do Brasil, além de movimentações verticais ao longo de elementos 

tectônicas de direção NW (zonas de falha Curitiba-Maringá e Guapiara) e EW (lineamento 

de São Sebastião).  

Sobre esta grande unidade morfoestrutural, no território paranaense, pode-se 

distinguir duas subunidades morfoesculturais: a Zona de Denudação Periférica e a Zona de 

Capeamento Basáltico-Arenítico. A primeira está esculpida na faixa de rochas Paleozóicas e 

apresenta-se, no Paraná, como um planalto modelado em estruturas monoclinais, sub-

horizontais, mergulhando para o oeste, o Segundo Planalto Paranaense. A Zona de 

Denudação Periférica tem seus limites entre a escarpa Devoniana, a leste, onde as altitudes 

médias de cimeira estão entre 1.100 a 1.200 metros e, a oeste, com a escarpa arenito-

basáltica (Serra Geral ou da Esperança) onde, em suas proximidades, as altitudes variam 

entre 350 e 560 metros sobre o nível do mar. 

As morfoesculturas Planícies Fluviais ocorrem em áreas restritas, associadas 

aos depósitos a montante de níveis de base locais e regionais. Corresponde às áreas 

essencialmente planas, geneticamente geradas por deposição de origem fluvial, onde 

predominam os processos agradacionais. No Estado do Paraná, tais acumulações de 

sedimentos aparecem em praticamente todas as unidades morfoesculturais do Cinturão 

Orogênico do Atlântico e da Bacia Sedimentar do Paraná, como é o caso das planícies 

fluviais. 



 

 
 

Fone/Fax: (54) 3039.2001 | (54) 3039.2002 | Rua Rodrigues Alves, nº 2064, Térreo | Bairro Lourdes | CEP: 95076-670 | Caxias do Sul/RS 

 

Pá
gi

na
12

6 

Sob o contexto geomorfológico, os Campos Gerais localizam-se na porção 

centro-leste do Estado do Paraná, estendendo-se como uma faixa curvada com 

convexidade para noroeste, desde o Município de Rio Negro, no limite com Santa Catarina, 

a sul, até Sengés, no limite com São Paulo, a norte, passando por Lapa, Palmeira, Ponta 

Grossa, Carambeí, Tibagi e Jaguariaíva, entre outros.  

O Paraná apresenta compartimentação geomorfológica onde se destacam 

planaltos escalonados com caimento para oeste-noroeste, separados por escarpas que 

formam verdadeiros degraus topográficos verticalizados (Figura 5.29). 

 
Figura 5.29 - Compartimentação geomorfológica do estado do Paraná. 1ºPlanalto, 2º Planalto. 

Escarpa Devoniana, Campos Gerais do Paraná, Serra Geral, 3º Planalto. 
 

Os Campos Gerais ocupam a porção leste do Segundo Planalto Paranaense, no 

reverso (borda) da Escarpa Devoniana, a qual é caracterizada por um padrão de relevo em 

cuesta, de origem erosiva. Nesse setor do planalto os topos atingem altitudes máximas em 

torno de 1.290 metros, junto à escarpa, diminuindo até cerca de 850 metros para oeste e 

noroeste. As altitudes mais baixas, no vale do rio Tibagi, atingem 700 metros. O relevo nos 

Campos Gerais é contrastante, nas proximidades da cuesta da Escarpa Devoniana as 

amplitudes são grandes, com frequentes encostas abruptas, verticalizadas, com cânions e 

trechos de rios encaixados (superpostos ou antecedentes), com inúmeras cachoeiras e 

corredeiras sobre leito rochoso. Algumas feições de destaque deste setor de relevo 
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profundamente recortado são os cânions do rio Iapó, com desnível de até 450 metros, e os 

cânions menores nos vales dos rios Pitangui, Verde e alto Tibagi, além de muitas 

reentrâncias e ramificações da Escarpa Devoniana (SCARDUA F. et al., 2004). 

Afastando-se da escarpa, no sentido oeste e noroeste, passa a predominar 

paisagem de topografia suavemente ondulada de configuração muito uniforme, formada por 

conjuntos de colinas, que são pequenas elevações do terreno com declives suaves e 

amplitude inferior a 50 metros. Os outeiros, pequenas elevações cujas amplitudes variam 

entre 50 e 100 metros, também fazem parte desta paisagem.  

É interessante citar que a Escarpa Devoniana tem este nome porque é 

sustentada pela Formação Furnas, de idade devoniana. Entretanto, a idade da feição 

geomorfológica é muito mais nova que a idade da rocha que a sustenta, admitindo-se que a 

escarpa seja cenozóica (menos de 65 milhões de anos). A denominação "Escarpa 

Devoniana" já é consagrada, mas seria mais correto utilizar-se "Escarpa do Arenito 

Devoniano". Os Campos Gerais foram originalmente definidos como uma região 

fitogeográfica que compreende os campos limpos e campos cerrados naturais situados 

sobre o Segundo Planalto Paranaense (MAACK, 1948 apud SCARDUA F. et al., 2004). 

Estes campos constituem vegetação reliquiar de épocas mais secas do Quaternário, 

preservada graças aos solos pobres, rasos e arenosos, e, principalmente, graças ao 

isolamento imposto pela barreira geomorfológica representada pela Escarpa Devoniana. 

A descrição das unidades Morfoestruturais que fazem parte da região de estudo, 

é baseada e em levantamento cartográfico da Folha Telêmaco Borba (parcial) – SG.22 X-A 

(Figura 5.30). 

A folha Telêmaco Borba encontra-se entre as coordenadas geográficas de 

latitudes 24º 00’ e 25º 00’ sul e longitudes 49º 30’ e 51º 00 ’ oeste, localizada no centro-leste 

do Estado do Paraná conferindo-lhe as seguintes características geomorfológicas (Tabela 

5.16): 

• Unidade morfoestrutural: Cinturão Orogênico do Atlântico; 

• Unidades morfoesculturais: Primeiro e Segundo Planalto Paranaense; 

• Sub-unidades morfoesculturais: 2.3.1 – 2.3.4 – 1.2.10 (somente serão 

descritas aquelas onde se insere o empreendimento). 
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Figura 5.30 - Mapa das Unidades Morfoestruturais da região do empreendimento. 

Fonte: Modificado da Folha Telêmaco Borba (Mineropar, 2006). 

Tabela 5.16: Quadro resumo da feições geomorfológicas das unidades morfoestruturais 
presentes nas áreas de estudo. 

Unidade Morfoestrutural Cinturão orogênico do 
atlântico (1) Bacia Sedimentar do Paraná (2) 

Unidade Morfoescultural 1º Planalto Paranaense (2) 2º Planalto Paranaense (3) 

Sub-unidade Morfoescultural 1.2.10 Planalto de Castro 
2.3.1 Planalto de 

São Luiz do 
Purunã 

2.3.4 Planalto de 
Ponta Grossa 

Formas de relevo 
(morfologia 
dominante) 

Dissecação Média Baixa Média 

Topos Alongados e aplainados Aplainados Alongados 

Vertentes Convexo-côncava Convexo Retlínea e 
concava 

Vales Aberto de fundo chato Em calha muito 
encaixado Em U 

Altitude (m) 
sobre o nível do 

mar) 

Mínima 920 780 480 

Máxima 1320 1300 1080 

Gradiente 400 520 600 

Fonte: Modificado do Atlas geomorfológico do Paraná, 2006. 

 

A subunidade morfoescultural número 1.2.10, denominada Planalto de Castro, 

situada no Primeiro Planalto Paranaense, apresenta dissecação média e ocupa uma área de 

2.390,64 km², que corresponde a 14,49% desta Folha. A classe de declividade 

predominante é menor que 6% em uma área de 1.570,41 km². Em relação ao relevo, 

apresenta um gradiente de 400 metros com altitudes variando entre 920 (mínima) e 1.320 
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(máxima). As formas predominantes são topos alongados e aplainados, vertentes convexo-

côncavas e vales abertos de fundo chato. A direção geral da morfologia é NW/SE, modelada 

em rocha do Complexo Granítico Cunhaporanga (Figura 5.31). 

 
Figura 5.31 - Aspecto geral da Unidade Morfoescultural Planalto de Castro. 

 

A subunidade morfoescultural número 2.3.1, denominada Planalto de São Luiz 

do Purunã, situada no Segundo Planalto Paranaense, apresenta dissecação baixa (Figura 

5.32).   

A classe de declividade predominante é menor que 6% em uma área de 277,11 

km². Em relação ao relevo, apresenta um gradiente de 520 metros com altitudes variando 

entre 780 (mínima) e 1.300 (máxima). As formas predominantes são topos aplainados, 

vertentes convexas e vales em calha muito encaixados. A direção geral da morfologia é 

NW/SE, modelada em rochas da Formação Furnas. A maior área do empreendimento está 

inserida nesta unidade, incluindo 90% da AID e integralmente a ADA. 

A subunidade morfoescultural número 2.3.4, denominada Planalto de Ponta 

Grossa (Figura 5.33), situada no Segundo Planalto Paranaense, apresenta dissecação 

média. A classe de declividade predominante está entre 6-30%. Em relação ao relevo, 

apresenta um gradiente de 520 metros com altitudes variando entre 560 (mínima) e 1.080 

(máxima). As formas predominantes são topos alongados, vertentes retilíneas e côncavas e 
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vales em “U”. A direção geral da morfologia é NW/SE, modelada em rochas do Grupo Itararé 

e Formação Ponta Grossa. 

 
Figura 5.32 - Aspecto geral da Unidade escultural São Luiz do Purunã. 

 

 
Figura 5.33 - Aspecto geral da Unidade Morfoescultural Planalto de Ponta Grossa. 
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5.1.2.2.2.1 Considerações sobre a Escarpa Devoniana 

No Brasil escarpamentos ocorrem em terrenos de bacias sedimentares 

paleozóicas e metassedimentares proterozóicas, com características geológicas e 

geomorfológicas distintas. A maioria deles expõe diferentes litologias e formações 

geológicas, geralmente afetadas por pequenos falhamentos rúpteis mais jovens (pós-

Mesozóico), e não apresenta continuidade e uniformidade na expressão topográfica.  

O Escarpamento Estrutural Furnas, que aflora na borda leste da Bacia 

Sedimentar do Paraná, nos estados de São Paulo e Paraná, está implantado apenas sobre 

as rochas areníticas da Formação Furnas, apresentando expressão topográfica exuberante, 

contínua e uniforme e pouco deformada pela tectônica rúptil mesozóica-cenozóica. 

O Escarpamento Estrutural Furnas constitui uma paleoforma de relevo muito 

bem preservada, originada e exposta há milhões de anos, sendo por isso um raro Sítio 

Geomorfológico brasileiro. O Sítio engloba o escarpamento propriamente dito e toda a sua 

zona de influência, de cerca de 5 km de largura, representada por um conjunto de feições 

geomorfológicas especiais como relevos ruiniformes, canhões, morros testemunhos, 

pináculos, rampas pedimentares e depósitos de tálus. A sua origem e evolução estão 

associadas a uma série de processos geodinâmicos endógenos, iniciados com a ruptura do 

Gondwana no Mesozóico superior, e exógenos associados a alternâncias climáticas e à 

atuação de erosão diferencial intensa ocorrida principalmente durante o Terciário e o 

Quaternário inferior. 

O Escarpamento Estrutural Furnas apresenta ainda importância estratigráfica e 

paleoambiental, pois expõe toda a sequência sedimentar da Formação Furnas e também a 

superfície erosiva exumada que exibe os contatos discordantes dessa formação com as 

unidades geológicas proterozóicas e eopaleozóicas. 

A zona do Escarpamento Estrutural Furnas engloba quatro feições 

geomorfológicas locais principais, a saber: face, sopé, reverso e frente. 

A face do escarpamento é definida por um paredão rochoso abrupto vertical, 

com alturas que atingem até 120 metros. O sopé do escarpamento apresenta vertentes com 

inclinação entre 25° e 40o, que são formadas por rampas pedimentares e depósitos de tálus. 

As rampas pedimentares são feições remanescentes de climas áridos a semi-áridos e 

quentes durante o Terciário. Os tálus são depósitos quaternários originados em condições 

mais úmidas de clima Subtropical. 
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O reverso do escarpamento é representado por uma superfície de topografia 

suavemente colinosa e pouco inclinada para o interior, que tem sido profundamente 

entalhada por rios que formam canhões, inúmeras nascentes, cachoeiras e corredeiras. A 

frente do escarpamento é formada por relevos residuais denominados de morros 

testemunhos e pináculos, os quais são constituídos por arenitos silicificados e pouco 

fraturados que resistiram à ação total dos processos erosivos, isolando-se do escarpamento 

principal (Figura 5.34). 

 
Figura 5.34 - Aspecto geral de parte da escarpa no interior da área de estudo. 

 

Relações com a bacia hidrográfica e correlações com propensão à erodobilidade 

ou assoreamentos são temas a serem discutidos posteriormente no capítulo específico 

sobre solos (pedologia). 

5.1.2.3 Pedologia 

5.1.2.3.1 Materiais e métodos 

A primeira fase do trabalho consistiu de uma pesquisa bibliográfica sobre os 

estudos de solos, geologia e geomorfologia, existentes para a área em estudo, bem como 

na obtenção e análise do material cartográfico disponível. Na segunda etapa, executou-se 

uma interpretação dos levantamentos de solos disponíveis para delimitar os principais 

domínios e/ou padrões fisiográficos e macro-ambientes anteriormente identificados. 
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5.1.2.3.2 Resultados 

No contexto dos solos dos Campos Gerais, sua origem está relacionada, 

predominantemente, a rochas sedimentares como arenitos, folhelhos, argilitos e siltitos além 

de sedimentos aluviais e coluviais de idades recentes. 

As argilas são predominantes em condições tropicais e subtropicais, 

característica comum nos Campos Gerais, possuindo baixa atividade, ou pouca carga, 

sendo pertencentes ao grupo das caulinitas, óxidos de ferro e alumínio. Sua fertilidade física 

está relacionada com características morfológicas e propriedades do solo, tais como: 

textura, estrutura, porosidade e espessura. (SCARDUA F. et al., 2004). 

Os solos dos Campos Gerais, no geral, são originados de arenitos em sua 

maioria, rocha rica em quartzo, mineral bastante resistente que permanece na fração areia e 

silte do solo, sofrendo baixa influência das reações de intemperismo químico responsáveis 

pela transformação dos minerais primários em argilominerais. Com alta fração areia/silte a 

capacidade de troca catiônica também é baixa, com consequente baixo armazenamento de 

nutrientes, água e matéria orgânica. Quando o solo é gerado a partir de folhelhos e argilitos 

(alto percentual de silte e argila), originam solos argilosos a muito argilosos. O relevo suave 

ondulado, com predominância de vertentes convexas, abriga boa extensão de solos 

profundos, bem estruturados, porosos e de boa drenagem.   

A heterogeneidade pedológica observada na região da AII, ocorre em parte, 

principalmente, em razão dos alinhamentos tectônicos existentes na região, os quais 

impõem diferenças marcantes nos processos de esculturalização das formas de encostas, 

resultando em solos com diferentes atributos entre os horizontes e/ou camadas e, 

consequentemente, ampla variação em relação às potencialidades e fragilidades ambientais 

(SCARDUA F. et al., 2004). 

Dentre os solos de maior potencial, encontram-se os Latossolos Brunos e 

Latossolos Vermelhos argilosos, bem como, parte dos Cambissolos Húmicos com maior 

profundidade e argilosos. Dentre os mais frágeis, estão os Argissolos, parte dos 

Cambissolos (com menores espessuras), Neossolos Litólicos e ainda os Gleissolos e 

Organossolos. 

Na ordem dos Latossolos verificam-se diferenças nos teores de argila, o que 

necessariamente incorre em maior ou menor potencial de uso. Dominantemente foram 

identificados Latossolos Vermelhos Distroférricos ou Distróficos e Latossolos Brunos, 
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ocorrendo principalmente em relevos suave ondulados e ondulados, caracterizando os solos 

de maior potencial de uso. 

A presença destes solos com texturas mais leves (franco-argilo-arenoso 

tendendo a francoarenoso) em relevos ondulados, quando transicionam para Cambissolos 

Háplicos, predispõem maior suscetibilidade à erosão, determinando assim maiores 

possibilidades de degradação ambiental. No entanto, sob condições de manejos específicos 

(plantio direto), ainda oferecem boas condições para altas produtividades em sistemas 

produtivos, com destaque para os agrícolas. 

Os Cambissolos apresentam grande variação, principalmente no que se refere à 

sua espessura. Nos relevos ondulados, encontram-se os Cambissolos Háplicos, com 

horizonte A predominante e textura média. Estes se caracterizam por apresentarem contato 

com a rocha em profundidade entre 50 e 100 cm. Em relevos com declividades acima de 

20% são encontrados Cambissolos Húmicos típicos ou os Cambissolos Húmicos ou 

Háplicos, os quais são mais rasos com espessuras do solum (horizontes A + B) inferiores a 

100 cm, normalmente associados à Neossolos Litólicos e afloramentos de rochas. Em geral, 

apresentam texturas mais leves que os típicos, assemelhando-se muito à textura dos 

Neossolos Litólicos. Dada a sua pequena espessura, texturas mais leves e ocorrência em 

relevos mais movimentados apresentam alta suscetibilidade à erosão. Estas duas classes 

de solos, Cambissolos e Latossolos, nos relevos de classe suave ondulado a ondulado, 

encontram-se comumente utilizados nas atividades de agricultura e pastoreio em rotação, e 

neste caso, apresentam o caráter epieutrófico, ou seja, saturação por bases acima de 50%, 

pelo uso contínuo de corretivos (SCARDUA F. et al., 2004). 

Outros tipos de solos com distribuição principalmente nas bordas das escarpas, 

nas proximidades e dentro dos cânions são os Neossolos Litólicos, os quais se caracterizam 

pela pequena espessura, normalmente inferior a 30 cm na região. Ocorrem associados ao 

Cambissolo e principalmente aos afloramentos rochosos, condicionando extrema fragilidade 

ambiental, devendo, neste caso, serem destinados à preservação. 

De acordo com Scardua et al (2004),  nas pequenas planícies fluviais, nas 

cabeceiras de drenagem e nas porções mais baixas de terços inferiores de encosta, 

encontram-se os Organossolos e Gleissolos, estes últimos classificados como Gleissolos 

Melânicos, A húmico ou com horizonte hístico com espessura menor que 40 cm, de textura 

média e/ou argilosa. Podem ser encontrados tanto associados a Organossolos, em relevos 

suave ondulado e praticamente plano, quanto a Neossolos Litólicos com A húmico, em 
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relevos ondulados em terço inferior de encosta. Em ambas as situações, condicionam alta 

fragilidade ambiental em função dos fluxos hídricos de superfície e, principalmente, os de 

subsuperfície.  

A seguir são descritas as características das principais classes de solos 

presentes na área de estudo, em especial, aquelas que compõem a superfície da AID. De 

maneira geral, são as mesmas encontradas no entorno desta área e que deverá sofrer 

interferência das ações de implantação do empreendimento.  

5.1.2.3.2.1 Latossolos 

Ordem que compreende solos minerais com elevado grau de desenvolvimento 

pedogenético, muito antigos e geralmente de espessura superior a 2 metros. São em geral 

bem drenados, bem estruturados, porosos e profundos, com pequena diferenciação entre 

horizontes. 

Os Latossolos apresentam elevados níveis de permeabilidade. Esta condição, 

associada aos tipos de relevos suaves, minimizam a possibilidade de ocorrer processos 

erosivos. No entanto, a inclinação das feições onde ocorrem geralmente longas, constitui um 

problema devido ao alto potencial para concentração de enxurradas. Pelo exposto, pode ser 

dito que essa classe de solo confere grande estabilidade ambiental, salvo quando sofrem 

intervenção do homem. Geralmente essas ações resultam em altos índices de 

compactação, desestruturação em diferentes níveis, resultando em processos erosivos 

bastante expressivos. 

Na área de estudo, evidenciam-se várias áreas constituídas por Latossolos, 

perturbados física e morfologicamente, que devem receber atenção especial a fim de 

minimizar as fragilidades ambientais induzidas pela degradação do solo. Nesse sentido, as 

estradas passam a ser prioridade para as futuras ações de conservação. Por outro lado, 

estes solos quando colocados sob cultivos intensivos, passam a sofrer alterações na sua 

constituição química, física e biológica. 

A erosão hídrica é causada pela destruição da cobertura vegetal natural, a 

desagregação da camada superficial nos processos de aração e gradagem (sistema 

convencional) - principalmente nos plantios de batata - a queima dos restos culturais e de 

pastagens, o ataque da superfície exposta dos terrenos pelas águas das chuvas e a 

movimentação constante de máquinas e implementos agrícolas, principalmente no sentido 

“morro abaixo”. 
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Este processo de desgaste pode se desenvolver mais ou menos lentamente, de 

acordo com a unidade de mapeamento, o tipo de material de origem, o tipo de clima e 

relevo, e, sobretudo, a forma com que o solo é usado e manejado na região. Existem 

procedimentos que aceleram o processo de desgaste e existem práticas, que usadas de 

forma corretas podem minimizar os efeitos maléficos da erosão. 

Os latossoslos representam os solos de maior potencial agrícola e estabilidade 

ambiental por serem profundos bem estruturados e de elevada permeabilidade. O fato de 

ocuparem as áreas de relevo menos movimentado, de vertentes suaves onduladas e de 

forma convexa, geralmente entre 0 a 8 % de declividade, minimizam os processos erosivos. 

Porém, a ocorrência regional de rampas longas, associadas à textura freqüentemente 

média, principalmente no horizonte superficial dos solos originados dos arenitos, pode 

resultar em processos erosivos bastante expressivos quando os mesmos são submetidos à 

intervenção humana, sendo recomendado o uso de terraços associados ao manejo do solo 

no sistema plantio direto (PD) visando o controle das enxurradas e erosão de solos e solutos 

(MACHADO SÁ. M. F., 2007) (Figura 5.35). 

 
Figura 5.35 - Perfil de latossolo com ocorrência na AII do empreendimento. 
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5.1.2.3.2.2 Cambissolos 

De maneira geral os Cambissolos situados sobre as paisagens de encosta 

imprimem maior fragilidade ambiental do que os Latossolos, principalmente quando ocorre o 

adelgaçamento de suas espessuras e, concomitantemente, se encontram sobre relevos 

movimentados. A situação agrava-se ainda mais quando a fração areia se acentua, 

induzindo elevada suscetibilidade à erosão (SCARDUA et al., 2004) (Figura 5.36).  

 
Figura 5.36 - Perfil de cambissolo Húmico ocorrente na AID em área de plantio. 

 

Devido à sua localização em posições mais declivosas, por serem solos rasos e 

por possuírem textura predominantemente média, tendendo a arenosa, os cambissolos têm 

maior fragilidade ambiental do que os latossolos e são muito sujeitos à erosão. Atualmente 

grande parte destes solos foi incorporada à área agrícola e quando bem manejados no 

sistema de plantio direto, em pastagens ou no sistema de integração agricultura-pecuária, 

apresentam boa produtividade, e, quando devidamente terraceados, menores riscos de 

erosão. No entanto, o que se observa na prática, é o desrespeito de muitos produtores 

regionais aos limites previstos pelo código florestal, relacionados à proteção das cabeceiras 

de drenagem (50 m) e das margens dos cursos d’água (30 m), onde a vegetação natural 
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deve ser preservada. Em se tratando de solos arenosos e declivosos, estes limites 

prescritos por lei são ainda insuficientes para proteção dos recursos hídricos, devido à baixa 

função filtro destes solos. Infelizmente, a falta de observância e consciência da seriedade do 

problema por parte dos agricultores e da assistência técnica tem levado à degradação 

destes solos, à senescência e mesmo extinção de diversas cabeceiras de drenagem (olhos 

d’água) e à contaminação dos mananciais hídricos (MACHADO SÁ, 2007). 

5.1.2.3.2.3 Neossolos litólicos 

Os Neossolos Litólicos condicionam extrema fragilidade ambiental devido 

principalmente a sua extrema suscetibilidade à erosão. Evidentemente, dentro desse 

contexto, tanto maior será a predisposição quanto mais íntima for a associação com 

afloramentos rochosos, especialmente em relevos mais vigorosos (Figura 5.37). 

 
Figura 5.37 - Paisagem típica de ocorrência dos neossolos. 

 

São de extrema fragilidade ambiental devido principalmente à sua grande 

susceptibilidade à erosão, em função do perfil raso, da predominância de textura arenosa a 

média e de sua localização em porções da paisagem associadas aos aforamentos rochosos 

e declives acentuados (Figura 5.38). É comum, contudo, encontrarem-se neles 

reflorestamentos e pastagens. Vários produtores rurais têm adentrado nestas frágeis 

províncias de solos, geralmente associadas aos cambissolos, com implantação de culturas 
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anuais. Na maior parte das vezes, com exceção daqueles agricultores que manejam o solo 

com responsabilidade e extremo rigor na condução das práticas conservacionistas, em 

poucos anos a camada superficial sofre severa erosão, expondo o saprolito e a rocha. Esta 

prática ainda se toma mais nociva se os neossolos estão na proximidade da rede de 

drenagem, quando solo e soluto são transportados para os rios, causando degradação dos 

solos, assoreamento e poluição das águas (MACHADO SÁ, 2007). 

 
Figura 5.38 - Ocorrência de neossolo em corte de estrada com perfil saprolítico. 

5.1.2.3.2.4 Gleissolos melânicos 

Esta classe encontra-se predominantemente sob áreas de máxima fragilidade 

(de preservação legal), e desempenham papel fundamental na depuração das águas 

superficiais, ocorrendo associados aos alinhamentos hídricos de maior porte que ocorrem 

na AII. Esta ordem tem grande distribuição nas áreas abaciadas, depressões e planícies. Os 

gleissolos comumente desenvolvem-se em sedimentos recentes nas proximidades dos 

cursos d’água e em materiais colúvio-aluviais sujeitos a condições de hidromorfia. Os 

horizontes de superficie mais comuns são os A húmico e hístico. A subordem de maior 

ocorrência é a dos gleissolos melânicos. São fortemente ácidos, com elevados teores de 

alumínio trocável e baixa saturação por bases. 
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Os gleissolos estão geralmente localizados na faixa de transição entre os 

organossolos e os cambissolos, caracterizando uma faixa de amortização para os 

organossolos dos efeitos degradantes que possam vir das encostas, portanto, têm papel 

fundamental de depuração para preservar a qualidade da água. Esta classe distribui-se 

dominantemente sob áreas de máxima fragilidade e de preservação legal. A cobertura 

vegetal dominante é o campo subtropical hidrófilo permanente, que deve ser preservado 

(MACHADO SÁ, 2007). 

5.1.2.3.2.5 Argissolos 

Além da susceptibilidade à erosão, pois o elevado gradiente textural B/A faz com 

que a camada superficial seja facilmente arrastada pela água das chuvas, também a baixa 

fertilidade e a elevada saturação com alumínio são os principais problemas para uma maior 

produtividade destes solos. Esta unidade encontra-se sob área de pequenos agricultores, 

onde são utilizadas como área para pastagens e/ou produções agrícolas, mas muitas vezes 

sem os devidos cuidados de manejos conservacionistas. Portanto, adubação, correção e 

práticas conservacionistas são imprescindíveis para estes solos. 

São solos, via de regra, distróficos e/ou alumínicos e, portanto requerem doses 

elevadas de fertilizantes e corretivos. Por estarem localizados em relevo mais movimentado, 

o cultivo de fruteiras de clima subtropical e o reflorestamento são usos recomendados. As 

práticas conservacionistas devem ser muito observadas devido ao seu elevado risco de 

erosão. 

5.1.2.3.2.6 Considerações sobre uso e manejo dos solos dos Campos 

Gerais 

Acompanhando o desaparecimento da cobertura vegetal nativa surgiram sérios 

problemas agronômicos, ligados à erosão hídrica dos solos. Muitos destes, que já eram de 

natureza pobre, com reduzida CTC e baixa saturação por bases, foram submetidos às 

exportações via colheita, erosão e uma intensa degradação estrutural, que resultou em 

progressiva diminuição no rendimento das culturas. A fragilidade do sistema agrícola 

regional, em função da ocorrência de precipitações de elevada intensidade, da 

predominância de solos rasos e/ou de textura média e de baixa fertilidade química, 

associada ao elevado comprimento e declividade das vertentes, não tolerou a implantação 

de culturas anuais pelo sistema convencional de preparo. Em 20 anos, aproximadamente, a 

prática agrícola regional mostrou-se inviável, devido aos processos erosivos. 
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A adoção do sistema de plantio direto, que preconiza o não revolvimento do solo 

associado à rotação de culturas e elevado incremento de palha na superfície do solo, 

praticamente eliminou os sérios problemas de erosão e viabilizou uma agricultura rentável e 

sustentável nos Campos Gerais. Por outro lado, iniciou-se um processo de expansão da 

agricultura em áreas até então consideradas marginais e impróprias para uso agrícola, desta 

forma contribuindo para a extinção progressiva dos campos subtropicais. Atualmente, 

verifica-se que com o sistema plantio direto a erosão do solo foi praticamente controlada, 

principalmente nas propriedades que adotam o terraceamento e criteriosa rotação de 

culturas.Porém, quando não observados fatores tais como declividade do terreno, textura do 

solo, classes de solos apropriadas ao uso agrícola e proximidade das cabeceiras de 

drenagem e cursos de água, mesmo com a utilização do sistema de plantio direto, os 

processos de degradação dos solos persistem, além da ocorrência de erosão de solutos 

enriquecidos com adubos, corretivos e defensivos agrícolas que provocam a contaminação 

e eutrofização dos mananciais hidrícos. 

 Desta forma, após 30 anos de adoção do sistema PD nos Campos Gerais do 

Paraná e seus efeitos benéficos no controle da erosão e aumento da produtividade agrícola, 

um novo desafio se apresenta para o progresso na preservação ambiental regional, 

ressaltando-se aqui algumas providências neste sentido. Readequação das áreas agrícolas 

e de preservação nas propriedades, uso do sistema de plantio direto de forma adequada, 

visando a manutenção da palha na superfície do solo, realocação dos terraços em rampas 

longas e/ou declivosas e a retirada dos drenos artificiais erroneamente colocados em solos 

sujeitos ao encharcamento, em vertentes côncavas convergentes e nas planícies aluviais. 

Tais drenos expandiram a área agricultável em detrimento da capacidade de filtro dos solos, 

manutenção das cabeceiras de drenagem e proteção dos mananciais hídricos. 

A Figura 5.39, apresenta uma mapa de vulnerabilidade geoambiental da região 

onde se insere o empreendimento objeto deste estudo.  A Tabela 5.17 apresenta um quadro 

resumo relacionado as sub-unidades morfoesculturais de interesse de inserção da área do 

empreendimento, com a indicação das principais características de interesse, riscos e 

aptidão para uso (MACHADO SA, 2007). 

Processos e riscos esperados: movimentos de massa, queda de blocos, 

processos erosivos, subsidências/colapso de solo, colapsos por compactação, recalques, 

contaminação de água subterrânea e instabilização de taludes. 
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Tabela 5.17: Quadro representativo das características de interesse, riscos e aptidões para 
uso. 

Unidade 
Morfoestrutural 

Unidade 
Morfoescultural 

Subunidade 
Morfoescultural 

Características de 
interesse e riscos 

esperados 
Aptidão para uso 

Cinturão 
orogênico do 
atlântico (1) 

1º Planalto 
Paranaebse (2) 

1.2.10 Planalto 
de Castro 

Predominio de latossolos, 
textura argilosa, 

associados a relevos com 
baixa declividade, baixa 

suscetibilidade a 
processos erosovos. 

Secundariamente 
associados aos 

gleissolos, apresenta 
áreas sujeitas a 

inundações periódicas e 
material inconsolidado, de 

baixa capacidade de 
carga, com possibilidade 

de recalques em 
fundações e edificações. 

Recomendável 
para ocupação 
com práticas 
específicas. 

Adequados para 
loteamentos 
residenciais, 

facilidades para 
implantação de 
infraestruturas 

enterradas, vias de 
circulação e 

disposição de 
resíduos, 

cemitérios e 
outros, com 

exceção de áreas  
de gleissolos. 

Bacia 
Sedimentar do 

Paraná (2) 

2.3.1 Planalto 
de São Luiz do 

Purunã 

2.3.1 Planalto de 
São Luiz do 

Purunã 

Predomínio de 
Cambissolos e 

secundariamentoe 
latossolos, textura média 
associados a relevo com 

baixa declividade, 
moderadamente 

suscetibilidade a erosão. 

Ocupação de estar 
sujeita a cuidados 

específicos. 
Adequados para 

loteamentos 
residenciais, 
comerciais e 
industriais. 

Facilidade na 
implantação de 
infraestrutura 

enterrada (exceção 
para áreas de 
cambissolos) e 

vias de circulação. 

2.3.4 Planalto de 
Ponta Grossa 

Predomínio de 
Cambissolos e argissolos 

com textura argilosa, 
associados a relevos com 

moderada declividade, 
apresenta moderada 

suscetibilidade à erosão. 
Secundariamente 

neossolos e argissolos 
textura média, associados 
a relevos com moderada 
declividade, apresenta 
alta suscetibilidade a 

erosão. 

Recomendável 
para ocupação 
com práticas 

específicas nas 
áreas com 
moderada 

suscetibilidade. as 
demais áreas são 

indicadas para 
preservação e 

atividades de baixo 
impacto. Nos 

cortes de aterro 
deve ser feita 

proteção vegetal. 
Fonte: Mapa parcial de Vulnerabilidade Geoambiental do estado do Paraná (UFPR-MINEROPAR, 2007). 
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Figura 5.39 - Mapa de vulnerabilidade ambiental do Estado do Paraná. 

Fonte: Mapa parcial de Vulnerabilidade Geoambiental do estado do Paraná (UFPR-MINEROPAR, 2007). 
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5.1.3 Água 

5.1.3.1 Águas superficiais 

5.1.3.1.1 Materiais e Métodos 

A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica de caráter descritivo, como, 

material disponibilizado por instituições públicas de abastecimento de água para usos 

múltiplos, ao aumento de produtividade na agricultura, às consequências ambientais e ao 

papel das políticas públicas na busca por um meio ambiente mais equilibrado.  

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, o estudo caracteriza-se como 

uma revisão bibliográfica das questões regionais onde se insere a área objeto do 

empreendimento. Neste estudo, as pesquisas e informações relativas às águas superficiais 

foram elaboradas dentro do contexto maior da Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi (BHT). 

5.1.3.1.2 Resultados 

O Estado do Paraná está dividido em 16 bacias hidrográficas, sendo que a Bacia 

Hidrográfica do Rio Tibagi equivale a 13% de seu território. Esta bacia limita-se ao sul com a 

bacia do rio Iguaçu, a leste com as bacias dos rios Cinzas e Itararé, a sudeste com a bacia 

do rio Ribeira, a oeste com a bacia do rio Ivaí, a noroeste com a bacia do rio Pirapó e ao 

norte com as bacias denominadas Paranapanema II e Paranapanema III. A Figura 5.40 

mostra as 16 bacias hidrográficas do Estado, com destaque para a BHT, cujos limites 

geográficos são 22º 30’ e 25º 30’ de latitude Sul e meridianos 49º 30’ e 51º 30’ de longitude 

oeste. (Unidades Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 2007). 

A Bacia do rio Tibagi está localizada na porção centro-leste do Paraná e tem 

área aproximada de 25.000 km2, o que corresponde a cerca de 13% da superfície do 

estado. Cinquenta e quatro municípios drenam para o rio Tibagi sendo que 15 deles têm a 

totalidade de sua área dentro da bacia. 

A paisagem da região é muito variada, composta por inúmeros ambientes, que 

espelham um gradiente de condições climáticas em um eixo sul-norte, o que permite dividi-

la em três regiões: alto, médio e baixo Tibagi (MEDRI M et al., 2002). 

Morfologicamnte, o curso superior do rio Tibagi é influenciado por juntas 

estruturais características dos arenitos da Formação Furnas, acompanhando ao longo de 42 
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km uma fenda estrutural vertical, retilínea e profunda, e apresenta, no seu leito, corredeiras, 

quedas-d’água e ilhas rochosas (JUSTUS, 1990; MAACK, 1981 apud MEDRI M. et al., 

2002).  

 
Figura 5.40 - Localização da Bacia do Rio Tibagi no contexto do estado. 

Fonte: Suderhsa, 2007.  

Como característica dos padrões de drenagem das bacias hidrográficas 

paranaenses, suas águas vão para o interior, para oeste, até encontrar o rio Paraná, 

diretamente ou através do rio Paranapanema. O atual padrão de drenagem teve sua gênese 

a partir do Terciário Inferior, quando acompanhou a inclinação local e a inclinação geral da 

superfície topográfica, resultantes das condições tectônicas, dentre elas a grande influência 

da margem dômica, com centro no litoral Sudeste, e dos altos estruturais, representados 

pelo Arco de Ponta Grossa. 

A Resolução CERH/PR nº 49 de 20 de dezembro de 2006 define as Unidades 

Hidrográficas da BHT, como sendo: 

• Unidade Hidrográfica do Alto Tibagi: compreende a Bacia Hidrográfica do Alto 

Tibagi das nascentes do Rio Tibagi até imediatamente a jusante da foz do 

Ribeirão das Antas, no município de Curiúva e, 
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• Unidade Hidrográfica do Baixo Tibagi - compreende a Bacia Hidrográfica do 

Baixo Tibagi, a jusante da foz do Ribeirão das Antas no município de Curiúva. 

A área objeto deste estudo está localizada na Unidade Hidrográfica do Alto 

Tibagi, em sua porção centro-leste, envolvendo os municípios de Carambeí, Castro e, em 

áreas menores os municípios de Ponta Grossa e Tibagi (Tabela 5.18). 

 Tabela 5.18: Abrangência municipal da área de estudo e sua relação com a BHT. 

Município Área total do município (km²) Área do município na BHT (%) 
Carambeí 645.42 100.0 

Castro 2.533.25 63.42 
Ponta Grossa 2.025.70 80.62 

Tibagi 2.950.27 100.0 

Fonte: Bacia Hidrogáfica do Rio Tibagi – Modulo I/Diagnóstico, 2009. 

5.1.3.1.2.1 Caracterização dos principais rios 

Rio Tibagi  

O empreendimento previsto se localizará na bacia hidrográfica do rio Tibagi, com 

sua maior porção no município de Carambeí, com porção no município de Castro e 

secundariamente nos Município de Ponta Grossa e Tibagi. Apesar de o empreendimento e 

sua respectiva AII não atingirem o rio Tibagi, o mesmo é apresentado neste estudo 

considerando que os rios localizados na área do projeto afluem para o Tibagi, em especial 

os Rios Pitangui e Iapó.  

Suas nascentes localizam-se na Serra das Almas, entre os municípios de 

Palmeira e Ponta Grossa, a 1.060 metros de altitude (AGUAS PARANÁ, 2009). Seu curso 

percorre o Estado de sul para norte desaguando na margem esquerda do rio 

Paranapanema, na divisa entre os estados de Paraná e São Paulo. Os principais afluentes 

são o rio Iapó, Pitangui e Capivari. 

• Forma: a bacia contribuinte pode ser caracterizada quanto à sua forma, por 

meio do Coeficiente de Compacidade e Fator de Forma, que indicam a 

propensão da bacia a enchentes. Como a área de drenagem da bacia do rio 

Tibagi é de 24.711 Km², o seu perímetro é 1.131 km e o seu comprimento 

axial é de 325 km, o Coeficiente de Compacidade para a bacia do rio Tibagi 

resultou em 2,01 e o Fator de Forma é igual a 0,23, valores que indicam que 
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a bacia é, como um todo, pouco propícia à formação de cheias rápidas (ITD-

LACTEC, 2014). 

• Declividade: a declividade média do rio é dada pelo quociente entre a 

diferença de nível e o comprimento do rio, desprezando-se os 15% do seu 

comprimento inicial. O fato de se descartar no cálculo o trecho de cabeceiras 

ajuda na obtenção de uma declividade mais representativa A partir da foz do 

rio Pitangui, o arenito é predominante e a declividade aumenta para uma 

média de 1,3 m/km. Neste trecho existe uma sucessão de saltos e 

corredeiras. Até a cidade de Tibagi a topografia das margens é suave e sem 

ombreiras altas, sendo predominantes as áreas cultivadas. A partir deste 

ponto, o terreno se torna bastante acidentado, com vales fechados, e as 

áreas cultivadas dão lugar às matas e pastagens esparsas, paisagem que se 

estende até a foz do rio Taquara.  

• Relevo da bacia: o Alto Tibagi é a porção localizada no primeiro Planalto, com 

altitudes entre 1.120 a 700 metros, a qual compreende as regiões sul e 

sudeste da bacia (áreas das nascentes até Telêmaco Borba). São áreas 

formadas por rochas sedimentares e por quartzito. Possuem relevo do tipo 

ondulado com forte declividade (ITD-LACTEC, 2014). 

Rio Iapó 

O rio Iapó nasce no Município de Piraí do Sul, passa por Castro e tem sua foz no 

município de Tibagi, onde se encontra com o rio do mesmo nome. Sua extensão é de 

aproximadamente 180 km. Seu leito, o rio forma o Cânion Guartelá. Apresenta-se 

encaixado, com regiões de corredeiras entremeadas por locais de amplas várzeas. O fundo 

é de natureza rochosa (arenitos devonianos da Formação Furnas e dique de diabásio) e 

arenoargilosa com abundante presença de macrófitas aquáticas (ITD-LACTEC, 2014). 

Rio Pitangui 

A bacia hidrográfica do rio Pitangui, importante afluente da margem direita do 

Rio Tibagi, situa-se nos Campos Gerais do Paraná, drenando parte dos municípios de 

Castro, Carambeí e Ponta Grossa. Seu estado atual de conservação está intimamente 

ligado à ocupação humana e ao avanço da agropecuária sobre as pastagens e campos 

nativos. Pereira et al (2010) apud Fernades et al (2011),   realizaram uma compartimentação 

prévia da bacia em quatro regiões distintas em termos geológicos, topográficos, 

pedológicos, vegetacionais e de uso do solo.  
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O rio Pitangui é um rio antecedente que nasce no primeiro planalto, em 

formações geológicas do Complexo Granítico Cunhaporanga, Grupo Castro e Itaiacoca, 

perfazendo unidades do embasamento cristalino Paranaense. A jusante é caracterizada por 

formações geológicas da formação de rochas Sedimentares da Bacia do Paraná, 

principalmente Formação Furnas, Ponta Grossa e Itararé. 

O planalto de Ponta Grossa é caracterizado por certa dissecação média, suas 

altitudes variam de 560 a 1.080 metros, as formas geomorfológicas predominantes são os 

topos alongados bem como vertentes retilíneas e côncavas e vales em “U”. Em decorrência 

do arqueamento estrutural de Ponta Grossa a morfologia apresenta direção NW-SE, 

modelada em rochas do Grupo Itararé (MINEROPAR, 2006). Os rios apresentam forte 

controle estrutural, apresentando alinhamento noroeste-sudeste, em virtude assim do 

abaulamento do arco de Ponta Grossa. Nesse sentido a hidrografia possui relação com a 

litoestratigrafia local e assim como clima. Por exemplo, a Escarpa Devoniana influencia 

fortemente as características meteorológicas da bacia do rio Pitangui, originando chuvas 

orográficas de acordo com Melo et al (2010) apud Fernades et al (2011). 

Relevo geral condicionado pela hidrografia 

O rio Tibagi é um rio com forte controle estrutural, ou seja, acompanha em parte 

o declive do relevo regional, tendo suas cabeceiras no próprio Segundo Planalto, e dirigindo-

se no sentido geral norte-noroeste, acompanhando aproximadamente o caimento regional 

das camadas geológicas em direção ao centro da Bacia Sedimentar do Paraná, mas com 

marcante influência de estruturas rúpteis e diques do Arco de Ponta Grossa. Em alguns 

trechos o alto Rio Tibagi apresenta seu leito em controlado por estruturas NW-SE e NE-SW. 

Os rios da Várzea, Iguaçu, Pitangui, Iapó, Jaguariaíva, Jaguaricatu e Itararé são rios 

antecedentes, isto é, rios anteriores aos processos que geraram o relevo atual, no caso a 

erosão diferencial que sucedeu os soerguimentos crustais da região litorânea e do Arco de 

Ponta Grossa. 

Esses rios mantiveram o mesmo sentido antigo de fluxo de suas águas para o 

interior, escavaram e rebaixaram seu leito à medida que os soerguimentos foram ocorrendo 

e o relevo foi sendo elaborado. Eles têm suas nascentes no Primeiro Planalto Paranaense e 

sentido geral da drenagem para oeste, noroeste e norte, sendo obrigados a vencer a 

Escarpa Devoniana para seguir seu curso. 

Vários dos rios dos Campos Gerais apresentam notável controle imposto pelas 

estruturas rúpteis (falhas, fraturas) e diques de direção predominante NW-SE, paralelos ao 
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eixo do Arco de Ponta Grossa, e outras direções associadas. É o caso dos rios Fortaleza, 

Iapó, Pitangui e afluentes, nascentes do Tibagi e das Cinzas.  Essa situação geomorfológica 

particular determina que muitos destes rios apresentem fortes gradientes, o que os torna 

propícios para aproveitamentos hidrelétricos, com a construção de usinas. 

Ocorrências de Arroios e sangas presentes na AII 

• Na sub-bacia do Rio Pitangui (Figura 5.41): Rio São João (Figura 5.42); 

Lajeado da Piscina, Arroio do Areião, Arroio Lajeado, Arroio do Ouro, Arroio 

da Prata, Arroio Água do Manco, Arroio Tamanduá (Figura 5.44), Arroio do 

Silvino, Ribeirão São Francisco (Figura 5.43), entre outros sem denominação. 

• Na sub-bacia do Rio Iapó: Arroio da Aparição, arroio Quireba, arroio do 

Diogo, Arroio Tibezinho, arroio Tabuão, arroio São Cristóvão, entre outros 

sem denominação. 

Os arroios e sangas observados são afluentes de pequenos rios como o Rio São 

João que drenam suas águas para o Rio Pitangui a oeste ou alguns outros pequenos 

córregos que são drenados direta ou indiretamente para o Rio Iapó. 

 
Figura 5.41 - Rio Pitangui na porção oeste da AII. 
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Figura 5.42 - Trecho do Rio São João na porção sul da AID. 

 

 
Figura 5.43 - Ribeirão São Francisco. 
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Figura 5.44 - Arroio Tamanduá na porção oeste da AII. 

 

Corpos lênticos são pouco observados em toda a região da AII, tendo sido 

observados de pequenas dimensões, em regiões de topografia elevada quase em totalidade 

para dessedentação animal. Proporcionalmente às dimensões da área, há uma ínfima 

quantidade de reservatórios artificiais utilizados para a finalidade descrita. A pecuária 

executada na área predominante é a leiteira onde, quase sem exceção, o gado é criado em 

confinamento sendo alimentado no próprio local e não a campo. Os reservatórios 
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observados são de pequena superfície e, como citado, em pequena quantidade (Figura 

5.45). 

 
Figura 5.45 - Reservatório (corpo lêntico) observado na área. 

 

5.1.3.1.2.2 Estudos hidrológicos  

Estudos hidrológicos buscaram fornecer informações sobre os recursos hídricos 

superficiais em regime natural, avaliados segundo variáveis mais expressivas e associadas 

à variabilidade hidrodinâmica e a diagnósticos recentes, bem como para projeções de 

cenários para a avaliação das disponibilidades hídricas atuais e futuras. O ano de 1993 foi 

determinado como o ano básico de referência, e os cenários futuros referem-se aos anos 

2005 e 2015. Para o conhecimento regional dos recursos hídricos da bacia do rio Tibagi foi 

caracterizada, inicialmente, a paisagem geográfica, dando-se ênfase aos aspectos 

fisiográficos e morfogenéticos (MEDRI et al., 2002). 

Foram utilizadas as séries históricas de 14 estações pluviométricas selecionadas 

entre as 37 que compõem a rede hidrométrica da bacia do Tibagi. Como critérios de 

seleção, foram utilizadas as estações localizadas no rio Tibagi e nos seus afluentes, 

consideradas as mais significativas para os objetivos deste estudo, embora, na sua maioria, 

tenham séries históricas incompletas. 
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Figura 5.46 - Área da bacia Hidrográfica do Alto Tibagi. 

Fonte: Plano de Bacia do Rio Tibagi, SEMA/Suderhsa, 2007.  

 

Tabela 5.19: Código da Estação Meteorológica de Ponta Grossa (*Código INEMT). 

Código Código* Estação Latitude Longitude Altitude 

TB-09 2550003 Ponta Grossa 25º12’ 50º09’ 790 

TB-11 2550024 Ponta Grossa 25º13’ 50º01’ 880 

Fonte: A bacia do Rio Tibagi – Estação Hidrometeorológica. 

 

A Zona I, localizada ao sul da bacia, contempla o compartimento geomorfológico 

do primeiro planalto, ou Planalto de Ponta Grossa. As estações meteorológicas estão 

situadas entre as cotas 790 e 880 metros de altitude, entre as latitudes 25º12’ e 25º27’ sul 

(Figura 5.47). 

Nos seus 531 km de percurso, a bacia detém uma boa distribuição pluviométrica 

anual, variando de 1.400 a 1.700 mm. A média anual de temperatura é bem discriminada na 

compartimentação superior da bacia, localizada na latitude 25º sul, e na compartimentação 

inferior, “cortada” pelo paralelo 23º sul. 

AII aproximada da área de estudo. 
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Figura 5.47 - Divisão das zonas climáticas da Bacia do Rio Tibagi. 

 

Os demais parâmetros climáticos, como umidade relativa do ar e 

evapotranspiração potencial, que interferem no balanço hidrológico, apresentam 

características das faixas de transição climáticas, ocorrendo poucas diferenças entre as sub-

bacias do alto, do médio e do baixo curso do rio Tibagi (MEDRI et al., 2002). 

Balanço Hídrico: 

A Zona I compreende a sub-bacia do alto curso do rio Tibagi e demonstra 

coerência entre o método de regionalização empregado e a compartimentação da bacia em 

relação aos componentes da paisagem natural. Tem como representante a estação 

meteorológica Ponta Grossa, código Tb-11 (Tabela 5.19), utilizado neste estudo. 

O balanço hídrico foi determinado com os dados disponíveis sobre as estações 

meteorológicas mais representativas por zona climática. Os resultados das estações Ponta 

Grossa (Tb-11), estão dispostos em forma de tabelas. 

Na Zona I foi registrada uma boa distribuição pluviométrica ao longo do ano, 

apresentando três picos (verão, inverno e primavera), acompanhada de excedente hídrico 
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(Tabela 5.20). O período das chuvas intensas começa na primavera e vai até o verão. O 

maior pico de chuvas ocorre no verão, estendendo-se até o mês de março, e os picos 

menores ocorrem no outono e na primavera. 

Tabela 5.20: Balanço hídrico medido na Estação Ponta Grossa no período de 1954-1998. 

M
es

es
 

T 
(º

C
) 

P 
(m

m
) 

N
 (h

or
as

) 
I a 

ETP 
Thornth

waite 
1948 P-

ET
P 

N
EG

-A
C

 
(m

m
) 

A
R

M
 

(m
m

) 

ET
R

 
(m

m
) 

D
EF

 
(m

m
) 

EX
C

 
(m

m
) 

Jan 21,4 188,2 13,5 9,0 1,8 103,1 85,1 0,0 125,0 103,1 0,0 85,1 

Fev 21,4 154,5 13,2 9,0 1,8 93,5 61,0 0,0 125,0 93,5 0,0 61,0 

Mar 20,3 136,2 12,5 8,3 1,8 89,6 46,6 0,0 125,0 89,6 0,0 46,6 

Abr 18,0 104,5 11,8 7,0 1,8 65,2 39,3 0,0 125,0 65,2 0,0 39,3 

Mai 15,1 117,5 11,1 5,3 1,8 45,9 71,6 0,0 125,0 45,9 0,0 71,6 

Jun 13,8 115,5 10,5 4,7 1,8 35,9 79,6 0,0 125,0 35,9 0,0 79,6 

Jul 13,9 94,6 10,4 4,7 1,8 37,2 57,4 0,0 125,0 37,2 0,0 57,4 

Ago 15,2 79,9 10,8 5,4 1,8 45,4 34,5 0,0 125,0 45,4 0,0 34,5 

Set 16,4 134,0 11,5 6,0 1,8 53,6 80,4 0,0 125,0 53,6 0,0 80,4 

Out 18,0 149,5 12,2 7,0 1,8 70,1 79,4 0,0 125,0 70,1 0,0 79,4 

Nov 19,5 120,1 13,0 7,9 1,8 83,3 36,8 0,0 125,0 83,3 0,0 36,8 

Dez 20,8 150,5 13,5 8,7 1,8 100,5 50,0 0,0 125,0 100,5 0,0 50,0 

Tota
is 213,8 1545,0 144,0 82,9 22,1 823,2 721,8 0,0 15000,0 823,2 0,0 721,8 

Médi
as 17,8 128,8 12,0 6,9 1,8 68,6 60,1 0,0 125,0 68,6 0,0 60,1 

Fonte: Cálculos extraídos a partir dos dados brutos constantes em IAPAR, 1999. A bacia do Rio Tibagi, 
2000. 

Legenda: T=temperatura; P=precipitação; N=número de horas de sol; I e a são constantes; 
ETP=evapotranspiração potencial; NEG-AC=déficit acumulado; ARM=conteúdo de água acumulada; 
ETR=evapotranspiração; DEF=déficit de água no solo; EXC=excesso de água no solo. 

Ocorreu pouca divergência entre as estações meteorológicas em relação aos 

maiores valores de precipitação no verão. Em consequência, os maiores valores de 

evapotranspiração foram registrados no verão, devido às maiores médias de temperatura 

nessa mesma época. As estações relacionadas representantes da zona I apresentaram 

excedente hídrico ao longo da média histórica anual. 



 

 
 

Fone/Fax: (54) 3039.2001 | (54) 3039.2002 | Rua Rodrigues Alves, nº 2064, Térreo | Bairro Lourdes | CEP: 95076-670 | Caxias do Sul/RS 

 

Pá
gi

na
15

6 

O quadro apresentado na Figura 5.49, sintetiza o diagnostico dos usos e 

demandas gerais na Bacia do Alto Tibagi e a Figura 5.48, apresenta a localização das 

estações fluviométricas presentes na bacia e proximidades da área do empreendimento. 

 
Figura 5.48 - Estações fluviométricas na BH do Alto Tibagi nas imediações da área de estudo. 

Fonte: Suderhsa, 1998. 

 

Caracterização Hidrológica da Bacia do Rio Tibagi 

Os estudos dos hidrossistemas têm, no comportamento hidrológico, as 

informações que podem fundamentar suas características e subsidiar propostas para o 

planejamento e a gestão dos recursos hídricos em uma bacia hidrográfica. 

A regionalização climática, baseando-se nas séries históricas das precipitações, 

compartimentou a área de estudos em três zonas distintas. Essa divisão demonstrou 

coerência com a paisagem natural e com a divisão clássica das bacias hidrográficas 

(CHRISTOFOLETTI, 1988 apud MEDRI et al., 2002) nas sub-bacias do alto, do médio e do 

baixo curso. Dessa forma, as análises dos parâmetros hidrométricos foram associadas aos 

aspectos da paisagem natural das sub-bacias para as comparações relacionadas às 

características climáticas. 
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Figura 5.49 - Quadro resumo do diagnostico dos usos e demandas  na Unidade Alto Tibagi (TIA.02). 

Fonte: Plano estadual de recurso hídricos do estado do Paraná (2010). 
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A dinâmica fluvial 

O rio Tibagi apresentou aspectos semelhantes no regime hidrológico dos três 

compartimentos – alto, médio e baixo cursos. As médias mensais das vazões históricas 

apresentaram, na maioria das estações pluviométricas, três picos significativos. O mais 

saliente ocorreu no verão, época mais chuvosa; um outro pico ocorreu no inverno, após o 

período ainda úmido (maio e junho); e o terceiro pico ocorreu durante a primavera (outubro), 

como resultado do reinício das chuvas em setembro (MEDI et al., 2002). 

A determinação dos regimes fluviais dos tributários do rio Tibagi foi realizada 

com os dados disponíveis sobre os rios Capivari, Iapó, Imbituva e Pitangui. Foi analisado o 

conjunto de dados do rio Iapó e, depois, os dados dos outros tributários, representados por 

suas respectivas estações hidrométricas. 

O rio Iapó apresentou um regime hidrológico com características subtropicais, 

isto é, o período de águas altas no verão, picos menores durante as estações sazonais 

intermediárias e as menores vazões no inverno. Nesse tributário da margem direita do rio 

Tibagi ocorre, na primavera, o reinício das chuvas, culminando no verão as maiores vazões. 

Como o rio Iapó, os demais tributários selecionados, rios Capivari, Imbituva e 

Pitangui, avaliados por suas séries históricas mais completas, pertencem à sub-bacia do alto 

rio Tibagi. Eles apresentam regimes hidrológicos semelhantes ao do rio Tibagi. São três 

picos anuais, sendo que o rio Capivari apresentou nos meses de setembro e outubro as 

maiores vazões. O rio Imbituva tem seus maiores níveis de escoamento entre os meses de 

maio e julho. O rio Pitangui registrou no verão, na estação Sumidouro, o seu maior volume 

de água. 

Demanda hídrica na bacia do rio Tibagi 

As estimativas para a demanda hídrica na bacia do rio Tibagi foram classificadas 

dando-se prioridade para as necessidades setoriais. Os setores priorizados foram uso 

doméstico, demanda industrial e setor de produção primária, demandas que podem ser 

extrapoladas para a área de estudo, com maior ou menor necessidade dependendo da 

característica regional. No caso da área de estudo, a demanda hídrica me maior prioridade 

além do uso doméstico é a demanda necessária para o setor primário. 

O balanço hídrico demonstrou que a zona de estudos possui uma boa 

distribuição pluviométrica, sem estação seca. A deficiência hídrica registrada foi mínima e, 
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durante o período determinado, o excedente hídrico manteve- se com valores médios 

marcantes. 

As diferenciações climáticas e as estruturas geomorfológicas interferem nas 

médias mensais das séries históricas hidrológicas, diferenciando as curvas das máximas em 

algumas semanas em relação às demais estações pluviométricas, mas mantendo em seu 

conjunto as caracterizações regionais dos seus regimes hidrológicos. 

A determinação dos eventos atípicos, por meio das séries históricas 

normalizadas e das médias interanuais, confirmaram o aumento progressivo das vazões a 

partir dos anos 70, acompanhado pelo aumento de pluviosidade e pela maior frequência das 

cheias. Os eventos atípicos, que provocam cheias e estiagens, nem sempre estão 

correlacionados com os eventos El Niño e La Niña. 

As pressões dos setores produtivos, aliadas ao crescimento populacional e ao 

aumento do PIB, demandam um maior volume do consumo diário de água. Isso oportuniza 

um desafio para as instituições gestoras dos recursos hídricos e traz a exigência de uma 

maior instrumentalização da sociedade para que essa se mobilize e participe da elaboração 

das propostas visando soluções para os problemas regionais relacionados com a gestão 

dos recursos hídricos, consolidando, assim, o desenvolvimento autossustentado por 

intermédio da prática da cidadania (MEDRI et al, 2002). 

No balanço hídrico qualitativo, foram selecionados os seguintes parâmetros a 

serem estudados: (i) demanda bioquímica de oxigênio (DBO), e (ii) fósforo total. Esses 

indicadores foram selecionados por representarem a condição da qualidade da água tanto 

nas aglomerações urbanas mais importantes, quanto nas áreas agrícolas, que representa 

um dos vetores de expansão mais significativos nos estudos de cenários da bacia do rio 

Tibagi. 

5.1.3.1.2.3 Qualidade da Água Superficial 

Para o parâmetro DBO foram consideradas nos cálculos as cargas de origem 

doméstica, industrial, e comércio e serviços. Já para o parâmetro fósforo total foram 

consideradas as cargas de origem doméstica, de origem agrícola, e de origem pecuária. A 

escolha da tipologia da carga para cada parâmetro foi estabelecida através da análise 

preliminar das cargas remanescentes da bacia do Tibagi. Como resultado, é possível 

observar que em termos de DBO as cargas remanescentes de origem doméstica e industrial 

são as mais expressivas, representando 49% e 33%, respectivamente, do total da bacia. Por 
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outro lado, em relação ao fósforo total, as cargas agrícolas e pecuárias ganham uma maior 

importância, representando 67% da carga da bacia. No caso das cargas domésticas e 

industriais, o lançamento pontual constante ao longo do tempo acarreta ao corpo hídrico 

condições mais críticas nos períodos de estiagem. No caso das cargas difusas, o aporte de 

nutrientes ao corpo hídrico está relacionado ao escoamento superficial da bacia dado pela 

precipitação. 

Nesse contexto, a análise do enquadramento com baixos valores de vazões de 

referências remete a uma pouca ou inexistente expressividade das cargas difusas, portanto 

é pertinente considerar apenas as cargas de origem doméstica e industrial. Já na análise 

com valores mais altos de vazão de referência, os efeitos da precipitação são mais 

expressivos, por esse motivo, as cargas difusas também são consideradas. 

Na Figura 5.50, a localização das estações de monitoramento da qualidade da 

água na região da BH do Alto Tibagi e imediações. Na Tabela 5.21, são apresentados os 

valores das eficiências na remoção de DBO para as ETEs em operação na região de estudo 

e a respectiva média por município. Vale ressaltar que os sistemas de tratamento adotados 

pelas ETEs da SANEPAR não são eficientes na remoção de fósforo. Portanto, não foi 

considerado um abatimento na carga gerada para este parâmetro no que diz respeito à 

população com coleta e tratamento. 

 
Figura 5.50 - Localização das estações de monitoramento da qualidade da água na região da 

área de estudo. 
Fonte: Suderhsa, 1998. 
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Tabela 5.21: Informações de esgotamento sanitário (na região da AII). 

Munícipio 

Índice de coleta 
de esgoto da 

população 
urbana 

Índice de 
tratamento de 

esgoto da 
população urbana 

ETE em 
operação 

Órgão 
responsáv

el 
Eficiência 

DBO 
Eficiência 

média 

Carambeí 79% 100% 
ETE Polo II Sanepar 79% 

86 
ETE Polo I Sanepar 93% 

Castro 76 100 ETE Iapó Sanepar 80% 80% 

Fonte: Plano de Bacia do Rio Tibagi – Produto 3, Julho/2003. 

Tabela 5.22: Principais indústrias com cargas poluidoras outorgados na região da AII. 
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D
B

O
 (m

g/
l) 

BrF – Brasil 
Foods S/A 

Abate e 
preparação de 

produtos de carne 
e de pescado 

Carambeí 
Lajeado 

do 
Carambeí 

1311/2012  450 24 27 

BrF – Brasil 
Foods S/A 

Abate e 
preparação de 

produtos de carne 
e de pescado 

Carambeí 
Lajeado 

do 
Carambeí 

720/2010 23/07/2010 450 24 27 

Focam Ind. 
Com. Ltda 

Moagem, 
fabricação de 

produtosamiláceos 
e de rações 

balanceadas para 
animais. 

Carambeí 
Lajeado 

do 
Carambeí 

881/2008 01/10/2008 14 24 50 

Perdigão S/A Pecuária Carambeí 
Córrego 

sem 
nome 

490/2010 21/06/2010 2 24 50 

Cargill 
Agrícola S/A 

Moagem, 
fabricação de 

produtosamiláceos 
e de rações 

balanceadas para 
animais. 

Castro Rio Iapó 516/2012 26/06/2012 104 24 50 

Cooperativa 
Agropecuária 
Castrolândia 

Laticínios Castro 
Rio 

Campo 
do Meio 

423/2009 15/09/2009 72 24 36 

Cooperativa 
Agropecuária 
Castrolândia 

Abate e 
preparação de 

produtos de carne 
e de pescado 

Castro Rio Piraí 564/2012 26/06/2012 300 24 60 

Vapza 
Alimentos 

S/A 

Fabricação de 
outros produtos 

alimentícios 
Castro Rio Iapó 1516//2012  10,6 24 50 

Fonte: Plano de Bacia do Rio Tibagi – Produto 3, Julho/2003. 
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5.1.3.2 Águas subterrâneas 

5.1.3.2.1 Materiais e métodos 

A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica de caráter descritivo, como, 

material disponibilizado por instituições públicas com utilização de materiais relevantes. Do 

ponto de vista dos procedimentos técnicos, o estudo caracteriza-se como uma revisão 

bibliográfica das questões regionais onde se insere a área objeto do empreendimento. 

5.1.3.2.2 Resultados 

No Estado do Paraná foram delimitadas dez Unidades Aquíferas, determinadas 

a partir de conjuntos litológicos, estruturais e de comportamento hidrogeológico similar, de 

acordo com o Atlas Hídrico IAP (1998) (Figura 5.51). Na BHT ocorrem oito Unidades 

Aquíferas. Cabe salientar que algumas das unidades apresentam porções aflorantes, 

configurando aquíferos livres e porções sobrepostas por unidades menos permeáveis, 

configurando aquíferos confinados, como é o caso do Aquífero Guarani quando coberto 

pelos derrames basálticos da Formação Serra Geral. As unidades aquíferas relevantes para 

este estudo são aquelas relacionadas, a Unidade Paleozóica Inferior. 

 
Figura 5.51 - Unidade Aquíferas do estado do Paraná. 

Fonte: Atlas Hídrico da SUDERHSA (1998). 
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5.1.3.2.2.1 Unidade aquífera Paleozóica Inferior 

As unidades relevantes para estudo são aquelas que compreendem litologias 

dos Grupos Castro e Paraná (Formações Furnas e Ponta Grossa), abrangendo uma área de 

aproximadamente 7.150 km². Admite-se um potencial hidrogeológico de 3,6 L/s/ km² para 

esta unidade (Figura 5.52 e Tabela 5.23). 

 
Figura 5.52 - Área das unidades aquíferas do paleozóico inferior. 

Fonte: IAP, 1998. 
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Tabela 5.23: Unidades aquíferas presentes na AII do empreendimento. 

Unidade Aquífera Características gerais Tipo de aquífero 
Potencial 

hidrogeológico 
(L/s/km²) 

Área de 
afloramento 

da bacia (km²) 

Paleozóico inferior Litoliogias dos Grupos 
Castro e Paraná Fraturado 3.6 4.553.88 

Fonte: Atlas dos recursos hídrico do Paraná, SUDERHSA, 1998. 

 

As litologias desta região são representadas principalmente por siltitos, folhelhos 

e arenitos, estes últimos da Formação Furnas e que representam o maior potencial aquífero 

da área 

Os cerca de 110 poços tubulares cadastrados no Banco de Dados 

Hidrogeológicos da SUDERHSA apresentam profundidade média 202 metros e vazão média 

de 20 m³/hora. 

De acordo com a distribuição iônica média, admite-se classificar as águas 

subterrâneas da Unidade Paleozóica Inferior como sendo Bicarbonatadas Sódicas, 

apresentando média de 177 ppm (mg/L) de Sólidos Totais Dissolvidos. Em situações em 

que predominam contribuições da Formação Ponta Grossa podem apresentar conteúdo 

maior de íon Sulfato. 

A espessura do aquífero Furnas é da ordem de 300 m, o qual é constituído de 

arenitos com granulação média a grosseira e matriz caulinítica; secundariamente, ocorrem 

arenitos conglomeráticos, arenitos finos e sílticoargilosos. Esses arenitos encontram-se 

consolidados, assim sendo a ocorrência da água subterrânea está associada principalmente 

as estruturas tectônicas. A Formação Ponta Grossa não se constitui em aquífero, pois as 

características das rochas, predominantemente folhelhos, não apresentam condutividade 

hidráulica. Essas rochas ocorrem interdigitadas com os arenitos do aquífero Furnas e, 

geralmente funcionam como camadas confinantes (SCHNEIDER ET AL., 1974 APUD 

PLANO DE BACIA DO RIO TIBAGI, SEMA/SUDERHSA, 2007). 

Qualidade das águas subterrâneas 

A qualidade da água subterrânea é uma característica intrínseca dos aquíferos e 

resulta da interação entre água e rocha que os compõem. Esta qualidade é traduzida pelo 

tipo e grau de mineralização da água resultando em aptidões para usos distintos. A 

composição hidroquímica natural varia entre os aquíferos e também dentro deles em função 

da proximidade e distância das áreas de recarga, do grau de confinamento, do tempo de 
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residência e do tipo e velocidade de fluxo. Esta característica hidroquímica natural é afetada 

pelas atividades antrópicas como supressão de vegetação, impermeabilização de grandes 

áreas, aplicação de defensivos agrícolas, lançamento de efluentes e também mudanças 

climáticas. 

Porém, através de análises da água dos poços realizadas pelo LPH da UFPR, 

apresentadas no PLERH, em elaboração, pode-se concluir pelas seguintes classificações 

das águas subterrâneas na BHT, em função da caracterização físicoquímica, conforme as 

Unidades Aquíferas, aquelas que são relevantes na área do empreendimento, AII. 

• Paleozóica Inferior: 

Na unidade paleozóica inferior, as águas do aquífero Furnas são de ótima 

qualidade para consumo humano. Trata-se de águas bicarbonatadas sódicas com teor 

médio de cálcio de 5,5 mg/L; de magnésio, 3,5 mg/L; de sódio, 9,4 mg/L; e, de potássio 1,4 

mg/L. Entre os ânions, o teor médio de bicarbonato é de 60 mg/L, de sulfato 6,0 mg/L. A 

dureza total varia de 40 a 65 mg de CaCO3/L (águas ligeiramente duras), com pH variando 

de 7,1 a 7,6, com sólidos totais dissolvidos raramente ultrapassando 85 mg/L. 

• Relação dos poços registrados no SIAGAS na região da AII: 

As informações obtidas sobre no sistema SIAGAS (Tabela 5.24) não possibilitam 

dados suficientes para elaboração de mapa potenciométrico da área. Ao longo dos estudos 

e análises para obtenção das licenças ambientais, poderia ser criado um cadastro de poços 

com informações cadastradas em outros públicos e junto aos proprietários para a coleta de 

informações precisas sobre o comportamento dos níveis estáticos e dinâmicos além das 

informações de cotas altimétricas para que seja possível a elaboração de um acervo de 

dados que seja capaz de subsidiar a elaboração de um levantamento potenciométrico da 

área que envolve o empreendimento além de sua região de entorno, considerando-se os 

diferentes tipos de aquíferos presentes. 

Tabela 5.24: Relação dos poços cadastrados no SIAGAS localizados no interior da AID. 

Poços no interior da AID 

Numero do 
Ponto UF Localidade Natureza Ne (m) Nd (m) 

Vazão 
Estabilização 

(m³/h) 
Obs. 

3500013165 PR Carambeí Poço 
tubular -- -- -- -- 

3500016157 PR Carambeí Poço 
tubular -- -- -- Sanepar 
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Poços no interior da AID 

Numero do 
Ponto UF Localidade Natureza Ne (m) Nd (m) 

Vazão 
Estabilização 

(m³/h) 
Obs. 

3500017688 PR Carambeí Poço 
tubular -- -- -- -- 

3500022400 PR Santa 
Cândida 

Poço 
tubular 36.07 55.94 8 -- 

3500031905 PR -- Poço 
tubular -- -- -- -- 

Fonte: SIAGAS, 2014. 

As informações anotadas são aquelas constantes no cadastro mencionado, 

insuficientes para um melhor tratamento dos dados. Não há informações sobre poços 

outorgados localizados na AID. 

5.1.4 Utilização do Espaço Aéreo 

Quando uma área projetada para implantação de empreendimento eólico 

localiza-se próximo a um aeródromo, é necessário um estudo técnico e posterior solicitação 

de autorização junto às autoridades da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) através 

de algum Comando Aéreo Regional – COMAR. Além disso, normas específicas do setor 

devem ser seguidas, como a Portaria nº 256/GC5, de 13 de maio de 2011, do Ministério da 

Defesa – Comando da Aeronáutica. O empreendedor encaminhou ofício ao V COMAR 

(protocolo n° 67270.013953/2014-32), conforme a referida portaria, solicitando autorização 

para o aproveitamento do empreendimento previsto, o qual obteve aceite e consta nos 

anexos deste documento. 

5.1.5 Análise sintética do diagnóstico 

O diagnóstico geral do meio físico para implantação do empreendimento previsto 

(Parque Eólico) confirma o potencial existente na região. A localização é considerada 

adequada à instalação do empreendimento, na medida em que conjuga cotas elevadas e 

características orográficas que permitem minimizar os efeitos da rugosidade superficial do 

terreno, com um regime de ventos favorável. A existência de uma zona planáltica que se 

desenvolve ao longo do reverso da escarpa permite também a disponibilidade de espaço 

necessária à implantação do número de aerogeradores propostos. 

A ausência de obstáculos físicos, edificações ou atividades condicionadoras do 

desempenho do Parque, permitem minimizar na fase de construção, a necessidade de 
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abertura de extensões significativas de novos acessos, bem como a necessidade da 

realização de ações significativas de desmatamento e decapagem do solo. A morfologia e a 

natureza dos terrenos ocorrentes no local do empreendimento permitem supor que na fase 

de construção não haja necessidade de recorrer a grandes movimentações de terras para a 

modelação dos terrenos. 

O empreendimento se insere nos domínios do clima temperado moderado 

chuvoso, do tipo Cfb, de acordo com a classificação de Köppen. Marcado por verões 

amenos e invernos mais rigorosos, característica imposta dominantemente pela influência 

da altitude. Esta região encontra-se entre as mais promissoras do Estado para a 

implantação de empreendimentos eólicos. Os Campos de Castro /Tibagi/Carambeí, são 

caracterizados por um relevo onde predominam pequenas ondulações, dedicados 

principalmente à agricultura e pecuária. Predominam ventos com velocidades médias 

variando entre 7,0 e 7,5 m/s a 75,0 m de altura. Os melhores locais ficam nas áreas altas 

entre os municípios de Castro, Tibagi e Carambeí, acessíveis pela PR-151 e PR-340. 

A área de influência do empreendimento corresponde a um contato geológico e 

topográfico entre as rochas cristalinas com aquelas das formações sedimentares da Bacia 

Sedimentar do Paraná. Desta forma, a paisagem de transição mais importante é a escarpa 

devoniana que marca o contorno e contato de litologias mais antigas do Grupo Castro com 

as rochas das formações sedimentares paleozoicas do Grupo Paraná, em especial, a 

Formação Furnas, sobre a qual o empreendimento deverá ser desenvolvido.  Na unidade, 

predominam os arenitos de granulação média a grossa e de coloração esbranquiçada, com 

frequência portadores de estratificação cruzada (geometria e porte variados).  

Os escarpamentos presentes estão ligados ao recuo erosivo da escarpa 

devoniana, representando a feição geomorfológica mais importante presente, tratando-se de 

importante patrimônio geológico local. As feições geomorfológicas mais importantes 

relacionadas à ADA, resumem-se a Unidade  Morfoescultural 2º Planalto Paranaense, 

Subunidade Planalto São Luiz do Purunã. Suas formas de relevo caracterizam-se como 

dissecação baixa, topos aplainados, vertentes convexas, vales em calhas muito encaixadas. 

Em geral, a Área de Influência Direta se situa na faixa altimétrica de 1.000 a 1.200m,  

A exploração mineral nas proximidades está restrita a areias aluvionares e areias 

com gênese em formações sedimentares antigas. As aluvionares vinculam-se as formações 

sedimentares recentes dos leitos de rios como o Pitangui. 
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Os solos dos Campos Gerais, em geral, são originados de arenitos em sua 

maioria, rocha rica em quartzo, mineral bastante resistente que permanece na fração areia e 

silte do solo, sofrendo baixa influência das reações de intemperismo químico responsáveis 

pela transformação dos minerais primários em argilominerais. O relevo suave ondulado, com 

predominância de vertentes convexas, abriga boa extensão de solos profundos, bem 

estruturados, porosos e de boa drenagem. De um modo geral, na ADA, os solos são pouco 

desenvolvidos verticalmente, altamente pedregosos e por vezes ladeados por rochosidade. 

Derivados de rochas sedimentares são pouco férteis devido à inexistência de minerais 

básicos na sua constituição. Os cambissolos concentram-se nas áreas mais planas, os 

solos novos nas rupturas de declive e também nas partes planas e altas.  

A região é cortada ou é vizinha de importantes rios para o equilíbrio ambiental e 

economia do Estado, tais como os rios Tibagi e Iapó. Estes rios, além de serem destacados 

por suas características de potenciais energéticos, abastecimento, diluição e 

dessedentação, têm forte apelo turístico. Apesar da presença de diversos cursos hídricos 

secundários, verifica-se que devido aos valores médios de densidade de drenagem, há 

disponibilidade suficiente de áreas para implantação empreendimento sem que haja 

interferência nos mesmos. Neste sentido, é importante considerar, tanto na fase de projeto 

como de implantação, um adequado mapeamento hídrico, a fim de que, de fato, a rede de 

drenagem não sofra impactos. É importante que cuidados específicos sejam considerados 

durante a implantação do empreendimento a fim de não aumentar o carreamento de 

sedimentos para os cursos d’água aumentando desta forma sua vazão sólida.  

A área objeto do estudo está localizada na Unidade Hidrográfica do Alto Tibagi, 

em sua porção centro-leste, envolvendo os municípios de Carambeí, Castro e, em áreas 

menores os municípios de Ponta Grossa e Tibagi. A sub-bacia hidrográfica do rio Pitangui, 

importante afluente da margem direita do Rio Tibagi, situa-se nos Campos Gerais do 

Paraná, drenando parte dos municípios de Castro, Carambeí e Ponta Grossa. Seu estado 

atual de conservação está intimamente ligado à ocupação humana e ao avanço da 

agropecuária sobre as pastagens e campos nativos recebendo as água drenadas por 

alinhamentos hídricos que cortam parte da área de estudo. 

Considera-se que o Complexo Eólico não alterará as condições de escoamento 

ou transporte de sedimentos dos cursos d’água da região, pois não fará retirada de água, 

seja para uso consuntivo ou não consuntivo, bem como, por não inserir estruturas físicas 

próximas aos leitos. 
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5.2 Meio Biótico 

5.2.1 Flora 

O Bioma Mata Atlântica apresenta uma riqueza biológica associada a diferentes 

tipos de solos e climas, constituindo formações vegetais com peculiaridades locais e uma 

distribuição não homogênea. Caracteriza-se ainda, pela elevada riqueza de espécies, com 

taxas de endemismo marcantes em diversas partes de sua extensão. A utilização e proteção 

das formações vegetais nativas do Bioma Mata Atlântica está condicionada a Lei Federal nº 

11.428, de 22 de Dezembro de 2006. 

 
Figura 5.53 - Mapa de Biomas do Brasil. 

 

O Estado do Paraná apresenta uma grande diversidade de ambientes e 

paisagens, onde a vegetação natural retrata as condições fisiográficas do ambiente 

(aspectos climáticos, de solo, hidromórficos, exposição, topografia, altitude, entre outras). As 

condições macro-climáticas do Paraná favorecem o desenvolvimento de vegetação do tipo 

floresta, em decorrência de temperaturas amenas e regime pluviométrico abundante e 

regularmente distribuído (ausência de estação seca pronunciada). 
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5.2.1.1 Materiais e métodos 

Para elaboração deste diagnóstico de cobertura vegetal, utiliza-se como 

referência a bacia Hidrográfica do Rio Tibagi como unidade básica da análise ambiental. 

Para descrição e caracterização das Áreas de Influência Direta e Indireta (AII e AID), foram 

utilizados dados primários e secundários. Os secundários foram obtidos através de revisão 

bibliográfica, buscando informações históricas e aquelas mais recentes divulgadas através 

de estudos técnicos e científicos realizados por pesquisadores especializados na área, as 

quais constam na relação de referências bibliográficas ao final deste relatório. 

Os dados primários para caracterização da flora local foram obtidos com a 

realização do estudo fitossociológico concentrando os esforços através de transectos nas 

diferentes formações vegetais. Os pontos levantados foram previamente definidos de acordo 

com a fitofisionomia e o relevo da área, sendo distribuídos de forma a abranger todas as 

diferentes situações previamente detectadas a campo. 

O levantamento florístico foi realizado adotando-se o método descrito por 

Filgueiras et al. (1994). A definição dos pontos amostrais foi feita considerando-se a 

fitofisionomia e o relevo das áreas, distribuindo-os de forma a atingir representatividade dos 

diferentes ecossistemas envolvidos. A distância entre os pontos variou de acordo com a 

uniformidade da formação e os diferentes ecossistemas. Para a execução do levantamento 

florísticos nos pontos determinados, foram utilizadas parcelas retangulares temporárias de 

100 m² (10,0 x 10,0 metros). Em cada parcela amostral foram identificados todos os 

indivíduos vegetais, com especial atenção para a flora arborescente.   

O levantamento florístico consistiu na identificação das espécies arbóreas e 

respectivas famílias botânicas, ocorrentes nas parcelas amostrais, representando a maioria 

das categorias fitofisionômicas presentes na área. A identificação das espécies vegetais 

encontradas foi realizada in loco, quando havia certeza da correta da nomenclatura. Para 

todas as espécies foi realizada coleta para herborização e realizada documentação 

fotográfica. Estes instrumentos foram posteriormente utilizados para a identificação e ou 

confirmação da nomenclatura botânica das espécies, realizada através de bibliografia 

especializada e de consulta a herbários botânicos. 

De posse dos dados primários e das identificações botânicas, as espécies 

vegetais foram organizadas em tabelas de acordo com a respectiva família botânica. Os 

dados obtidos estão apresentados em tabela dentro da caracterização da AID. 
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Tabela 5.25: Identificação das parcelas amostrais de levantamento da Flora na área de estudo. 

Ponto Amostral Coordenada UTM (X/Y) Tipo de ambiente 
1 586894/7246944 lavoura 
2 587027/7246732 lavoura 
3 586884/7246627 lavoura 
4 586638/7246126 arbustiva 
5 586738/7246129 campo 
6 586817/7246037 Arbórea nativa 
7 586990/7246229 campo 
8 587209/7246384 lavoura 
9 587183/7246338 Afloramento rochoso 
10 586970/7246031 campo 
11 587401/7246075 Afloramento rochoso 
12 587171/7245973 campo 
13 587200/7245951 Afloramento rochoso 
14 587299/7246019 campo 
15 587414/7246133 Afloramento rochoso 
16 587535/7246338 Afloramento rochoso 
17 585566/ 7249127 Arbórea nativa 
18 587525/ 7246372 Afloramento rochoso 
19 585680/ 7249079 Arbórea nativa 
20 587484/ 7246390 afloramento rochoso 
21 586330/ 7248691 lavoura 
22 587487/ 7246399 afloramento rochoso 
23 587191/ 7249360 lavoura 
24 587456/ 7246413 campo 
25 587458/ 7246441 afloramento rochoso 
26 585990/ 7249888 lavoura 
27 587463/ 7246454 afloramento rochoso 
28 585660/ 7250001 arbórea exóticas 
29 587411/ 7246439 campo 
30 585200/ 7249952 arbórea exótica 
31 585531/ 7248913 lavoura 
32 584850/ 7249890 lavoura 
33 585503/ 7248955 lavoura 
34 584234/ 7249608 arbórea nativa 
35 584073/ 7249639 arbórea nativa 
36 585506/ 7249085 campo 
37 583086/ 7248921 arbórea exóticas 
38 582259/ 7248647 lavoura 
39 582442/ 7248728 arbórea nativa 
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Ponto Amostral Coordenada UTM (X/Y) Tipo de ambiente 
40 582574/ 7248556 arbórea exótica 
41 582778/ 7248426 arbórea nativa 
42 588015/ 7249318 afloramento rochoso 
43 587268/7249970 arbórea nativa 
44 587757/7249956 arbórea nativa 
45 588077/7249341 lavoura 
46 587930/7249647 arbórea nativa 
47 588080/7249312 arbórea nativa 
48 587552/7250781 afloramento rochoso 
49 588432/7248908 arbórea exótica 
50 587550/7250760 campo 
51 588709/7248839 arbórea nativa 
52 588312/7249097 lavoura 
53 587580/7250795 arbórea nativa 
54 587700/7250510 arbórea nativa 
55 589300/7251981 arbórea exótica 
56 587444/7250969 campo 
57 589344/7251940 afloramento rochoso 
58 587597/7251250 arbórea exóticas 
59 589379/7251899 afloramento rochoso 
60 587837/7251889 arbórea exótica 
61 587769/7252199 arbórea exótica 
62 587747/7252736 arbórea nativa 
63 588365/7254966 campo 
64 587581/7252806 arbórea exóticas 
65 588346/7254972 afloramento rochoso 
66 589407/7251903 afloramento rochoso 
67 589472/7251859 afloramento rochoso 
68 585190/7254404 lavoura 
69 589450/7251805 afloramento rochoso 
70 586718/7246833 afloramento rochoso 
71 589379/7251783 arbórea nativa 
72 588752/7252593 lavoura 
73 586704/7246806 afloramento rochoso 
74 588234/7253181 arbustiva 
75 586685/7246769 arbórea nativa 
76 588127/7253822 arbórea exótica 
77 586661/7246785 campo 
78 588482/7254684 arbórea nativa 
79 588385/7254853 arbórea nativa 
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Ponto Amostral Coordenada UTM (X/Y) Tipo de ambiente 
80 586507/7246778 afloramento rochoso 
81 588345/7255054 afloramento rochoso 
82 586441/7246806 afloramento rochoso 
83 588683/7254950 afloramento rochoso 
84 586359/7246734 afloramento rochoso 
85 588602/7254954 arbórea nativa 
86 586181/7246638 campo 
87 587404/7254816 lavoura 
88 586030/7246563 afloramento rochoso 
89 587092/7254988 arborea exóticas 
90 586055/7246524 arborea nativa 
91 586463/7255085 arbustiva 
92 586053/7246639 afloramento rochoso 
93 586306/7255407 lavoura 
94 586005/7246685 arbórea nativa 
95 585824/7256148 lavoura 
96 586351/7246852 arbórea nativa 
97 585965/7256402 campo 
98 586300/7247833 lavoura 
99 586021/7256809 arbustiva 
100 586265/7247863 campo 
101 585650/7256206 arbustiva 
102 585836/7247979 arbórea nativa 
103 585416/7256296 lavoura 
104 585843/7248089 arbórea nativa 
105 584677/7256785 campo 
106 584333/7256757 arbórea nativa 
107 584437/7256953 campo 
108 585624/7255149 arbustiva 
109 585558/7254653 arbórea nativa 
110 585567/7254432 arbórea nativa 
111 585741/7254354 arbórea nativa 
112 585246/7253865 arbórea nativa 
113 584527/7253329 arbórea nativa 
114 584521/7253211 arbórea nativa 
115 583474/7253091 arbórea nativa 
116 583323/7252694 arbórea nativa 
117 583531/7253201 lavoura 
118 584816/7250530 lavoura 
119 587569/7247051 afloramento rochoso 
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Ponto Amostral Coordenada UTM (X/Y) Tipo de ambiente 
120 587600/7247107 arbórea nativa 
121 587264/7247330 afloramento rochoso 
122 587230/7247555 arbórea nativa 
123 587086/7247682 arbórea nativa 
124 587036/7247886 arbórea nativa 
125 586939/7247880 lavoura 
126 586736/7247915 lavoura 
127 586702/7247867 arbórea exóticas 
128 586458/7247772 lavoura 
129 586418/7247354 arbórea nativa 

5.2.1.2 Resultados 

5.2.1.2.1 Vegetação original 

De acordo com o Sistema de Classificação Fisionômico-ecológica proposto por 

Veloso & Góes-Filho (1962), acurado no “Manual Técnico da Vegetação Brasileira” (IBGE, 

1992), o Estado apresenta cinco regiões fitoecológicas diversas, as quais abrangem 14 

formações, sendo as regiões: Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila Densa, 

Floresta Ombrófila Mista, Estepe Gramíneo Lenhosa e Savana Arborizada (Figura 5.54). 

 
Figura 5.54 - Mapa das Regiões Fitogeográfica do Paraná. 
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A Floresta Ombrófila Mista ocupa aproximadamente 49,8% da área total do 

Estado, seguidas da Floresta Estacional Semidecidual com 37,6 %, Estepe Gramíneo 

Lenhosa com 8,4 %, Floresta Ombrófila Densa com 3,9 % e Savana Arborizada com 0,3 %. 

Conforme apresenta Figura 5.55, a área proposta para o empreendimento está 

inserida dentro das regiões fitogeográficas denominadas “Floresta Ombrófila Mista” e 

“Estepe Gramíneo Lenhosa” (detalhe na imagem -  em laranja a Área de Influência Direta). 

 
Figura 5.55 - Mapa das Regiões Fitogeográfica da região do empreendimento. 
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5.2.1.2.1.1 Floresta Ombrófila Mista 

A Floresta Ombrófila Mista, também conhecida como Floresta com Araucária, 

ocorre em região de clima subtropical, predominantemente abaixo do Trópico de 

Capricórnio, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.  

Segundo Carvalho (1994), a Floresta Ombrófila Mista brasileira originalmente 

cobria cerca de 200.000 km2, ocorrendo no Paraná (40% de sua superfície), Santa Catarina 

(31%) e Rio Grande do Sul (25%), e em manchas esparsas no sul de São Paulo (3%), 

internando-se até o sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro (1%).  

Segundo Castella e Britez (2004), a área de distribuição da Floresta Ombrófila 

Mista no Paraná está delimitada ao leste pela Serra do Mar e a região do vale do rio Ribeira, 

onde se encontra a Floresta Ombrófila Densa. 

Os estudos de Leite (1994) constataram que a flora arbórea desta unidade é 

superior a 350 espécies, sendo que, somente no Estado do Paraná, estima-se que esse 

valor seja superior a 200 espécies, com um endemismo em torno de 40%. 

A Floresta Ombrófila Mista é subdividida em quatro formações distintas, 

conforme critérios altitudinais e fisionômicos, sendo: “Aluvial”, “Submontana”, “Montana” e 

“Alto-Montana”. Destas, são mais relevantes para o empreendimento as subdivisões 

“Montana” e “Alto-Montana”. 

A Floresta Ombrófila Mista Montana ocupa as regiões planálticas do Paraná, 

ocorrendo na faixa de altitude 400 e 1.000 metros acima do nível do mar. Apresenta o 

dossel emergente fortemente caracterizado pela espécie Araucaria angustifolia (pinheiro-do-

Paraná), a qual alcança 20 a 25 metros de altura, em média. O dossel contínuo varia em 

torno de 20 metros de altura, sendo que neste destacam-se espécies como Ocotea porosa 

(imbuia), Nectandra lanceolata (canela-amarela), Cryptocarya aschersoniana (canela-fogo), 

Cupania vernalis (cuvatã), Matayba elaeagnoides (miguel-pintado), Podocarpus lambertii 

(pinheiro-bravo), Capsicodendron dinisii (pimenteira), Sloanea lasiocoma (sapopema), Ilex 

paraguariensis (erva-mate), Campomanesia xanthocarpa (guabiroba) e diversas outras 

espécies, notadamente das famílias Myrtaceae e Aquifoliaceae (RODERJAN et al., 1993; 

GALVÃO, 1993. 

A Floresta Ombrófila Mista Alto-Montana, de acordo com o sistema de 

Classificação da Vegetação Brasileira do IBGE (1992), ocorre em altitudes superiores a 

1.000 metros acima do nível do mar. De modo geral, esta formação não apresenta 
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diferenças florísticas ou estruturais em relação à formação “Montana”, tendo sua 

diferenciação consolidada somente através dos limites de altitude. 

Segundo Roderjan (1994), são formações fisionomicamente semelhantes às 

montanas, mas que, no entanto, possuem menor diversidade florística em função do rigor 

climático. Assim, podem-se mencionar espécies típicas, como Araucaria angustifolia 

(pinheiro-do-Paraná), Podocarpus lambertii (pinheiro-bravo), Drymys brasiliensisi (casca-

d'anta) e Cedrela fissilis (cedro), entre outras. 

5.2.1.2.1.2 Estepe Gramíneo Lenhosa 

A formação Estepe Gramíneo-Lenhosa, também conhecida como Campos 

meridionais, compreende um importante subgrupo de formação vegetacional sul brasileiro. 

Este tipo de formação vegetal é caracterizada pela dominância de uma cobertura herbácea 

continua, constituída principalmente por espécies graminóides, que podem estar 

entremeadas por substratos, por subarbustos isolados ou em pequenos agrupamentos 

(ALONSO, 1977).          

Segundo Paraná (2006, p.252), poáceas dos gêneros Aristida, Paspalum, 

Andropogon, Eragrostis, Piptochaerium e Panicum, além de espécies das famílias 

Asteraceae, Apiaceae, Cyperaceae, Lamiaceae, Verbenaceae, Polygalaceae, 

Amaranthaceae, Fabaceae, Mimosaceae, Asclepiadaceae, Ericaceae, Lobeliaceae, 

Malpighiaceae, Melastomataceae e Arecaceae, tem grande ocorrência predominante sobre 

este tipo de formação. 

A existência deste tipo de vegetação é explicada por estudiosos como sendo um 

relicto vegetacional, provenientes das condições paleoclimáticas mais secas e frias que a 

atual. Atividades que impedem ou retardam a expansão das florestas, como as queimadas 

regulares e o aproveitamento das áreas para o pastoreio extensivo, fazem com que em 

muitos locais a vegetação dos campos naturais perdure até hoje.  

5.2.1.2.2 Vegetação atual 

5.2.1.2.2.1 Flora da Área de Influência Indireta 

A área de influência indireta do empreendimento é caracterizada como faixas 

arborescentes estreitas e longas entre as falhas do relevo e áreas de ocupação antrópica. 

Entre estas formações florestais estão às matas ciliares que compõe a formação 
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fitogeográfica Floresta Ombrófila Mista, apresentando diversos estágios de regeneração 

(Resolução CONAMA nº 2, de 18 de março de 1994). 

As florestas de mata nativa geralmente se apresentam de maneira restrita junto 

às áreas dos vales profundos, constituindo núcleos de formações florestais dispersas e 

bastante descaracterizadas em relação à formação original (Figura 5.56). Isto se deve 

primeiramente às falhas geológicas e, consequentemente, com a ação antrópica de 

utilização das áreas de topografia mais plana e solos profundos, utilizadas para cultivos 

agrícolas e atividades pecuárias que avançaram sobre as matas nativas. 

 
Figura 5.56 - Vista de uma porção da mata  e atuação antrópica junto às margens da vegetação 

arbórea na AII (Carambeí, PR). 
 

As áreas antropizadas foram identificadas em todos os ambientes, sendo que 

em locais de relevo bastante acidentado e solos pouco profundos ocorreu o impedimento da 

utilização de máquinas agrícolas. Ainda, em alguns lugares ocorreu o abandono da 

atividade agrícola e consequentemente o surgimento de espécies herbáceas e 

principalmente arbustivas. 

 Muitas destas áreas antropizadas são utilizadas para plantio de espécies que 

serão destinadas ao gado leiteiro. Entretanto, encontram-se áreas com cultivo de soja e 

feijão. Além destas culturas, encontram-se grandes plantações de eucaliptos e pinus 

(Tabela 5.26). 
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Tabela 5.26: Relação das espécies encontradas na área de influência indireta do Complexo 
Eólico Batavo. 

FAMÍLIA ESPÉCIE ESPÉCIME HÁBITO 

AMARANTHACEAE Alternanthera brasiliana carrapichinho herbácea 

AMARANTHACEAE Alternanthera philoxeroides erva-de-jacaré herbácea 

AMARANTHACEAE Amaranthus hybridus caruru-roxo herbácea 

AMARANTHACEAE Amaranthus lividus caruru herbácea 

ANACARDIACEAE Lithraea brasiliensis bugre arbóreo 

ANACARDIACEAE Schinus terebinthifolius aroeira-vermelha arbóreo 

APIACEAE Eryngium pandanifolium caraguatá herbácea 

AQUIFOLIACEAE Ilex dumosa caúna arbóreo 

AQUIFOLIACEAE Ilex theezans congonha arbóreo 

ARALIACEAE Hydrocotyle  bonariensis erva-capitão herbácea 

ARAUCARIACEAE Araucaria angustifolia pinheiro-do-Paraná arbóreo 

ARECACEAE Syagrus romanzoffiana jerivá arbóreo 

ASTERACEAE Dasyphyllum tomentosum sucará arbóreo 

ASTERACEAE Piptocarpha angustifolia vassourão-branco arbóreo 

ASTERACEAE Vernonia sp. assa-de-peixe arbustiva 

ASTERACEAE Baccharis dracunculifolia alecrim-do-campo arbustiva 

ASTERACEAE Baccharis sp. -- arbustiva 

ASTERACEAE Baccharis trimera (Less.) DC. carqueja herbácea 

ASTERACEAE Bidens sp. picão herbácea 

ASTERACEAE Conyza sp. buva herbácea 

ASTERACEAE Senecio brasiliensis maria-mole herbácea 

ASTERACEAE Achyrocline satureioides macela herbácea 

ASTERACEAE Baccharis trimera carqueja herbácea 

ASTERACEAE Conyza sp. buva herbácea 

ASTERACEAE Senecio brasiliensis maria-mole herbácea 

ASTERACEAE Tagetes minuta cravo-de-defunto herbácea 

COMMELINACEAE Commelina sp. trapoeraba herbácea 

CYPERACEAE Cyperus sp. junquinho herbácea 

CYPERACEAE Kyllinga sp. junquinho herbácea 

EUPHORBIACEAE Sebastiania sp. branquilho arbóreo 

EUPHORBIACEAE Ricinus communis mamona arbustiva 

FABACEAE Trifolium sp. trevo herbácea 
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LAMIACEAE Vitex sp. tarumã arbóreo 

LAURACEAE Ocotea sp. canela arbóreo 

MALVACEAE Luehea divaricata açoita-cavalo arbóreo 

MYRTACEAE Myrcianthes pungens guabiju arbóreo 

MYRTACEAE Eucalyptus sp. eucalipto arbóreo 

OLEACEAE Ligustrum sp. ligustro arbóreo 

PINACEAE Pinus sp. pinus arbóreo 

POACEAE Axonopus sp. grama herbácea 

POACEAE Cynodon dactylon grama-seda herbácea 

POACEAE Axonopus sp. grama herbácea 

POACEAE Chloris sp. capim-pé-de-galinha herbácea 

POACEAE Cortadeira selloana capim-dos-pampas herbácea 

POACEAE Cynodon dactylon grama-seda herbácea 

POACEAE Eragrostis plana capim-annoni herbácea 

POACEAE Leersia hexandra grama-boiadeira herbácea 

POACEAE Paspalum notatum grama-comum herbácea 

POACEAE Paspalum sp. -- herbácea 

POLYGONACEAE Polygonum persicaria erva-de-bicho herbácea 

PRIMULACEAE Myrsine coriacea capororoca arbóreo 

RHAMMACEAE Hovenia dulcis uva-do-japão arbóreo 

ROSACEAE Prunus myrtifolia pessegueiro bravo arbóreo 

RUTACEAE Zanthoxylum sp. mamica-de-cadela arbóreo 

SAPINDACEAE Matayba elaeagnoides camboata-branco arbóreo 

SAPINDACEAE Cupania vernalis camboatá-vermelho arbóreo 

SAPINDACEAE Allophylus edulis chal-chal arbóreo 

SOLANACEAE Solanum mauritianum fumo-bravo arbustiva 

SOLANACEAE Solanum viarum joá herbácea 

STYRACACEAE Styrax leprosum carne-de-vaca arbóreo 

5.2.1.2.2.1 Flora da Área de Influência Direta 

O desenvolvimento do estudo a campo através do processo de amostragem 

possibilitou a identificação de um total de 149 espécies arbóreas, pertencentes a 48 famílias 

botânicas e 115 gêneros. As famílias botânicas que apresentaram maior número de 

representantes foram Asteraceae, Poaceae, Fabaceae e Myrtaceae (Tabela 5.27).  
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Tabela 5.27: Resultados do levantamento dos dados primários da vegetação ocorrente na Área 
e Influência Direta da área do empreendimento. Número de gêneros e espécies por família 

botânica. Carambeí, PR. 

FAMÍLIA 
NÚMERO 

GÊNERO ESPÉCIES 

AGAVACEAE 1 1 

AMARANTHACEAE 1 1 
ANACARDIACEAE 2 3 

APIACEAE 2 5 

AQUIFOLIACEAE 1 1 

ARALIACEAE 1 1 
ARAUCARIACEAE 1 1 

ARECACEAE 2 2 

ASTERACEAE 14 19 

BEGONIACEAE 1 2 
BIGNONIACEAE 1 1 

BRASSICACEAE 1 1 

BROMELIACEAE 3 4 

CACTACEAE 1 2 
CAPRIFOLIACEAE 1 1 

CARDIOPTERIDACEAE 1 1 

CONVOLVULACEAE 1 1 

CUPRESSACEAE 1 1 
CYPERACEA 1 1 

DENNSTAEDTIACEAE 1 2 

DICKSONIACEAE 1 1 

ELAEOCARPACEAE 1 1 
EUPHORBIACEAE 5 6 

FABACEAE 9 11 

LAMIACEAE 1 1 

LAURACEAE 4 8 
MAGNOLIACEAE 1 1 

MALVACEAE 2 2 

MELASTOMATACEAE 2 2 

MELIACEAE 2 2 
MORACEAE 2 2 

MYRTACEAE 9 13 

OLEACEAE 1 1 

ONAGRACEAE 1 2 
OXALIDACEAE 1 1 
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FAMÍLIA 
NÚMERO 

GÊNERO ESPÉCIES 
PERACEAE 1 1 

PINACEAE 1 1 

POACEAE 17 23 

POLYGONACEAE 2 2 
PRIMULACEAE 2 2 

ROSACEAE 1 1 

RUBIACEAE 1 2 

RUTACEAE 2 2 
SALICACEAE 2 2 

SAPINDACEAE 3 3 

O estudo da cobertura vegetal da Área de Influência Direta (AID) pretendida pelo 

empreendimento também evidenciou as alterações sofridas pela vegetação original. Foi 

verificado grande processo de antropização. Através do levantamento dos dados primários 

nas formações vegetais ocorrentes, foi possível identificar basicamente três ecossistemas 

distintos, a saber: formações vegetais arborescentes, áreas de ocupação agropecuária e 

campo sujo (Figura 5.57). 

 
Figura 5.57 - Vista geral da cobertura vegetal arbórea ao longo do paredão na AID, com campo 

sujo na borda da vegetação arbórea e, ao fundo, áreas de uso agrícola (Carambeí, PR). 
 

A vegetação arbórea ao longo do perímetro da AID em geral apresenta-se 

bastante reduzida, ocupando na maior parte do trecho, uma faixa bastante estreita e muitas 
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vezes reduzida a uma simples linha com alguns exemplares vegetais arbóreos. É através 

desta faixa que se encontram vales bastante profundos com relevo bastante acidentado, 

onde ocorre dificuldade da passagem de um lado para outro desta formação vegetal (Figura 

5.58).  

 
Figura 5.58 - Vista de uma porção da mata em relevo acidentado (Carambeí, PR). 

 

A formação mais significativa, ou seja, menos antropizada, é aquela que ocorre 

sob a escarpa que se inicia nas coordenadas 24°50'8.30"S e 50° 7'55.13"O da AID, indo até 

os limites da área do empreendimento (24°51'2.73"S e 50°6'55.95"O). As condições de solo 

pouco profundo, terreno rochoso e elevada declividade das encostas da escarpa propiciam 

a formação de uma mata onde os elementos arbóreos estão distribuídos de forma bastante 

esparsa.  

Em outros pontos, onde o relevo não é tão íngreme assim, entretanto de difícil 

acesso, a formação arborescente ocupa-se no entorno desta falha geológica.  

Mais próximo na parte superior do relevo, ocorre uma mudança brusca da 

fitofisionomia. Nestes locais ocorre por muitas vezes a diferenciação de um campo sujo em 

contato com a formação arbórea, e/ou campo de cultivo agrícola com a formação arbórea. 

Estas falhas foram encontradas ao longo das coordenadas 24°53'39.12"S e 50° 8'0.41"O, 

24°53'31.99"S e 50° 8'35.06"O, 24°53'29.09"S e 50° 8'50.50"O, 24°53'8.37"S e 50° 9'2.25"O, 
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24°51'29.73"S e 50° 8'31.24"O, 24°52'15.29"S e 50° 7'39.87"O, 24°48'46.84"S e 50° 

7'48.16"O, 24°48'12.52"S e 50°10'3.84"O. 

Foi verificado nestes locais que o grau de antropização deparou-se com as 

dificuldades que o relevo apresentava, pois o impedimento das máquinas agrícolas sob o 

deu-se em virtude de afloramentos rochosos (Figura 5.59). 

 
Figura 5.59 - Vista da formação vegetal campo sujo com formação arbórea e área de cultivo 

agrícola com áreas arborescentes. Carambeí, PR. 

Em uma pequena porção de mata onde foram realizados levantamentos 

(24°49'22.977"S - 50°8'59.288"W) não foram observadas falhas geológicas, e o relevo se 

apresentava suavemente plano. 

Dentro das formações arbóreas encontradas for verificada a existência de 

exemplares de Dicksonia sellowiana e Geonoma sp., no sub-bosque, o qual é pouco 

expressivo em termos de densidade vegetal. A camada de serapilheira geralmente é 

bastante espessa, chegando por vezes a mais de cinco centímetros. Apesar do estágio 

avançado de regeneração em algumas formações arbóreas, o grau de epífitas se expressa 

com pouca significância, principalmente nas áreas em que se encontram sob o solo 

declivoso. As lianas são raras; entretanto, podemos encontrá-las ao longo do sub-bosque. 

Dentro dos remanescentes florestais presentes na AID, foram encontradas 

diversas espécies arbóreas (Tabela 5.28). Algumas destas espécies ocorrem de forma mais 

abundante e predominam nas formações e outras são muito raras como é o caso da 

Araucaria angustifolia. Destaca-se a presença significativa de espécies pioneiras. Dentre as 

espécies de maior ocorrência estão Schinus terebinthifolius (Figura 5.60), Ilex 

paraguariensis, Luehea divaricata, Prunus sellowii, Zanthoxylum rhoifolium, Allophylus 

edulis, Cupania vernalis, Matayba elaeagnoides (Figura 5.61), Styrax leprosus e Lithraea 

brasiliensis.  



 

 
 

Fone/Fax: (54) 3039.2001 | (54) 3039.2002 | Rua Rodrigues Alves, nº 2064, Térreo | Bairro Lourdes | CEP: 95076-670 | Caxias do Sul/RS 

 

Pá
gi

na
18

5 

 
Figura 5.60 - Detalhe de Schinus terebinthifolius. 

 

 
Figura 5.61 - Detalhes de Matayba elaeagnoides. 

 

As condições de solo pouco profundo, terreno rochoso e áreas abandonadas, 

propiciaram a formação de um estrato herbáceo/arbustivo. Estes tipos de fitofisionomia se 

encontram tangenciando as áreas arborescentes e as atividades agrícolas.  Nestes locais, 
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denominados de campo sujo, a cobertura vegetal predominantemente possui uma 

diversidade razoável, destacando-se as Poáceas (Andropogon bicornis, Axonopus spp., 

Cortaderia selloana e Paspalum spp.). Além destas, pode ser verificada a ocorrência de 

algumas Asteráceas (Achyrocline satureioides, Senecio brasiliensis, Baccharis spp., 

Baccharis trimera, Bidens spp.) e outras espécies como Eryngium horridum, Tagetes minuta, 

Eryngium sp., Begonia cucullata (Figura 5.63), entre outras. 

 
Figura 5.62 - Espécime de Achyrocline satureioides registrado na área de estudo. 

 

 
Figura 5.63 - Begonia cucullata registrada na área de estudo. 



 

 
 

Fone/Fax: (54) 3039.2001 | (54) 3039.2002 | Rua Rodrigues Alves, nº 2064, Térreo | Bairro Lourdes | CEP: 95076-670 | Caxias do Sul/RS 

 

Pá
gi

na
18

7 

Na porção superior, os cultivos agrícolas mais comuns encontrados na região, 

são o milho (Zea mays) e o feijão (Phaseolus vulgaris). As atividades agropecuárias 

predominante são destinadas à produção leiteira. 

As vistorias realizadas sob os afloramentos rochosos revelaram a presença de 

espécies características destes ambientes. Espécies como Parodia sp., são as mais 

significantes. Além destas, epífitas e não epífitas da família das Bromeliaceas foram 

observadas nestes afloramentos. Exemplares de orquidáceas e cactáceas também foram 

observados nestes afloramentos rochosos (Figura 5.64). 

 
Figura 5.64 - Vista da formação vegetal com afloramento rochoso. Carambeí, PR. 

Tabela 5.28: Relação das espécies encontradas na área de influência direta do Parque Eólico 
Batavo. 

Família / Espécie Nome vulgar Hábito GR 

AGAVACEAE    
Yucca sp. -- Ar R 

AMARANTHACEAE    
Amaranthus deflexus caruru H R 

ANACARDIACEAE    
Schinus terebinthifolius aroeira-vermelha A A 
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Família / Espécie Nome vulgar Hábito GR 

Lithraea brasiliensis bugre A A 

Schinus weinmanniifolius aroeira A R 

APIACEAE    
Centella sp. -- H R 

APIACEAE    
Eryngium horridum caraguatá H C 

Eryngium junceum caraguatá H R 

Eryngium sanguisorba caraguatá H R 

Eryngium sp.  H C 

AQUIFOLIACEAE    
Ilex paraguariensis erva-mate A A 

ARALIACEAE    
Schefflera morototoni caixeta A R 

ARAUCARIACEAE    
Araucaria angustifolia pinheiro-brasileiro A C 

ARECACEAE  A  
Geonoma sp. -- A  

Syagrus romanzoffiana jerivá A C 

ASTERACEAE    
Achyrocline satureioides marcela H A 

Baccharis dracunculifolia alecrim-do-campo AR A 

Baccharis trimera carqueja AR A 

Baccharis uncinella vassoura AR A 

Bidens pilosa picão H A 

Chromolaena laevigata cambarazinho AR R 

Conyza bonariensis voadeira H C 

Conyza canadensis buva H R 

Dasyphyllum sp. sucará A C 

Piptocarpha sp. vassourão A C 

Pluchea sagittalis lucera AR R 

Senecio brasiliensis maria-mole H A 

Senecio sp. -- H A 

Solidago chilensis arnica H C 
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Família / Espécie Nome vulgar Hábito GR 

Sonchus oleraceus serralha H C 

Tagetes minuta cravo-de-defunto H C 

Vernonanthura discolor vassourão-branco A C 

Vernonanthura tweedieana asa-de-peixe AR C 

Vernonia sp. -- AR C 

BEGONIACEAE    
Begonia cucullata azedinha H C 

Begonia sp. begônia H C 

BIGNONIACEAE    
Jacaranda micrantha caroba A R 

BRASSICACEAE    
Raphanus sp. nabo H A 

BROMELIACEAE    
Tillandsia crocata cravo-do-mato EP A 

Tillandsia usneoides barba-de-pau EP C 

Vriesea sp. bromélia EP C 

Aechmea sp. -- EP R 

CACTACEAE    
Parodia neoarechavaletae tuna H R 

Parodia sp. tuna H R 

CAPRIFOLIACEAE    
Lonicera japonica madressilva T R 

CARDIOPTERIDACEAE    
Citronella paniculata congonha A R 

CONVOLVULACEAE    
Cuscuta xanthochortos fio-de-ovos H R 

CUNONIACEAE    
Lamanonia ternata guaraperê A C 

CUPRESSACEAE    
Cupressus sp. cipreste A R 

CYPERACEA    
Cyperus ferax junquinho H C 

DENNSTAEDTIACEAE    
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Família / Espécie Nome vulgar Hábito GR 

Pteridium aquilinum samambaia H C 

Pteridium sp. samambaia H C 

DICKSONIACEAE    
Dicksonia sellowiana xaxim A R 

ELAEOCARPACEAE    
Sloanea sp. -- A R 

EUPHORBIACEAE    
Alchornea sidifolia tanheiro A C 

Alchornea triplinervia tanheiro A R 

Euphorbia heterofila leiteira H C 

Ricinus sp. mamona AR C 

Sapium glandulosum pau-de-leite A R 

Sebastiania commersoniana branquilho A C 

FABACEAE    
Albizia sp. -- A R 

Crotalaria incana xique-xique H R 

Desmodium sp. -- H A 

Inga vera inga A R 

Machaerium sp. -- A R 

Mimosa sp. -- H C 

Parapiptadenia rigida angico A R 

Phaseolus sp. feijão H A 

Phaseolus vulgaris feijão H A 

Senna obtusifolia fedegoso H A 

Senna sp. -- H A 

LAMIACEAE    
Vitex sp. -- A C 

LAURACEAE    
Cinnamomum sellowianum -- A R 

Nectandra grandiflora canela-amarela A R 

Nectandra lanceolata canela-amarela A R 

Ocotea puberula canela-guaicá A R 

Aiouea saligna canela A R 
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Família / Espécie Nome vulgar Hábito GR 

Nectandra megapotamica canela-preta A R 

Nectandra sp. -- A C 

Ocotea odorifera canela-sassafrás A R 

MAGNOLIACEAE    
Magnolia sp. baguaçu A R 

MALVACEAE    
Luehea divaricata açoita cavalo A A 

Sida rhombifolia guanxuma H A 

MELASTOMATACEAE    
Miconia sp. pixirica AR A 

Tibouchina sp. quaresma AR A 

MELIACEAE    
Cabralea canjerana cangerana A C 

Trichilia catigua catiguá A C 

MORACEAE    
Ficus sp. figueira A C 

Sorocea bonplandii cincho A R 

MYRTACEAE    
Blepharocalyx sp. -- A R 

Calyptranthes concinna guamirim A C 

Campomanesia xanthocarpa guabiroba A C 

Eucalyptus sp. eucalipto A A 

Marlierea eugeniopsoides -- A R 

Myrceugenia miersiana guamirim A C 

Myrcia grandiflora -- A C 

Myrcia sp. -- A C 

Myrcia splendens guamirim A C 

Myrciaria floribunda -- A R 

Myrciaria plinioides -- A R 

Psidium incanum araçá A C 

Psidium sp. -- AR C 

OLEACEAE    
Ligustrum sp. ligustro A R 
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Família / Espécie Nome vulgar Hábito GR 

ONAGRACEAE    
Ludwigia sericea cruz de malta H C 

ONAGRACEAE    
Ludwigia sp. -- H C 

OXALIDACEAE    
Oxalis sp. azedinha H R 

PERACEAE    
Pera glabrata -- A R 

PINACEAE    
Pinus elliottii pinus A A 

POACEAE    
Andropogon bicornis rabo-de-burro H A 

Andropogon lateralis capim-caninha H C 

Andropogon leucostachyus capim-colchão H C 

Aristida jubata barba-de-bode H A 

Aristida longiseta barba-de-bode H A 

Avena sativa aveia H A 

Axonopus brasiliensis -- H A 

Axonopus compressus gramão H A 

Brachiaria spp. braquiária H A 

Chusquea sp. --  C 

Cortaderia selloana capim-dos-pampas H A 

Cynodon dactylon grama-seda H A 

Digitaria insularis capim-amargoso H A 

Eragrostis plana capim-annoni H A 

Erianthus angustifolius macega H A 

Lolium multiflorum azevém H C 

Paspalum dilatatum grama-comprida H C 

Paspalum maritimum capim-gengibre H C 

Paspalum notatum grama-forquilha H A 

Saccharum angustifolium macega-estaladeira H A 

Schizchyrium tenerum capim-mimoso H A 

Sporobolus indicus capim-moirão H C 
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Família / Espécie Nome vulgar Hábito GR 

Zea mays milho H A 

POLYGONACEAE    
Polygonum persicaria erva-de-bicho H C 

Rumex sp. -- H A 

PRIMULACEAE    
Ardisia guianensis -- A C 

PRIMULACEAE    
Myrsine guianensis capororoca A C 

ROSACEAE    
Prunus sellowii pessegueiro-bravo A A 

RUBIACEAE    
Psychotria leiocarpa cafeeiro-do-mato AR C 

RUBIACEAE    
Psychotria vellosiana café-do-mato A C 

RUTACEAE    
Balfourodendron riedelianum pau-marfim A R 

Zanthoxylum rhoifolium mamica-de-cadela A A 

SALICACEAE    
Azara sp. -- A C 

SALICACEAE    
Banara parviflora farinha-seca A C 

SAPINDACEAE    
Allophylus edulis chal-chal A A 

Cupania vernalis camboatá-vermelho A A 

Matayba elaeagnoides camboatá-branco A A 

SOLANACEAE    
Solanum lycocarpum fruto-de-lobo AR C 

Solanum mauritianum fumo-bravo A C 

Solanum sisymbriifolium joá AR C 

STYRACACEAE    
Styrax leprosus carne-de-vaca A A 

THYMELAEACEAE    
Daphnopsis fasciculata embira-branca A R 
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Família / Espécie Nome vulgar Hábito GR 

TOTAL: 
Famílias Gêneros Espécies 

48 115 149 

Hábito: A – Arbóreo; AR – Arbustivo; H – Herbáceo; L/T – Lianas e Trepadeiras; EP - Epífitas. Grau de 
Ocorrência (GO): R – Rara; C – comum e A – Abundante. 

5.2.1.2.3 Espécies ameaçadas, endêmicas e relevantes 

Com base nos dados primários obtidos no levantamento florístico executado na 

área de influência direta, foi efetuada confrontação com a Lista oficial de espécies da flora 

Ameaçada de Extinção, portaria IBAMA N° 37-N de 03 de abril de 1992, resultando na 

Tabela 5.29, o qual contém as espécies ameaçadas de extinção registradas no local. 

Além disso, como mencionado anteriormente, ocorre na AID grande presença de 

afloramentos rochosos, e associados a estes, espécies endêmicas características deste 

ambiente. Estudos da paisagem local de monocotiledôneas de Bromeliaceae e Orchidaceae 

vêm sofrendo uma modificação drástica com a retirada de plantas nativas e 

consequentemente a introdução de plantas exóticas e utilização do pastoreio. Estudos 

recentes realizados no Estado do Paraná apontam uma grande diversidade destas 

espécies. No entanto, o Estado do Paraná ainda carece de estudos sistemáticos desta 

situação.  

Tabela 5.29: Lista de espécies ameaçada, endêmicas e relevante na AID. 

Família Nome Científico Nome Comum Categoria 

Araucariaceae Araucaria angustifolia pinheiro-do-Paraná Vulnerável 

Dicksoniaceae Dicksonia sellowiana xaxim Em perigo 

Fabaceae Machaerium paraguariense farinha-seca Rara 

Lauraceae Ocotea porosa imbuia Vulnerável 

Bromeliaceae Tillandsia sp. cravo-do-mato Em perigo 
Bromeliaceae Vriesea sp. gravatá Rara 

Cactaceae Parodia sp. tuna Rara 
Orchidaceae Cattleya sp. orquídea Rara 

 

5.2.1.2.4 Supressão estimada 

O projeto de implantação do Parque Eólico Batavo não prevê quaisquer 

atividades de supressão de mata nativa, visto que o aproveitamento de terreno pelo 
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empreendimento esta relacionado primariamente a área altas, no entorno de acesso 

municipal já estabelecido. Contudo, deverão ser atentados, durante o processo de 

licenciamento de instalação, possíveis conflitos desta ordem relativos a fragmentos nativos 

em contato com os acessos locais, onde sejam necessárias ações de melhoramento e/ou 

alargamento da via. 

A supressão da mata nestes locais deverá ser primariamente evitada, conforme 

orientações da APA Escarpa Devoniana, sendo contornada com soluções de projeto e 

engenharia. Caso absolutamente necessária, deverão ser observadas as sanções impostas 

pela legislação de matas nativas do Bioma Mata Atlântica (Lei Federal nº 11.428/2006, 

Decreto Federal n° 750/1993, Resolução CONAMA nº 010/93, Resolução CONAMA nº. 

388/2007, Resolução CONAMA nº 317/2002, Resolução CONAMA nº 249/1999, Resolução 

CONAMA nº 278/2001, Resolução Conjunta IBAMA/SEMA/IAP nº 007/2008), em acordo 

com o órgão ambiental e anuência da unidade de conservação. Havendo a necessidade de 

supressão deverá ser feito, nas próximas fases do licenciamento, um inventário quali-

quantitativo da vegetação que venha ser suprimida.  

5.2.1.2.5 Uso do solo 

O mapeamento de uso e cobertura do solo foi obtido através da classificação 

supervisionada de imagem multiespectral (4 bandas) Pleiades, de fevereiro de 2014, em 

resolução espacial original de 0,5 metros, convertida em resolução de 2 metros para 

aprimorar o processamento. Amostras de controle da cobertura do terreno foram obtidas na 

área do empreendimento ao longo do ano de 2014 e utilizadas como base para o processo 

de classificação utilizando método de Máxima Verossimilhança. As amostras controle, 

inicialmente subdivididas em dez diferentes classes de cobertura, resultaram em uma 

classificação baseada em seis classes de cobertura, em virtude de semelhanças e 

dificuldades de distinção entre elementos, como variações de formações estépicas, bem 

como diferentes tipos de área com sedimentos expostos e locais antropizados.   

O produto parcial foi submetido ainda ao pós-processamento de Análise de 

Majoridade, o qual resultou na imagem final de cobertura da área do empreendimento, 

sendo realizada ainda uma conferencia visual final utilizando imageamento fornecido pelo 

Google Earth. O produto final em formato raster foi convertido em vetor e editado em 

software de geoprocessamento (vide prancha no 10, em anexo).  

De uma forma geral, a área de influência direta (AID) e a área diretamente 

afetada (ADA) pelo empreendimento tem um ambiente caracterizado pelo mosaico entre 
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campos naturais (Estepe Gramíneo-Lenhosa), os capões de mata de araucária (Floresta 

Ombrófila Mista), afloramentos rochosos, e cultivos (Figura 5.65), através de culturas como 

o milho, a soja e a aveia.  O mapeamento do uso e cobertura do solo empregado, em virtude 

de respostas espectrais semelhantes na imagem, considerou conjuntamente os cultivos 

representados por diferentes fases sazonais (monoculturas em estágios primários, médios e 

avançados), pastagens e campo limpo (inclusive naturais). Essas áreas correspondem a 

significativos 40,72% (2.816,1 hectares) da AID e 14,33% da ADA (4,1 hectares).  

 
Figura 5.65 - Grande área destinada ao cultivo. 

 

A ação humana no ambiente é observada ainda pela silvicultura (Figura 5.66). 

Entre as espécies arbóreas introduzidas, observadas em maior abundância, destacam-se 

eucalipto e pinus, essas ocupando 2,07% da AID (143,5 ha) e 0,69% da ADA (0,2 ha). 

A maior parte da área de estudo com vegetação originaria dominante de 

campos, foi ocupada para fins agrossilvopastoris. Porém ocorrem campos sujos com 

capoeira e vegetação arbustiva, denominado regionalmente como Campos Gerais, áreas 

caracterizadas por amplos terraços abertos onde à vegetação rasteira/arbustiva (Figura 

5.67). Estas apresentavam originalmente amplo desenvolvimento e abrangência, muito em 

virtude das restrições impostas pelas condições de solo e clima associados. Os Campos 

Gerais encontram-se entre os ecossistemas mais ameaçados do Brasil, sendo que 

atualmente, os campos nativos representam menos de 5% do Bioma, confinados na parte 
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oriental da região, junto ao reverso da Escarpa Devoniana (SILVA, 2002). A AID possui 

2179,2 hectares (31,51%) de capoeirão, campo sujo, campo seco e úmido, enquanto a ADA 

apresenta 0,2 hectare (0,69%) desta formação ambiental.  

 
Figura 5.66 - Áreas de reflorestamento de exóticas na AID. 

 
Figura 5.67 - Zonas de estepe gramíneo/lenhosa inseridas na AID. 



 

 
 

Fone/Fax: (54) 3039.2001 | (54) 3039.2002 | Rua Rodrigues Alves, nº 2064, Térreo | Bairro Lourdes | CEP: 95076-670 | Caxias do Sul/RS 

 

Pá
gi

na
19

8 

Na área de instalação do empreendimento ocorrem ainda fragmentos esparsos 

de mata nativa (Floresta Ombrófila Mista) em meio às áreas de campo e as áreas 

intensamente antropizadas (principalmente pela agricultura). Esses fragmentos se 

distribuem de forma circular como capões (Figura 5.68). O elemento característico dessas 

florestas é a espécie Araucaria angustifolia. Estas ocorrem nas porções mais elevadas do 

planalto brasileiro principalmente nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul, entre 500 e 1.300 metros de altitude (GUBERT FILHO, 1993). Em determinados capões 

de mata nativa consorciada à presença de gado e o sub-bosque é alterado pelo pastoreio. 

As áreas de mata nativa totalizam 1316,5 hectares, ou seja, 19,03% da AID. Na ADA não 

ocorrem fragmentos de mata nativa. 

 
Figura 5.68 - Capão de mata de Ombrófila Mista inserida em AID. 

 

Os locais de maior profundidade e umidade podem representar transições de 

corpos hídricos antrópicos abandonados para banhados (Figura 5.69), em especial quando 

do estabelecimento de vegetação característica. Estas zonas são utilizadas amplamente 

pela fauna, em especial por anfíbios e aves, uma vez que fornecem recursos ecológicos ao 

seu estabelecimento e alimentação, mesmo que de forma intermitente. Ainda, devido às 

ondulações do relevo ocorre a formação de pequenos corpos hídricos naturais lóticos e 

lênticos devido ao acúmulo e/ou escoamento da água nesses locais. As concentrações 
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hídricas correspondem a 3,9 hectares da AID (0,05%). Na área diretamente afetada (ADA) 

pelo empreendimento não ocorrem corpo hídricos.  

 
Figura 5.69 - Concentração hídrica de origem antrópica. 

 

As áreas antropizadas foram definidas por sedimentos expostos, edificações, 

acessos e pequenos afloramentos rochosos (origem natural), devido às respostas espectrais 

semelhantes. Essas áreas correspondem a 456, 2 hectares (6,60 %) da AID e significativos 

24,1 hectares (84,26%) da ADA.  

Um refinamento do mapeamento do uso e cobertura do solo pode ser 

considerado relevante na área de estudo, a fim de distinguir e delimitar áreas semelhantes 

como cultivos e campos limpos, diferentes classes de campo sujo e capoeira (envolvendo 

variações de umidade), assim como afloramentos rochosos, as quais consistem em 

importantes formações naturais regionais. Para este refinamento deveram ser utilizadas 

imagens multi ou mesmo hiperespectrais, envolvendo um maior número de bandas e uma 

coleta bastante criteriosa de amostras controle. Sugere-se tal ação para a próxima fase do 

licenciamento. 
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5.2.2 Fauna 

5.2.2.1 Entomofauna 

Os insetos (classe Insecta) são animais pertencentes ao filo Artrhopoda (com 

apêndices locomotores articulados), superclasse Hexapoda (com três pares de pernas, um 

par de antenas e corpo dividido em cabeça, tórax e abdome). Dentre os seres vivos este é o 

grupo mais representativo, com cerca de 950.000 espécies descritas em todo o mundo 

(BARBOLA et al., 2007; MACHADO et al., 2008).  

 Os representantes da classe Insecta costumam ser bons indicadores devido a 

sua rápida resposta frente aos impactos e mudanças ambientais. Entre os motivos está o 

fato de serem numerosos e da grande biodiversidade, além da capacidade de formar várias 

gerações em curto espaço de tempo. Outros autores como Antonini et al (2003), citam a 

participação dos insetos na regulação de populações vegetais e alguns animais, aeração do 

solo e ciclagem dos nutrientes, em diversas interações ecológicas e no fluxo de energia, 

além de atuarem como polinizadores, dispersores e predadores de sementes.  

A avaliação dos impactos sobre a entomofauna em Estudos de Impacto 

Ambiental (EIA) é relativamente recente no Brasil. Devido ao grande número de espécies, 

distribuídas em várias ordens e inúmeras famílias, o levantamento em nível de espécie 

torna-se um tanto inviável (LACTEC, 2014). Apesar das dificuldades taxonômicas os 

artrópodes estão cada vez sendo mais utilizados na avaliação de respostas para diferentes 

regimes de perturbação ou manejo. Borboletas e formigas, por exemplo, aparecem em 

vários trabalhos como indicadores potenciais no Brasil. Insetos fortemente coloridos podem 

se tornar espécies-bandeira em programas de conservação e servir como indicadores de 

qualidade ambiental (LEWINSOHN et al., 2005). 

5.2.2.1.1 Materiais e métodos 

O levantamento e análise para as ordens de Insecta presentes ou de possível 

ocorrência na área de estudo, se deu através de referências bibliográficas de trabalhos já 

realizados na região, tais como, o trabalho de Barbola et al (2007) realizado nos Campos 

Gerais, além  do EIA/RIMA referente ao Complexo Eólio–Elétrico (CEE) Campos Gerais 

(LACTEC, 2014). Não foram utilizados métodos interventivos para coleta de dados 

primários, uma vez que o termo de referência específico para este empreendimento, emitido 

pelo IAP, orientava a não realização de procedimentos de captura da fauna. 
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Numerosos empreendimentos eólicos fora do país que utilizam esta fonte de 

energia renovável há mais tempo, propiciaram a realização de diferentes estudos como os 

de Betts (2006) e Somerset County Council (2010), que revelaram que os aerogeradores 

costumam atrair insetos, interferindo assim na sua dinâmica populacional e na de seus 

predadores como quirópteros e algumas aves insetívoras. 

Visto a importância que os insetos exercem dentro da cadeia trófica, qualquer 

modificação que altere a vida destes animais também poderá alterar nos demais 

representantes da fauna ou no próprio ambiente. Desta forma optou-se por dar maior ênfase 

a três ordens de insetos, Lepidoptera, Coleoptera e Odonata, dos quais se caracteriza, por 

exemplo, a dieta de grande parte dos quirópteros (REIS, 2010), além de serem ordens muito 

visadas por colecionadores desde o final do século XIX (LEWINSOHN et al., 2005). 

5.2.2.1.2 Resultados 

Segundo estudos desenvolvidos no exterior, a alta densidade de insetos em 

torno de turbinas eólicas pode estar associada à radiação de calor nas partes superiores 

das torres, incluindo as hélices e o gerador. Morcegos podem ser atraídos para manchas de 

insetos presentes nas turbinas podendo ocasionar a morte da algum indivíduo por colisão. 

Ahlen (2003), na Suécia, observou morcegos caçando insetos perto ou até mesmo entre as 

hélices sendo encontrados mortos logo abaixo. 

 Modificações na floresta resultantes da instalação de turbinas eólicas e áreas de 

plantio ao longo de estradas podem criar ambientes favoráveis para o forrageio de 

morcegos insetívoros. Bordas de floresta também podem ser favoráveis para atividade de 

insetos facilitando a captura em voo por morcegos (HORN et al., 2008).  

Em outro estudo realizado na Suécia por Rydell et al (2012), afirma-se que a 

maioria dos acidentes (90%) ocorre em noites quentes no verão e outono com velocidade 

lenta do vento, mas ás vezes também na primavera. Poucos acidentes acontecem no meio 

do verão e inverno. Acidentes com andorinhas e andorinhões também ocorrem, quando 

estes se alimentam de insetos em turbinas eólicas, mas este fato precisa ser mais bem 

investigado em sua extensão. 

5.2.2.1.2.1 Lepidoptera 

Os lepidópteros (classe Insecta – ordem Lepidoptera), nome derivado do grego 

“asas com escamas”, compreendem as borboletas e mariposas. Esta ordem possui 



 

 
 

Fone/Fax: (54) 3039.2001 | (54) 3039.2002 | Rua Rodrigues Alves, nº 2064, Térreo | Bairro Lourdes | CEP: 95076-670 | Caxias do Sul/RS 

 

Pá
gi

na
20

2 

aproximadamente 150.000 espécies sendo que 20.000 são borboletas. No Brasil, são 

25.000 espécies de mariposas e 3.300 de borboletas presentes em todos os biomas. 

Destas, 55 espécies de borboletas e duas de mariposas estão presentes na Lista da Fauna 

Brasileira Ameaçada de Extinção (MACHADO, 2008). No Estado do Paraná a fauna 

Lepidoptera conta com aproximadamente 10.000 espécies entre borboletas e mariposas 

(MIKICH & BÉRNILS, 2004). 

Estes animais são geralmente fitófagos (fase larval), enquanto que os adultos 

alimentam-se de néctar das flores, sucos vegetais, excrementos animais e frutas podres. 

Devido ao hábito de muitas espécies serem visitantes florais, são de grande importância 

para a polinização de inúmeras espécies de plantas; inclusive, admite-se o fato de que 

quanto mais espécies polinizadoras em uma área, melhor o estado de conservação desta 

área. As famílias de Lepidoptera mais passíveis de serem encontradas nos Campos Gerais 

(algumas podendo ser tratadas como subfamílias) são: Geometridae, Sphingidae, Pyralidae, 

Noctuidae, Saturnidae, Hesperiidae, Pieridae, Papilionidae, Danaidae, Ithomiidae, Satyridae, 

Morphidae, Nymphalidae e Heliconiidae (BARBOLA, 2007). 

Duas famílias de Lepidoptera podem ser consideradas potenciais indicadores 

para possíveis impactos e também para representar a biodiversidade entomofaunística em 

nível de espécie, quando possível.  A família Saturnidae por se tratar de uma das famílias 

melhor amostradas e bem resolvidas taxonomicamente, sendo muito utilizada em estudos 

ecológicos e de biodiversidade e a família Sphingidae, que além de apresentarem grande 

diversidade dentro do grupo, são insetos essencialmente polinizadores, inclusive de muitas 

espécies dos ecossistemas tropicais, sendo fundamentais para a manutenção da 

biodiversidade nas nossas florestas. Segundo estudos realizados na região, para a família 

Saturnidae foram registradas 28 espécies, das quais Hylesia scortina, Molippa cruenta e 

Eacles imperialis foram as mais abundantes. Em relação à família Sphingidae, 16 espécies 

foram amostradas destacando-se a espécie Adhemarius gannascus e Manduca rustica 

como a mais abundante. Destaca-se ainda, segundo dados bibliográficos (LACTEC, 2014), 

que a na região, a ordem Lepidoptera é a mais abundante, seguida de Diptera. 

Outro estudo realizado no entorno do reservatório de Alagados, na região dos 

Campos Gerais (HUSCH et al., 2010) realizou levantamento da entomofauna da região. A 

ordem Lepidoptera aparece em segundo lugar com 10,71% do total de registros. O maior 

número de observações aconteceu em áreas de vegetação parcialmente preservada. Como 

indica Freitas (2003), estes animais são bons indicadores ambientais. 
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5.2.2.1.2.2 Coleoptera 

A ordem Coleoptera, conhecida popularmente pelos besouros, compreendem 

aproximadamente 40% das espécies de insetos descritas. Com cerca de 300 mil em todo o 

mundo, é o maior subgrupo de seres vivos conhecidos. Na região dos Campos Gerais há 

registro de aproximadamente 76 famílias, destacando-se Scarabaeidae, Staphylinidae, 

Carabidae, Cerambycidae, Chrysomelidae, Elateridae, Mordellidae e Curculionidae, como as 

mais comuns (BARBOLA et al., 2007).  

No processo evolutivo, é inegável o sucesso destes animais, adaptando-se a 

diversos hábitos diferentes, como podemos citar os necrófagos (Scarabaeidae, Trogidae, 

Silphidae), coprófagos (Scarabaeidae), micetófagos (Erotylidae, Endomychidae), fitófagos e 

xilófagos (Curculionidae, Chrysomelidae, Lucanidae, Cerambycidae, Buprestidae), 

predadores (Carabidae, Cicindelidae, Coccinellidae) e os que se alimentam de troncos de 

árvores em decomposição (Dynastidae, Passalidae) (MACHADO et al., 2008).  

Na atual lista de espécies brasileiras ameaçadas (MACHADO et al., 2008), 

constam 76 espécies. Destas apenas Megasoma gyas gyas possui distribuição para o 

Paraná, mas não para a área do presente estudo. Nos trabalhos consultados, os 

coleópteros aparecem em 4° e 5° lugares em abundância para a região do reservatório de 

Alagados (HUSCH et al., 2010) e CEE Campos Gerais (LACTEC, 2014), respectivamente.  

Um exemplo da importância destes animais nos ecossistemas pode ser vista nos 

Besouros rola-bosta em fragmentos da floresta amazônica. Eles mudam em abundância, 

riqueza de espécies e composição com a fragmentação. Andresen (2003) demostra que a 

dispersão secundária e o enterro de sementes também são influenciados pelos rola-bosta 

com potenciais efeitos de longo alcance na manutenção e regeneração da floresta 

(LEWINSOHN, 2005). 

5.2.2.1.2.3 Odonata 

Esta ordem abrange insetos hemimetábolos com ninfas de hábito aquático e 

adultos aéreo-terrestres, conhecidos popularmente como libélulas. São conhecidas no 

mundo 5.600 espécies de libélulas, das quais 50 dos 195 gêneros ocupam a região 

neotropical. No Brasil o número de espécies é de 738, distribuídas em 14 famílias 

(MACHADO et al., 2008).  
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 Libélulas são animais predadores nas duas fases de vida (larva e adulto). Os 

adultos podem se alimentar de mosquitos e besouros e na fase larval, de larvas de 

mosquitos até alevinos, caracterizando sua importância para o controle de certas 

populações. As larvas de Odonata são excelentes bioindicadores de ambientes aquáticos, 

devido sua sensibilidade a perturbações neste tipo de ambiente, recorrente preocupação em 

vários lugares do mundo. Na atual lista brasileira da fauna ameaçada, constam 8 espécies 

de Odonata, sendo uma extinta e uma, Minagrion mecistogastrum, com distribuição para o 

Paraná, mas ausente na área de estudo (MACHADO et al., 2008; OLIVEIRA et al., 2013). 

Em um estudo no Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, Oliveira et 

al (2013) avaliaram ambientes límnicos do sistema de drenagem do Parque, sendo 

amostrados 21 gêneros de Odonata. Em outras referências consultadas, a Ordem não 

apresentou resultados expressivos sendo ausente para o trabalho na região do reservatório 

de Alagados (HUSCH et al., 2010) e com um registro obtido nos Campos Gerais (LACTEC, 

2014). 

5.2.2.1.2.4 Espécies ameaçadas, endêmicas e relevantes 

Existem 14 espécies de borboletas e uma de mariposa classificadas em algum 

grau de ameaça regional, segundo o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada para o Estado do 

Paraná (MIKICH & BÉRNILS, 2004). Destas espécies, três possuem ocorrência confirmada 

para a região de Ponta Grossa (Pampasatyrus glaucope glaucope, Charonias theano 

theano, Symmachia arion arion) de acordo com o Plano de Manejo do Parque Estadual de 

Vila Velha (IAP, 2002), distante de 25 a 30km da área de influência indireta do 

empreendimento. Estas espécies foram amostradas no trabalho de Dolibaina et al (2010), 

publicados como registros inéditos, entre outras espécies. O estudo propôs inclusive a 

retirada da lista de espécies ameaçadas de Symmachia arion devido novos registros e 

consequente aumento de locais de ocorrência. 

Quanto a espécies exóticas, há o registro confirmado para Apis melífera (Abelha-

Africana) próximo a área de estudo. Esta espécie, além de ser invasora e provocar 

problemas como a competição com espécies nativas, podendo colocar em risco populações 

de espécies endêmicas ou raras, além de ter grande importância para a saúde pública. 

Acidentes com esta espécie ocorrem em todo o mundo, e em diversas localidades no 

Paraná, inclusive com registros de óbitos, merecendo atenção quanto a esses riscos. 

Outros animais de importância médica são os lepidópteros do gênero Lonomia, 

os quais provocam acidentes em diversos lugares do Paraná com ocorrência de óbitos 
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também.  Estes animais assim como as abelhas também possuem registro bibliográfico 

próximo à área de estudo (LACTEC, 2014). 

De interesse epidemiológico são também os Dípteros, devido serem potenciais 

vetores de doenças. No trabalho de Husch et al (2010), no reservatório de Alagados, os 

Dípteros recebem destaque pela sua abundância com 68,05% de indivíduos coletados. A 

predominância desta ordem é um bom indicador de ecossistemas impactados. 

5.2.2.1.2.5 Considerações finais 

O conhecimento da entomofauna da área de estudo para esta fase inicial do 

licenciamento, através de dados secundário pode ser considerado satisfatório. Contudo, 

para as próximas fases do licenciamento, sugere-se a continuidade deste estudo mediante a 

obtenção de dados primários in loco. Esta continuidade objetiva a posse de um maior 

conhecimento da situação local, permitindo inferir a respeito da comunidade 

entomofaunística da área de estudo, inclusive em premissas básicas como a relação dos 

insetos ocorrentes na AID para com seus predadores e possíveis impactos causados a esta 

rede trófica pelo empreendimento como um todo.  

5.2.2.2 Peixes 

Os peixes constituem o grupo mais diversificado entre os vertebrados (LOWE-

MCCONNELL, 1999), com uma diversidade que varia de 28.000 (NELSON, 2006) a 30.000 

espécies conhecidas (FROESE & PAULY, 2007). A Região Neotropical, de acordo com 

Lowe-McConnell (1999), possui uma das mais diversificadas faunas de peixes de água doce 

do mundo, com uma riqueza de 6.025 espécies (REIS et al., 2003), podendo chegar a 8.000 

espécies (SHAFER, 1998). 

Em águas continentais brasileiras é registrada a ocorrência de 2.587 espécies de 

peixes exclusivamente (BUCKUP et al., 2007), o que corresponde a cerca de 42,9% de 

todas as espécies ocorrentes no Neotrópico e 21% do mundo. 

A área de interesse para o empreendimento encontra-se dentro de um dos mais 

valiosos e ameaçados biomas do planeta, a Mata Atlântica, considerada um dos hotspots 

para conservação (UNESCO, 2009). Somente os riachos nos domínios da Floresta 

Atlântica, apresentam uma rica ictiofauna, representada por aproximadamente de 269 

espécies, distribuídas em 89 gêneros e 21 famílias (ABILHOA, 2011).  
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Segundo Menezes et al, (2007), os peixes são apenas mais um dos 

componentes dos complexos ecossistemas aquáticos existentes nas florestas pluviais 

neotropicais. Com a destruição das florestas os parâmetros físico-químicos destes 

ecossistemas são profundamente alterados. Isto nos remete à importância de se realizar 

estudos sobre as condições ambientais e da biodiversidade nestes ecossistemas, e assim 

poder desenvolver estratégias para a conservação.  

5.2.2.2.1 Materiais e métodos  

A área de estudo está inserida na conhecida bacia do rio Tibagi, mais 

especificamente, na parte alta do rio. As áreas de influência direta e indireta localizam-se 

entre dois de seus afluentes, o rio Iapó, o qual é um dos seus principais afluentes na 

margem direita, e o rio Pitangui (Figura 5.70 – AID no centro, linha vermelha; AII, linha 

amarela).  

 
Figura 5.70 - Mapa com localização das áreas de influência e corpos hídricos. 
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Devido à Ictiofauna local não sofrer impactos diretos com a construção de um 

parque eólico, neste Estudo de Impacto Ambiental (EIA), conforme orientação do Termo de 

Referência específico, emitido pelo IAP, não foram realizadas metodologias interventivas de 

amostragem in loco, como capturas através de redes de emalhe e covos.  Foram utilizados 

somente dados secundários (bibliográficos) extraídos de teses, artigos, planos de manejo e 

demais estudos referentes à região da Bacia Hidrográfica do possível empreendimento 

eólico, conforme solicitado também no termo de referência do órgão licenciador.  

Em análise, para compor a lista de espécies da ictiofauna de possível ocorrência 

na área de interesse, além do estudo de Shibatta et al., (2007) há também o trabalho 

realizado por Gealh et al., (2008) no rio Pitangui, um dos afluentes da parte do alto rio Tibagi 

e com alguns córregos que se inserem na Área de Influência Direta (AID) do 

empreendimento (Figura 5.71). Visto a presença destes córregos e riachos, o trabalho de 

Castro et al., (2003) auxiliou na complementação da lista.  

 
Figura 5.71 - Arroio São João (porção sul da AID). 

5.2.2.2.2 Resultados 

O rio Tibagi segue no sentido sul a norte e tem aproximadamente 550 km de 

extensão. Possui uma área de drenagem com aproximadamente de 25.239 km² e é um dos 

principais afluentes do rio Paranapanema, com grande importância na manutenção da 
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biodiversidade dos peixes na porção média deste último (SHIBATTA et al., 2007; GALVES 

et al., 2009). 

Os primeiros trabalhos sobre a riqueza de peixes para o rio Tibagi foram 

realizados por Bennemann et al (1995). Os registros foram obtidos em trechos das porções 

alta, média e baixa, totalizando 69 espécies. Shibatta et al (2002), realizaram a amostragem 

em 20 trechos entre afluentes e subafluentes do Tibagi, na tentativa de um levantamento a 

nível geral desta bacia além de compilarem estudos já realizados. O número de espécies 

para a bacia do rio Tibagi passou a ser de 110 espécies. Em relação ao estudo de 

Bennemann et al (1995), a diversidade teve um aumento de 60%. 

Outro estudo realizado por Shibatta et al (2007), obteve o total de 68 espécies 

em quatro pontos de coleta na bacia do rio Tibagi, sendo dois nos afluentes Fortaleza e 

Iapó, e dois em pontos do baixo e alto Tibagi. Deste trabalho foram considerados para incluir 

a lista de espécies somente os dados encontrados no alto Tibagi e rio Iapó, por serem mais 

próximos da área de estudo.  

Baseado nos dados bibliográficos pode-se listar a provável ocorrência de 93 

espécies para a região de inserção do empreendimento. Estas espécies estão distribuídas 

em sete ordens, a saber: Characiformes, Siluriformes, Perciformes, Gymnotiformes, 

Cypriniformes, Cyprinodontiformes e Synbranchiformes. As ordens que apresentaram maior 

abundância foram Characiformes (36 sp.) e Siluriformes (41 sp.), distribuídas em sete e oito 

famílias, respectivamente. Segundo Lowe-McConnel (1987) e Bennemann et al (2000), a 

maior ocorrência de Characiformes e Siluriformes é comum para os rios sul-americanos, 

inclusive para o próprio Tibagi. 

Em relação à abundância, se mostraram relevantes as espécies Astyanax 

eigenmanniorum, Astyanax fasciatus, Hypostomus iheringi, Hypostomus regani, 

Hypostomus sp., Leporinus amblyrhynchus e Prochilodus lineatus para os trechos do alto 

Tibagi e Iapó (SHIBATTA et al., 2007). Já no estudo no rio Pitangui destacam-se Astyanax 

fasciatus, Bryconamericus aff. iheringii, Oligosarcus paranensis, Rhamdia quelen e 

Apareiodon piracicabae (GEALH, 2008). Mediante os dados consultados pode-se afirmar 

que a comunidade ictiofaunística para a área de influência apresenta o padrão generalizado 

para a bacia da qual está inserida. 

Associados aos rios maiores encontram-se alguns riachos, como pode ser visto 

na área de influência. Estes riachos são habitados principalmente por espécies de peixes 

menores, geralmente menores de 15 cm, com restritas áreas de distribuição. Os impactos 
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sobre a fauna são esperados com modificações antrópicas no ambiente, tais como a 

destruição da vegetação ripária e introdução de espécies de outras bacias. Isto evidência a 

importância sobre os estudos que os ambientes de riachos e suas cabeceiras devem 

receber, antes que muitas informações sejam perdidas (GALVES, 2009). 

A construção de parques eólicos não costuma oferecer grandes problemas para 

a comunidade íctica. Caso ocorra supressão de vegetação em áreas marginais aos corpos 

d’água, isto pode ser considerado um fator de risco (LACTEC, 2014). Este fator pode 

alavancar processos erosivos e assim modificar os padrões físicos e químicos destes 

pequenos ecossistemas, interferindo indiretamente nos seres vivos, bem como já ocorre 

com o uso de pesticidas e praguicidas nas atividades agrícolas intensivas (CASTRO et al., 

2003). Outro cuidado a ser destacado são os processos de transporte de sedimentos pela 

água pluvial para estes corpos hídricos. É fundamental que se tenha este cuidado na 

abertura, melhoria e/ou ampliação de acessos e vias. 

5.2.2.2.2.1 Espécies ameaçadas, endêmicas e relevantes 

Segundo os dados consultados, podem ser relacionadas nove espécies 

migratórias: Apareiodon affinis, Iheringichthys labrosus, Leporinus elongatus, Leporinus 

friderici, Leporinus obtusidens, Leporinus octofasciatus, Prochilodus lineatus, Salminus 

hilarii, Schizodon nasutus. O táxon P. lineatus é migratória de longas distâncias e foi 

encontrada tanto no Tibagi como no Iapó (SHIBATTA et al., 2007).  

Foram encontradas também quatro espécies com algum nível de ameaça para o 

estado do Paraná. São elas: Brycon nattereri, Pseudopimelodus mangurus, 

Steindachneridion scripta e Salminus hilarii, ambas encontradas no Rio Iapó e, Salminus 

hilarii e Pseudopimelodus mangurus no rio Pitangui, ambos os corpos hídricos presentes na 

área de influência indireta. As principais ameaças encontradas para estas espécies referem-

se às modificações ambientais como pela construção de hidrelétricas transformando vários 

ambientes lóticos devido aos barramentos, também a poluição dos rios e a pesca no caso 

da espécie Brycon nattereri. 

Espécies endêmicas não foram encontradas na bibliografia. Shibatta e Cheida 

(2003), ao analisarem a composição e tamanho das espécies de peixes em ribeirões do 

médio e baixo Tibagi encontraram em cada trecho uma combinação de espécies única, 

embora nenhum tenha representado uma área endêmica. Neste estudo a riqueza foi de 43 

espécies e a grande maioria considerada de pequeno porte. Apesar disso, em estudos 

recentes em uma lagoa marginal de um afluente do Tibagi, realizado por Sant’anna (2006), 
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o resultado mais importante foi à coleta de Mimagoniates microlepis, espécie até então 

considerada endêmica de ambientes da Mata Atlântica, o que coloca em questão a real 

distribuição e biogeografia dessa espécie. Ainda neste estudo os autores descrevem a 

importância deste ambiente na manutenção e integridade da biodiversidade regional, 

principalmente por serem áreas reprodutivas de diversas espécies.  

Em relação às espécies introduzidas, quatro foram relacionadas como de 

provável ocorrência para a região, a saber: Oreochromis niloticus, Tilapia rendalli, Cyprinus 

carpio e Poecilia reticulata. Entretanto segundo Shibatta et al (2002), pelo menos sete 

espécies são encontradas na bacia do rio Tibagi em sua totalidade. Duas maneiras de 

introdução podem ser consideradas: a acidental e a deliberada. A acidental geralmente 

ocorre devido a escapes de piscicultura, principalmente em épocas de chuva. Um exemplo 

de introdução deliberada é Poecilia reticulata (guaru), pois após perderem o interesse é 

frequente a soltura destes animais no rio por aquaristas. Ao contrário de Phalloceros 

aff.caudimaculatus, espécie nativa, P. reticulata prefere águas mais calmas e é tolerante a 

águas poluídas. A introdução de espécies tem consequências imprevisíveis sobre a fauna 

local. Além da competição por recursos e da predação de espécies nativas é possível que 

haja a introdução de novas doenças e parasitas (SHIBATTA et al., 2002). 

5.2.2.3 Anfíbios 

As características morfológicas, fisiológicas, ciclo de vida bifásico, com estágios 

aquáticos e terrestres dos Anfíbios e, a sua capacidade de dispersão limitada a ambientes 

restritos, com determinadas condições favoráveis, tornam essa classe faunística, um grupo 

extremamente sensível às alterações ambientais. Os anfíbios são assim, potenciais 

indicadores da qualidade de inúmeros ambientes.  

Anfíbios são de grande importância e componentes fundamentais na rede 

trófica, exercendo papel de presa e predador. Seus ovos, girinos e jovens recém-

metamorfoseados (imagos) constituem a dieta de espécies de peixes e aves, além de 

diferentes invertebrados aquáticos. Os indivíduos adultos são apresados por diversas 

espécies de mamíferos, aves, répteis e invertebrados.  

O Brasil possui a maior riqueza mundial de espécies de anfíbios, contando com 

1.026 espécies registradas (SBH, 2014). Segundo Conte et al (2010), o Estado do Paraná 

possui uma riqueza de 142 espécies de anfíbios. No País, as principais ameaças à 

conservação de anfíbios são a destruição e modificação de seu habitat (SILVANO & 
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SEGALLA, 2005). A perda dos habitat, ambientes de reprodução, locais de abrigo e 

forrageamento certamente reduzem a abundância e a diversidade de espécies em uma 

região (BERNARDE & MACHADO, 2006).  

O objetivo do diagnóstico desta Classe é inventariar as espécies de anfíbios 

ocorrentes, e as passíveis de ocorrência, na área pretendida à inserção do, através de 

metodologias aplicadas in loco e dados bibliográficos, respectivamente.  

5.2.2.3.1 Materiais e métodos  

A amostragem realizada in loco, para o estudo Classe Amphibia desenvolveu-se 

ao longo de quatro campanhas amostrais sazonais, distribuídas uma em cada estação do 

ano, com duração ininterrupta de seis dias de amostragem para campanha (Tabela 5.30). 

Tabela 5.30: Período de realização das campanhas amostrais para Classe Amphibia, realizadas 
na área de estudo, com suas respectivas estações do ano. 

Campanha Período Estação 

1 11/03/2014 à 16/03/2014 Verão 

2 02/06/2014 à 07/06/2014 Outono 

3 26/08/2014 à 31/08/2014 Inverno 

4 12/10/2014 à 17/10/2014 Primavera 

A metodologia aplicada para o estudo foram visitas a 15 (quinze) Pontos 

Amostrais Fixos (Sítios Reprodutivos), denominados ANFIs (Tabela 5.31), distribuídos pela 

AID e AII da área de inserção da possível empreendimento eólico. Esse método foi utilizado 

no período noturno, e consiste na procura de anfíbios em atividades de vocalização (AST – 

Audio Strip Transect), nos ambientes de reprodução, tais como poças temporárias, 

córregos, açudes (Figura 5.72), dentre outras formações hídricas encontradas na área de 

estudo.  

Tabela 5.31: Coordenada geográfica dos Pontos Fixos ANFIs, localizados na AID e AII da área 
de estudo. 

Ponto 
Área 

Coordenada UTM 
AID AII 

ANFI 01 X  587357/7250038 

ANFI 02 X  584677/7249848 

ANFI 03 X  587510/7252978 
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Ponto 
Área 

Coordenada UTM 
AID AII 

ANFI 04 X  585243/7254299 

ANFI 05  X 588446/7256866 

ANFI 06  X 588177/7256977 

ANFI 07 X  588300/7255219 

ANFI 08  X 582711/7248618 

ANFI 09  X 582506/7248468 

ANFI 10 X  583720/7249333 

ANFI 11 X  585927/7256384 

ANFI 12 X  585883/7258989 

ANFI 13  X 585239/7259926 

ANFI 14 X  587664/7251230 

ANFI 15 X  586718/7250021 

 

 
Figura 5.72 - Ponto ANFI 05, açude em meio a fragmento significativo de mata, localizado na AII 

do possível empreendimento eólico. 
 

Para avaliar e explorar de maneira mais eficiente os pontos amostrais fixos foi 

executado concomitantemente a metodologia acima descrita, o método de busca utilizando 

censo por visualização VES – Visual Encounter Survey (CRUMP & SCOTT, 1994) – que 
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consiste na realização de deslocamentos não sistemáticos nos pontos de amostragem, 

registrando todos os espécimes visualizados e/ou capturados. 

Durante o período diurno, os exemplares registrados no decorrer de transecções 

realizadas para Classe dos répteis (mesmo amostrador), ou os encontrados por 

profissionais de outras classes, recebem denominação de Amostragem Oportunista, 

auxiliando na compreensão da dinâmica da comunidade anfíbia local.  

A análise de dados foi realizada com curvas de suficiência amostral, incluindo a 

curva de acumulação de espécies. A curva de acumulação de espécies relaciona o número 

acumulado de espécies registradas (eixo y) em função do esforço amostral, este avaliado 

através de unidades amostrais espaciais ou temporais, ou então por uma dimensão mais 

acurada, o número de indivíduos observado (eixo y) (COLEMAN et al., 1982; COLWELL & 

CODDINGTON, 1994), como é o caso deste trabalho. Para estimativa de riqueza foi 

utilizado o Jackknife de primeira ordem. 

Com o intuito de complementar os dados primários (pontos fixos e amostragem 

oportunista) sobre a riqueza e distribuição de espécies ocorrentes na área de estudo, foram 

utilizados dados secundários, com utilização do Plano de Manejo do Parque Estadual de 

Vila Velha (PARANÁ, 2004) e trabalhos realizados nos Campos Gerais (CRIVELLARI et al., 

2011; OLIVEIRA, 2012). Dados bibliográficos são uma ferramenta auxiliar e necessária para 

melhor estimar a riqueza de espécies da área, essas não identificadas nas amostragens de 

campo, porém passíveis de ocorrência. A nomenclatura das espécies apresentadas nesse 

trabalho foi baseada em SBH (2014) e Frost (2014). 

5.2.2.3.2 Resultados 

Um enorme conjunto de dados relativos à riqueza, densidade e composição das 

comunidades de anfíbios pode ser reunido por meio de pesquisas rápidas com 

levantamentos bibliográficos e inventários em campo (HEYER et al., 1994). O levantamento 

de dados permitiu registar para área de estudo 24 espécies de anfíbios através da obtenção 

de dados primários, coletados através de metodologias padronizadas aplicadas in loco. Os 

táxons registrados em sua maioria são campícolas e generalistas. 

Estas 24 espécies anfíbias pertencem a 10 gêneros, agrupados em quatro 

famílias (Figura 5.73) – Hylidae (17 sp.), Leptodactylidae (4 sp.), Bufonidae (1 sp.) e 

Odontophrynidae (2 sp.) – inclusas na Ordem Anura.  
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Figura 5.73 - Famílias anfíbias registradas na área de estudo. 

 

A Família Hylidae apresentou a maior riqueza de espécies (n = 17), sendo os 

táxons Dendropsophus minutus (Figura 5.74) e Scinax granulatus, as espécies mais 

abundantes na área de estudo (Figura 5.75), durante as quatro campanhas amostrais.  

 
Figura 5.74 - Exemplar de Dendropsophus minutus registrado na área de estudo. 

1 sp. 

17 sp. 

4 sp. 

2 sp. 

Bufonidae Hylidae Leptodactylidae Odontophrynidae
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Figura 5.75 - Abundância absoluta de indivíduos durante as quatro campanhas sazonais, na 

área de inserção do possível Parque Eólico.   
 

Os táxons registrados para a Família Hylidae utilizam predominantemente o 

estrato arbóreo, com poucas exceções.  Em relação aos táxons mais abundantes, 

Dendropsophus minutus é arborícola, vivendo sobre árvores e arbustos em florestas e áreas 

abertas. Já perereca Scinax granulatus é uma espécie sinantrópica, encontrada muitas 

vezes no interior de habitações humanas.  

Com os dados obtidos no estudo, conclui-se uma maior abundância de táxons 

generalistas e tolerantes a antropização, ocupando a área. Esse fato pode ser explicado 

pelas características ambientais locais, com uma maior disponibilidade de corpos hídricos 

lênticos de origem antrópica, que favorecem a reprodução dessas espécies generalistas, 

quanto à seleção de habitat. Em determinados casos, esses anfíbios com grande tolerância 

ecológica são beneficiados em virtude da antropização, devido principalmente à formação 

de corpos hídricos artificiais, assim resultando no aumento de suas densidades 

populacionais. Esse caso ocorre com as espécies mais abundantes no estudo, os anuros 

Dendropsophus minutus, Scinax granulatus e Physalaemus cuvieri (Figura 5.76), com 

atividade reprodutiva ligada a coleções d´água parada.  

Ainda em relação à abundância, o táxon arborícola Hypsiboas prasinus (Figura 

5.77), representante da Família Hylidae, apresentou valores significativos. Essa é 
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considerada uma espécie generalista, pois pode ocupar sítios de reprodução em áreas de 

mata, de borda de mata e abertas (BERTOLUCI E RODRIGUES, 2002).  

 
Figura 5.76 - Exemplar de Physalaemus cuvieri, registrada qualitativamente, através de 

amostragem oportunista diurna. 
 

 
Figura 5.77 - Indivíduo de Hypsiboas prasinus registrada na AID do possível empreendimento. 
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A região dos Campos Gerais do Paraná trata-se de uma das mais desenvolvidas 

do Brasil em relação à geração e aplicação de técnicas agropecuárias (OLIVEIRA, 2012). A 

área estudo, inserida nessa região, consequentemente, sofreu uma forte antropização, 

sendo grande parte do ambiente composto pela agricultura, com fragmentos esparsos 

significativos de exóticas (silvicultura) e áreas minoritárias destinadas à pecuária. Essa 

realidade prejudica o estabelecimento de espécies sensíveis a alterações ambientais e 

favorece o amplo repertório de táxons generalistas. 

No que diz respeito às amostragens sazonais (Figura 5.78), as campanhas de 

verão e primavera, durante os meses de março e outubro de 2014, obtiveram riqueza e 

abundância significativas. Essas campanhas (verão e primavera) apresentaram as médias 

de temperatura mais elevadas. Devido à fisiologia ectotérmica da classe Amphibia, fatores 

abióticos como a umidade, pluviosidade e temperatura são determinantes para sua 

atividade. No caso da comunidade anfíbia ocupante da área de estudo, essa apresentou 

uma forte relação de atividade com a temperatura. Um exemplo de dependência aos fatores 

abióticos é o táxon Odontophrynus americanos (Figura 5.79), registrado durante o estudo 

somente após eventos de precipitações pluviométricas. Este comportamento é típico da 

espécie que no restante do tempo adota o comportamento fossorial, o que denota cuidado 

em intervenções no solo necessárias à implantação do empreendimento. 

 
Figura 5.78 - Abundância e riqueza de espécies anfíbias em relação a cada campanha amostral 

sazonal. 
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Figura 5.79 - Exemplar de Odontophrynus americanus registado vocalizando, após eventos de 

precipitação, durante a campanha de outono. 
 

Em relação às unidades amostrais (ANFIs), o ponto amostral fixo ANFI 04 

apresentou a maior abundância com 587 indivíduos inventariados e riqueza significativa de 

12 espécies (Figura 5.80). O ponto ANFI 04 localiza-se nos limites da AID do possível 

empreendimento eólico. Nesse local o ambiente é caracterizado por corpo d´água lêntico de 

proporções significativas, de origem antrópica, com vegetação herbácea e arbustiva nas 

margens, favorecendo a atividade reprodutiva de determinadas espécies. Esse ponto (ANFI 

04) é rodeado pela agricultura, com capões de mata localizados a certa distância. Dentre as 

espécies registradas nesse ponto, destacasse o anuro Phyllomedusa tetraploidea (Figura 

5.81), da Família Hylidae, registrada somente durante a campanha de primavera.  

Em contraste, o ponto amostral fixo ANFI 06, apresentou a menor abundância e 

riqueza. Esse ambiente lótico (riacho) é composto por mata de galeria marginal ao corpo 

hídrico, localizado na AII. O ambiente é propício para espécies especialistas com atividade 

reprodutiva relacionada a riachos. Nesse local foi registrado o táxon florestal arborícola 

Aplastodiscus albosignatus, com reprodução associada a esse micro-habitat. 

A apuração matemática dos dados coletados a campo foi aplicada também para 

obtenção da curva de acumulação de espécies. Esta curva calculada para a comunidade de 

anfíbios amostrada na área de estudo considera a diversidade de espécies levando em 
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conta cada unidade amostral (ANFI). Desta forma percebe-se que mediante a realização 

dos 15 (quinze) pontos, durante as quatro campanhas amostrais sazonais, obteve-se a 

curva apresentada na Figura 5.82.  

 
Figura 5.80 - Riqueza e abundância de espécies em cada ponto fixo de amostragem (ANFI). 

 
Figura 5.81 - Espécie Phyllomedusa tetraploidea registrada na AID. 
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Figura 5.82 - Curva de acumulação de espécies calculada para amostragem da Classe 

Amphibia com dados utilização coletados a campo. 
 

Analisando a curva de acumulação de espécies, esta apresenta intervalo de 

confiança, que para a comunidade anfíbia da área de estudo variou em aproximadamente ± 

quatro espécies. Esta realidade matemática projeta o número de espécies máximo e mínimo 

que poderia ser alcançado mediante o esforço amostral destinado. A ausência de tendência 

à estabilização da curva, provavelmente esteja ligada a ausência de registos das espécies 

especialistas, com baixa densidade populacional. 

O local de inserção do empreendimento passou por um forte processo de 

antropização, assim como toda região dos Campos Gerais, reduzindo os ambientes de 

campos naturais (Estepe Gramíneo-Lenhosa), bosques de araucária em meio ao campo, e 

as matas de galeria. Atualmente, o ambiente é caracterizado por um mosaico entre áreas 

alteradas significativamente (agricultura, silvicultura e pecuária), campos naturais (estepe), 

bosques de araucária e mata de galeria que acompanham os cursos d´água, o que interfere 

diretamente na ocupação anura, especialmente para espécies especialistas. 

A riqueza de espécies levantada através da amostragem de campo (quatro 

campanhas em 2014) foi de 24 espécies, correspondente a 16% das 142 espécies 

registradas para o Estado do Paraná (CONTE et al., 2010). Esses valores são similares ao 

número de espécies registrado em estudos realizados por CRIVELLARI et al (2011)  no 
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Parque Estadual de Vila Velha (26 sp.) e no Parque Estadual do Guartelá (24 sp.), no 

segundo planalto paranaense. Porém, o repertório de espécies dessas unidades de 

conservação inclui táxons especialistas não registrados na área de estudo, a qual, por sua 

vez, é composta por ambiente extremamente impactado, diferentemente das UCs citadas.  

A estimativa através do índice de riqueza Jackknife de primeira ordem obteve o 

valor de 28.67 ± 1.76 espécies passível de ocorrência para a área de estudo. O valor 

calculado ainda que superior ao número de espécies registradas através do esforço 

amostral empregado (n = 24) é muito próximo. Mesmo que se considere satisfatório o 

número de espécies registradas no estudo, em relação aos valores obtidos através deste 

estimador de riqueza, sugere-se que algumas espécies não foram inventariadas. Esses 

táxons podem apresentar densidades populacionais muito baixas, ou ainda, sua presença 

na área se restringe a ambientes específicos que necessitam de intensificação do esforço 

amostral. Outra explicação é a antropização local, que pode ter criado um ambiente 

inabitável para determinados táxons, que em tempos passados, eram ocupantes do local.  

5.2.2.3.2.1 Espécies ameaçadas, endêmicas e relevantes 

As ações humanas têm sido diretamente associadas à degradação e à 

fragmentação de habitats (HERO & RIDGWAY, 2006), sendo estes considerados os 

principais motivos de declínios e possíveis extinções de anfíbios no Brasil (ETEROVICK et 

al., 2005). A área de estudo não difere da realidade nacional, com a antropização causando 

fragmentação ambiental local, resultando em mosaicos de campos (estepe), capões de 

araucária, silvicultura, agricultura e pecuária. 

A comunidade anfíbia local é composta por espécies com maior tolerância 

ecológica, devido às condições impostas pelo ambiente alterado. Durante os estudos 

realizados a campo e posteriormente com incremento de espécies levantadas 

bibliograficamente, não ocorreu o registro de espécies em categoria de ameaça regional 

(MIKICH & BÉRNILS, 2004), nacional (HADDAD, 2008) e/ou internacional (IUCN, 2014). 

Em relação a casos de endemismos, grande parte das espécies registradas é 

generalista e amplamente distribuída, com determinadas exceções, como é o caso de 

Melanophryniscus vilavelhensis, registrado apenas no Parque Estadual do Guartelá e no 

Parque Estadual de Vila Velha (CRIVELLARI et al., 2011), o que apesar de improvável, não 

descarta a possibilidade de presença nos limites da área de estudo. Esse táxon está entres 

as Espécies-Foco do Plano de Ação Nacional para Conservação dos Anfíbios e Répteis 

Ameaçados da Região Sul do Brasil (ICMBIO, 2012).   
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Tabela 5.32: Lista preliminar de espécies da Classe Amphibia para a área de estudo.  

 Família / Espécie Nome Popular Metodologia Hábito predominante 
Categoria de Ameaça 

Reg. Nac. Int. 
Bufonidae 
Rhinella abei 
Melanophryniscus vilavelhensis 

 
sapo-da-floresta 
- 

 
VES 
REF 

 
TER 
BRO 

 
NA 
- 

 
NA 
- 

 
LC 
* 

Brachycephalidae 
Ischnocnema henselii 

  
rã-da-mata 

 
REF 

 
CRI, TER 

 
NA 

 
NA 

 
LC 

Hylodidae 
Crossodactylus sp. 

 
- 

 
REF 

 
REO 

 
NA 

 
- 

 
- 

Odontophrynidae 
Odontophrynus americanus 
Proceratophrys brauni 
Proceratophrys boiei 

 
sapo-de-enchente 
sapo-boi-pequeno 
sapo-de-chifre 

 
AST, VES, AO  

AST 
REF 

 
CRI, TER  

CRI 
CRI 

 
NA 
NA 
NA 

 
NA 
NA 
NA 

 
LC 
LC 
LC 

Hylidae 
Aplastodiscus perviridis 
Aplastodiscus albosignatus 
Dendropsophus minutus 
Dendropsophus nanus 
Dendropsophus werneri 
Dendropsophus sanborni 
Dendropsophus microps 
Scinax berthae 
Scinax granulatus 
Scinax perereca 
Scinax fuscovarius 
Scinax squalirostris 
Scinax aromothyella 
Scinax sp. 
Scinax rizibilis  
Hypsiboas prasinus 

 
perereca-verde 
perereca-flautinha 
perereca 
perereca 
pererequinha 
pererequinha 
pererequinha 
perereca 
perereca-do-banheiro 
perereca-do-banheiro 
perereca-do-banheiro 
perereca-risadinha 
perereca 
perereca 
perereca-risada 
perereca-verde 

 
AST 
AST 

AST, VES 
AST 
REF 

AST, VES 
REF 
AST 

AST, VES, AO 
AST, VES 

AST, VES, AO 
AST, VES 

REF 
VES 
REF 

AST, VES 

 
ARB 
ARB 
ARB 
ARB 
ARB 
ARB 
ARB 
ARB 
ARB 
ARB 
ARB 
ARB 
ARB 
ARB 
ARB 
ARB 

 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 

 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 

 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
DD 
- 

LC 
LC 
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 Família / Espécie Nome Popular Metodologia Hábito predominante 
Categoria de Ameaça 

Reg. Nac. Int. 
Hypsiboas cf. curupi 
Hypsiboas faber 
Hypsiboas leptolineatus 
Hypsiboas albopunctatus 
Hypsiboas bischoffi 
Phyllomedusa tetraploidea 
Sphaenorhynchus cf. surdus 
Bokermannohyla circumdata 

perereca 
perereca-ferreiro 
perereca-de-pijama 
perereca-carneirinho 
perereca-de-pintas-laranjas 
perereca-macaco 
sapinho-limão 
perereca-da-serra-do-mar 

REF 
AST, VES 
AST, VES 
AST, VES 
AST, VES 
AST, VES 

REF 
REF 

ARB 
ARB 
ARB 
ARB 
ARB 
ARB 

ARB, AQU 
ARB 

NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 

NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 

- 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 

Microhylidae 
Chiasmocleis cf. leucosticta 
Elachistocleis bicolor 

 
- 
rã-oval 

 
REF 
REF 

 
CRI 
CRI 

 
NA 
NA 

 
NA 
NA 

 
LC 
LC 

Leptodactylidae 
Physalaemus cuvieri 
Physalaemus aff. gracilis 
Leptodactylus latrans 
Leptodactylus gracilis 
Leptodactylus fuscus 

 
rã-cachorro 
rã-gato 
rã-comum 
rã-escavadeira 
rã-assobiadora 

 
AST, VES 
AST, AO 
AST, VES 

AST 
REF 

 
TER 
TER 
TER 

CRI, TER 
TER 

 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 

 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 

 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 

Categoria de ameaça: Reg: Regional; Nac: Nacional; Int: Internacional; LC: Least concern (menor preocupação); DD: Dados deficientes; NA: Não ameaçada; VU: 
Vulnerável; NT: Near Threatened. Hábito predominante: CRI: Criptozóico; TER: Terrícola; ARB: Arborícola; AQU: Aquático; REO: Reofílico; BRO: Bromeliáceas. 
Metodologia: REF: Referência bibliográfica; AST: Audio strip transect; VES: Visual encounter survey; AOP: Amostragem oportunista.
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5.2.2.4 Répteis 

Os Répteis compreendem quatro Ordens: Crocodilia, Squamata, Chelonia e 

Rhynchocephalia (endêmicos da Nova Zelândia). Atualmente são listadas para o Brasil 744 

espécies (SBH, 2012), pertencentes às Ordens Crocodilia, Squamata e Chelonia. Em 

relação ao Estado do Paraná, foram levantadas 154 espécies de répteis (BÉRNILS et al., 

2004).  

A Classe Reptiliana é composta por animais ectotérmicos, que utilizam as fontes 

externas de calor do ecossistema em que estão inseridos, para a manutenção de sua 

temperatura corpórea, assim exercendo suas funções fisiológicas. Com o corpo recoberto 

por escamas e ovo amniótico com casca, sua forma de vida terrestre, é mais eficiente, que 

seu grupo antecessor na escala evolutiva, os anfíbios. Sua atividade se relaciona 

diretamente com fatores climáticos, tais como, temperatura, pluviosidade e umidade. 

Os répteis exercem papel de grande importância na rede trófica. Seus 

representantes predam e são apresados por diferentes classes faunísticas, como 

mamíferos, aves e outras serpentes. As aves são importantes predadores de serpentes 

(MARTINS, 1996; GREENE, 1997). Em relação a mamíferos as serpentes são predadas por 

representantes da ordem dos carnívoros. Determinadas espécies de répteis como lagartos e 

serpentes, compõem como item de sua dieta representantes da mesma Classe. 

Tendo em vista a alteração de um ecossistema por um dado empreendimento, 

inventários faunísticos devem ser realizados. Embora o extermínio das espécies contribua 

para o declínio populacional, a principal ameaça é a destruição de habitats (DI-BERNARDO 

et al., 2003). No presente diagnóstico, o objetivo foi inventariar as espécies ocorrentes ou 

passíveis de ocorrência na área pretendida para inserção do empreendimento Complexo 

Eólico Batavo. 

5.2.2.4.1 Materiais e métodos  

Os estudos realizados para a Classe reptiliana ocorreram durante quatro 

campanhas sazonais in loco. As quatro campanhas foram distribuídas uma em cada estação 

do ano de 2014, sendo que todas tiveram em comum a execução de seis dias consecutivos 

de amostragem (Tabela 5.33).  

No que diz respeito à fauna reptiliana, em estudos de comunidade, recomenda-

se a utilização de dois ou mais métodos de amostragem (CECHIN & MARTINS, 2000; 



 

 
 

Fone/Fax: (54) 3039.2001 | (54) 3039.2002 | Rua Rodrigues Alves, nº 2064, Térreo | Bairro Lourdes | CEP: 95076-670 | Caxias do Sul/RS 

 

Pá
gi

na
22

5 

MACEDO et al., 2008; SILVA,  2010). Na área de estudo foram definidos os seguintes 

métodos: transecção (procura visual sem limite de tempo), amostragem oportunista e dados 

bibliográficos. 

Tabela 5.33: Período de realização das campanhas amostrais para Classe Reptilia, realizadas 
na área de estudo, com suas respectivas estações do ano. 

Campanha Período Estação 

1 11/03/2014 à 16/03/2014 Verão 

2 02/06/2014 à 07/06/2014 Outono 

3 26/08/2014 à 31/08/2014 Inverno 

4 12/10/2014 à 17/10/2014 Primavera 

A metodologia aplicada para o estudo da fauna reptiliana Procura Visual sem 

limite de tempo, consiste na realização de deslocamentos (transecções) pré-estabelecidos 

na área, registrando-se todos os espécimes avistados. Cada transecção (Figura 5.83) 

consiste em uma caminhada lenta e gradual com procura visual de indivíduos ativos em 

ambos os lados do trecho percorrido. Concomitantemente foi realizada a procura de 

indivíduos inativos em ambientes de relevância como abrigos artificiais, troncos caídos, 

cascas de árvores, tocas e vegetação arbórea.  

 
Figura 5.83 - Capão de mata, ambiente de realização de transecção REPBAT 03, na AID. 
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Cada transecto é definido pela extensão compreendida por 2.000x50m, isto é, 

deslocamentos lentos com procura visual ao longo de 2 km (2.000 metros), considerando 50 

metros para cada lado a partir do eixo de deslocamento do observador. Foram realizadas 12 

transecções (Tabela 5.34), sendo assim o trecho total linear percorrido através desta 

metodologia padronizada de 24 km (24.000 metros), durante cada campanha amostral.  

Tabela 5.34: Coordenadas geográficas das transecções para Classe Reptilia realizadas na área 
de estudo. 

Transecção Ponto Inicial Ponto Final Localização 

REPBAT 01 587373/7250910 586488/7250217 AID 

REPBAT 02 587624/7257532 589172/7256337 AID/AII 

REPBAT 03 588081/7255497 589099/7254007 AID 

REPBAT 04 585766/7255202 584674/7253535 AID/AII 

REPBAT 05 582667/7255128 588096/7254479 AID 

REPBAT 06 581401/7248654 583215/7249082 AII 

REPBAT 07 583701/7249244 585382/7249967 AID 

REPBAT 08 585899/7249937 586872/7249303 AID 

REPBAT 09 586149/7257296 585987/7258771 AID 

REPBAT 10 585530/7259110 584571/7260555 AID/AII 

REPBAT 11 584925/7251382 584586/7250763 AID 

REPBAT 12 585143/7256323 584512/7256972 AID 

Todos os espécimes avistados durante as transecções foram registrados, 

georreferenciados e dentro do possível, fotografados. Os transectos foram distribuídos de 

maneira a cobrir diferentes micro-habitats na AID e AII do possível empreendimento. 

Com o intuito de complementar os dados primários (transecções e amostragens 

oportunistas) sobre a riqueza e distribuição de espécies ocorrentes na área de estudo, foram 

utilizados dados secundários, através de listas de espécies presentes em trabalhos 

realizados na região, como o Plano de Manejo do Parque de Vila Velha (PARANÁ, 2004) e o 

Plano de Manejo do Parque Estadual Guartelá (IAP, 2002). A nomenclatura das espécies 

apresentadas no presente trabalho foi baseada em SBH (2012).  

5.2.2.4.2 Resultados 

Com utilização da metodologia proposta aplicada a campo (transecção e 

amostragem oportunista), foi possível inventariar através de quatro campanhas amostrais 
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sazonais (verão, outono, inverno e primavera) cinco espécies reptilianas. Os táxons 

registrados foram Atractus reticulatus e Philodryas olfersii, da Família Dipsadidae, Bothrops 

alternatus da Família Viperidae, além de Acanthochelys spixii da Família Chelidae e Salvator 

merianae da Família Teiidae. 

No que diz respeito à abundância absoluta dos táxons (Figura 5.84), 

inventariados através de metodologias aplicadas in loco, o lagarto Salvator merianae (Figura 

5.85 e Figura 5.86) da Família Teiidae foi à espécie com os valores mais significativos. 

Trata-se deum lagarto com atividade sazonal bem demarcada, sendo visualizado nos meses 

de temperatura mais elevada (primavera e verão). É uma espécie generalista com ampla 

tolerância ecológica, vivendo em áreas altamente antropizadas. Estudos recentes indicam 

que a espécie pode ser um importante dispersor de sementes de várias espécies vegetais 

(CASTRO & GALETTI, 2004). 

 
Figura 5.84 - Abundância absoluta de indivíduos dentre as espécies reptilianas registradas in 

loco. 
 

 A segunda espécie mais abundante foi à serpente Bothrops alternatus. As 

demais espécies (Acanthochelys spixii, Atractus reticulatus e Philodryas olfersii) obtiveram 

um único indivíduo inventariado cada. Em relação à serpente Philodryas olfersii, registrada 

na AII através de muda bem conservada, possui hábito subarborícola e pode ser encontrada 

tanto em ambientes florestados como em áreas abertas e bordas de mata, deslocando-se 
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no chão ou sobre a vegetação (SAZIMA & HADDAD, 1992; LEMA, 1994). Essa serpente 

opistóglifa apresenta peçonha bastante ativa. Existe um registro de acidente que resultou no 

óbito de uma criança (SALOMÃO & DI-BERNARDO, 1995). 

 
Figura 5.85 - Exemplar de Salvator merianae, espécie mais abundante durante o estudo, 

registrado através de Amostragem Oportunista em AII. 

 
Figura 5.86 - Espécie Salvator merianae abrigada em toca, registrada durante transecção 

REPBAT 11, na AID. 
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O cágado dulciaquícola Acanthochelys spixii, registrado em açude na AII, 

durante a campanha amostral de verão, merece atenção especial, pois se encontra quase 

ameaçada de extinção internacionalmente (IUCN, 2014).  

A espécie Atractus reticulatus (Figura 5.87), é uma serpente de pequeno porte e 

hábitos fossoriais. As serpentes dessa espécie são mais ativas durante a noite e de dia são 

encontradas dormindo sob troncos podres tombados, sob pedras a margem de matos, no 

interior de terra recém-mexida, como nas hortas e lavouras, ou sob acúmulo de folhas 

mortas, esterqueiras, lixo, ou na terra preta de mato, entre raízes de árvores (LEMA, 2002). 

Na área de estudo foi registrada abaixo de tronco tombado em área destinada à pecuária. 

As espécies fossoriais merecem uma atenção especial durante possíveis escavações 

relacionadas à implantação do empreendimento.   

 
Figura 5.87 - Espécie Atractus reticulatus, registrada durante transecção REPBAT 01, na AID 

do possível empreendimento eólico. 
 

Dentre os táxons inventariados, merece atenção especial o ofídio da Família 

Viperidae, Bothrops alternatus (Figura 5.88), serpente peçonhenta com importância médica 

devida a sua peçonha. As serpentes da Família Viperidae são responsáveis por 99% dos 

acidentes registrados no Brasil (ARAÚJO et al., 2003; BOCHNER & STRUCHINER, 2003). 

Durante as campanhas in loco foram obtidos dois registros de Bothrops 

alternatus na área de estudo, ambos na AID. Um exemplar foi registrado na campanha de 
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verão, durante a realização de transecção e o outro foi localizado atropelado em estrada 

vicinal, através de amostragem oportunista, realizada por outro técnico da equipe que 

compõe este EIA-RIMA.  

 
Figura 5.88 - Exemplar de Bothrops alternatus, da Família Viperidae, registrada na AID durante 

realização de transecção REPBAT 08. 
 

As serpentes em geral utilizam as estradas para se deslocar e termorregular, 

devido sua fisiologia ectotérmica. A utilização de estradas, por esse grupo da fauna, merece 

uma atenção especial, principalmente durante deslocamento de veículos automotores 

envolvidos com empreendimento, evitando possíveis atropelamentos.   

Em relação à baixa riqueza de espécies obtida neste estudo (n = 5), um dos 

fatores responsáveis por esse valor pode ser a antropização local. Boa parte da área passou 

por severas alterações associadas à agricultura, além da pecuária e a silvicultura em menor 

proporção. Essa perda e fragmentação do hábitat natural podem ter reduzido e/ou 

afugentado drasticamente determinadas populações. 

Através de consulta a bibliografia especializada e considerando a disponibilidade 

de ambientes distribuídos pela área de estudo, especialmente na AII, foi possível identificar 

outras 32 espécies passíveis de ocorrência. São elas: Ophiodes fragilis, Ophiodes striatus, 

Cercosaura schreibersii, Aspronema dorsivittatum, Contomastix vacariensis, Amphisbaena 

trachura, Anisolepis grilli, Liotyphlops beui, Mastigodryas bifossatus, Gomesophis 
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brasiliensis, Ditaxodon taeniatus, Philodryas patagoniensis, Helicops infrataeniatus, 

Erythrolamprus jageri, Erythrolamprus miliaris, Erythrolamprus poecilogyrus, Echinanthera 

undulata, Lygophis flavifrenatus, Tomodon dorsatus, Oxyrhopus clathratus, Oxyrhopus 

rhombifer, Sibynomorphus neuwiedi, Sibynomorphus ventrimaculatus, Thamnodynastes 

strigatus, Thamnodynastes hypoconia, Xenodon merremii, Xenodon neuwiedi, Ptychophis 

flavovirgatus, Sordellina punctata, Micrurus altirostris, Bothrops jararaca, Crotalus durissus.  

Com as cinco espécies registradas através de dados primários (transecção e 

amostragem oportunista), juntamente com as levantadas através de bibliografia, à 

comunidade reptiliana local pode ser composta por aproximadamente 37 espécies, sendo as 

serpentes as mais representativas (Tabela 5.35). O repertório de táxons é composto por 

espécies campícolas e florestais. Na ADA e na AID pode ser esperada uma maior 

abundância dos táxons campícolas, devido à dominância de ambientes abertos, como 

campos destinados a agricultura e pecuária, além de remanescentes de Estepe Gramíneo-

Lenhosa.   

5.2.2.4.2.1 Espécies ameaçadas, endêmicas e relevantes 

Dentre as principais causas do declínio da fauna reptiliana estão os fatores: 

perda e degradação de habitats, introdução de espécies invasoras, poluição, doenças, uso 

insustentável e mudanças climáticas globais (GIBBONS et al., 2000).  

Para o Estado do Paraná são listadas três espécies em categoria de ameaça 

regional, o cágado Phrynops williamsi da Família Chelidae, o lagarto Contomastix 

vacariensis da Família da Teiidae e a serpente Ditaxodon taeniatus da Família Dipsadidae, 

segundo o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada de Extinção do Estado do Paraná (MIKICH 

& BÉRNILS, 2004). A ocorrência do cágado Phrynops williamsi é descartada na área de 

estudo, devido à ausência de habitat propícios a essa espécie. Porém, o lagarto 

Contomastix vacariensis da Família da Teiidae e a serpente Ditaxodon taeniatus da Família 

Dipsadidae são passíveis de ocorrência na região de inserção do empreendimento. 

No que se refere ao táxon Contomastix vacariensis, as poucas informações a 

respeito da biologia e ecologia dessa espécie, associado à alteração de seu nicho ecológico, 

colocaram a espécie na categoria Vulnerável na Lista (MARQUES et al., 2002) e nos Livros 

da Fauna Ameaçada de Extinção do Rio Grande do Sul (FONTANA et al., 2003) e do 

Paraná (MIKICH & BÉRNILS 2004), bem como na Lista Nacional da Fauna Brasileira 

Ameaçada de Extinção (MMA, 2003) e Em Perigo na Lista Oficial de Espécies da Fauna 
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Ameaçada de Extinção no Estado de Santa Catarina (CONSEMA, 2011). O status desse 

táxon a nível mundial é Data deficient (dados insuficientes). 

A espécie Contomastix vacariensis é terrícola e vive em afloramentos rochosos 

em áreas campestres (DI-BERNARDO et al., 2003). Bérnils et al (2004) faz referência a 

exemplares encontrados em apenas um único local no Paraná, a Estância Hidromineral 

Santa Clara no Município de Candói. Esse táxon distribui-se em áreas campestres 

associadas às matas de araucária, com presença de afloramentos rochosos, sendo esse 

ambiente encontrado na área de inserção do empreendimento, caracterizado por zona de 

transição entre a estepe gramíneo-lenhosa (campos) e a Floresta Ombrófila Mista (Mata de 

Araucária). Recentemente, ocorreu o registro dessa espécie nos Campos Gerais do Paraná 

(LACTEC, 2014). 

O táxon Ditaxodon taeniatus, por sua vez, é uma serpente da Família 

Dipsadidae, considerada uma espécie terrestre que habita campos naturais, através dos 

seus poucos registros e padrão de coloração dorsal (MIKICH & BÉRNILS, 2004). A área de 

estudo está inserida na estepe gramíneo-lenhosa paranaense, o que não descarta a 

ocorrência dessa espécie. Na Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção do Paraná foi 

enquadrada como Vulnerável, devido à descaracterização do habitat, tendo os impactos 

sobre os ambientes campestres um papel fundamental (MIKICH & BÉRNILS, 2004).  

O táxon Acanthochelys spixii, registrado durante a primeira campanha amostral 

(verão), em açude localizado em AII, não se encontra inscrita em nenhuma categoria de 

ameaça regional e nacional. Todavia encontra-se inscrita internacionalmente, segundo a 

IUCN (2014), na categoria “Near threatened” (Quase ameaçada). Desta forma pode ser 

considera uma espécie relevante. 
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Tabela 5.35: Lista preliminar de espécies da Classe Reptilia para a área de estudo.  

Família / Espécie Nome Popular Metodologia Estrato de forrageio 
Categoria de Ameaça 

Reg. Nac. Int. 

Chelidae 
Acanthochelys spixii 

 
cágado-do-pescoço-espinhento 

 
TRA 

 
AQU 

 
NA 

 
NA 

 
NT 

Anguidae 
Ophiodes fragilis 
Ophiodes striatus 

 
cobra-de-vidro 
cobra-de-vidro 

 
REF 
REF 

 
FOS, TER 
FOS, TER 

 
NA 
NA 

 
NA 
NA 

 
* 
* 

Gymnophtalmidae 
Cercosaura schreibersii 

 
lagartixa-listrada 

 
REF 

 
TER 

 
NA 

 
NA 

 
LC 

Leiosauridae 
Anisolepis grilli 

 
lagartixa 

 
REF 

 
ARB, TER 

 
NA 

 
NA 

 
LC 

Mabuyidae 
Aspronema dorsivittatum 

 
lagartixa-brilhante 

 
REF 

 
TER 

 
NA 

 
NA 

 
* 

Teiidae 
Salvator merianae 
Contomastix vacariensis 

 
lagarto-teiú 
lagartinho-pintado 

 
TRA, AOP 

REF 

 
TER 
TER 

 
NA 
VU 

 
NA 
VU 

 
LC 
DD 

Amphisbaenidae 
Amphisbaena trachura 

 
cobra-cega 

 
REF 

 
FOS 

 
NA 

 
NA 

 
* 

Anomalepididae 
Liotyphlops beui 

 
cobra-de-duas-cabeças 

 
REF 

 
FOS 

 
NA 

 
NA 

 
LC 

Colubridae 
Mastigodryas bifossatus 

 
jararaca-do-banhado 

 
REF 

 
TER 

 
NA 

 
NA 

 
* 

Dipsadidae 
Atractus reticulatus 
Gomesophis brasiliensis 
Ditaxodon taeniatus  
Philodryas olfersii 
Philodryas patagoniensis 

 
cobra-tijolo 
cobra-do-lodo 
cobra-de-hensel 
cobra-verde 
parelheira 

 
TRA 
REF 
REF 
AOP 
REF 

 
FOS 
AQU 
TER 

TER, ARB 
TER 

 
NA 
NA 
VU 
NA 
NA 

 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 

 
LC 
* 
* 
* 

LC 

http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Cycloramphidae
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Craugastoridae
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Família / Espécie Nome Popular Metodologia Estrato de forrageio 
Categoria de Ameaça 

Reg. Nac. Int. 

Helicops infrataeniatus 
Erythrolamprus jageri 
Erythrolamprus miliaris 
Erythrolamprus poecilogyrus 
Echinanthera undulata 
Lygophis flavifrenatus 
Tomodon dorsatus 
Oxyrhopus clathratus 
Oxyrhopus rhombifer 
Sibynomorphus neuwiedi 
Sibynomorphus ventrimaculatus 
Thamnodynastes strigatus 
Thamnodynastes hypoconia 
Xenodon merremii 
Xenodon neuwiedi 
Ptychophis flavovirgatus 
Sordellina punctata 

cobra-d´água 
cobra-verde d´água 
cobra-d´água 
cobra-verde 
corredeira-do-mato 
cobra-listrada 
cobra-espada 
falsa-coral 
falsa-coral 
dormideira 
dormideira 
corredeira-grande 
corredeira-do-campo 
boipeva-comum 
boipeva-rajada 
cobra-d´água 
cobra-d´água 

REF 
REF 
REF 
REF 
REF 
REF 
REF 
REF 
REF 
REF 
REF 
REF 
REF 
REF 
REF 
REF 
REF 

TER, AQU 
TER, AQU 
TER, AQU 
TER, AQU 

TER 
TER 
TER 
TER 
TER 
TER 
TER 
TER 
TER 
TER 
TER 
AQU 
AQU 

NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 

NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 

* 
LC 
* 
* 

LC 
* 
* 
* 
* 
* 

LC 
LC 
* 
* 

LC 
* 
* 

Elapidae 
Micrurus altirostris 

 
coral-verdadeira 

 
REF 

 
TER, FOS 

 
NA 

 
NA 

 
* 

Viperidae 
Bothrops alternatus 
Bothrops jararaca 
Crotalus durissus 

 
urutu 
jararaca 
cascavel 

 
TRA, AOP 

REF 
REF 

 
TER 
TER 
TER 

 
NA 
NA 
NA 

 
NA 
NA 
NA 

 
* 
* 

LC 

Categoria de ameaça: Reg: Regional; Nac: Nacional; Int: Internacional; LC: Least concern (menor preocupação); DD: Dados deficientes; NA: Não ameaçada; AM: 
Ameaçado; VU: Vulnerável; *: Não consta na lista. Estrato de forrageio: FOS: Fossorial; TER: Terrestre; ARB: Arborícola; AQU: Aquático. Metodologia: REF: Referência 
bibliográfica; TRA: Transecção; AOP: Amostragem oportunista. 
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5.2.2.5 Aves 

A avifauna constitui um dos grupos mais diversificados dentre os Vertebrata, 

uma vez que incluem espécies ocupantes da grande maioria dos ecossistemas terrestres, 

apresentando uma extensa gama de adaptações à ocupação de nicho nos mais diferentes 

microhabitats. Aproximações mais atualizadas da diversidade conhecida do grupo apontam 

para a existência de mais de 10.000 espécies mundialmente (IUCN, 2013). 

A diversidade da avifauna neotropical é notável, sendo considerada a maior do 

mundo, em virtude de números expressivos de especiações e endemismos associados a 

ambientes altamente diversificados, particularmente as matas úmidas (ANJOS, 2002; 

HAFFER, 1990; CRACRAFT, 1985). Em território brasileiro (CBRO, 2014) é conhecida a 

ocorrência de cerca de 1.901 espécies. Para o Paraná, segundo compilamento atual de 

distribuição das aves no território do Estado (SCHERER-NETO et al., 2011), observa-se a 

ocorrência de 744 espécies. Trabalhos de levantamento e análise de ocorrência da avifauna 

são relativamente diversificados e abundantes a nível estadual (STRAUBE et al., 2005; 

ANJOS, 2001; SCHERER-NETO & STRAUBE, 1995; STRAUBE et al., 2013). 

A ocorrência das aves localmente pode incluir uma expressiva diversidade dada 

a transicionalidade de ecossistemas. Ainda que considerada preponderantemente como de 

caracterização estépica (campos planálicos), o domínio atlântico fornece extensões de 

Floresta Ombrófila Mista (mata com Araucária) em fragmentos ou manchas (capões) ao 

longo da área de estudo, incluindo também matas mais extensas ao longo dos vales de rios 

e córregos, e nas bordas protegidas das escarpas. A ocorrência esparsa de banhados e 

corpos lênticos de pequena extensão podem propiciar a ocorrência de alguns especialistas 

de áreas úmidas e limnícolas. 

O objetivo do presente trabalho consiste no levantamento da avifauna de 

ocorrência na área de influência de projeto do Parque Eólico Batavo, atendendo as 

premissas de avaliação e análise da riqueza, diversidade, composição, e nichos da classe 

localmente, bem como padrões comportamentais e de ocupação espaço-temporal 

relevantes ao empreendimento em questão. 

5.2.2.5.1 Materiais e métodos  

A amostragem voltada à ocorrência da avifauna na área de estudo envolveu 

métodos primários de levantamento na área de influência, conduzidos em quatro (04) 
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campanhas sazonais de amostragem ao longo do ano de 2014, complementados com 

dados secundários (bibliográficos) de ocorrência na região. 

A metodologia de levantamento da comunidade avifaunística na área de estudo 

envolveu a realização de dois métodos básicos quali-quantitativos de amostragem (pontos 

fixos e transecções), nos quais de fundamentaram os estudos, complementados por 

métodos qualitativos não-sistemáticos de amostragem. 

Pontos Fixos (Point Counts): Neste método, o amostrador permanece parado em 

um determinado local, anotando em protocolo de campo, todas as espécies de aves 

registradas em atividade de forma visual ou auditiva, além das quantidades de indivíduos 

para cada uma delas. As diretrizes para definição metodológica seguem as orientações 

sugeridas por Cullen Jr et al (2006), Gregory et al (2004), Bibby (1992) e Hutto et al (1986). 

A metodologia de pontos foi priorizada em formações florestais, dada a ocorrência de 

estratificação vertical e alta incidência de ocorrências auditivas, associadas à necessidade 

de observação de toda comunidade avifaunística (CULLEN Jr et al., 2006). 

Cada ponto, enquanto unidade amostral foi definido como uma zona de 

amostragem com abrangência de 30 metros de raio em torno do amostrador. Foi observado 

um afastamento mínimo de 200 metros entre pontos distintos, de forma a evitar a 

sobreposição de ocorrências. Cada ponto teve um período fixo de 12 minutos de 

amostragem, com base no exposto por Anjos et al (2010) e  Hutto et al (1986); Tempos de 

amostragem superiores a 12 minutos, ainda que correspondentes ao tempo de observação 

original descrito para a metodologia de ponto fixo (VIELLIARD et al., 2010; BLONDEL, 

1981), tendem a promover acréscimos de diversidade não superiores a 10%, incorrendo 

também no risco da reamostragem de indivíduos. A amostragem em cada ponto considerou 

também um período de 1 a 2 minutos entre a chegada do amostrador e o início da 

amostragem, de forma a diminuir a influência da movimentação no local enquanto distúrbio 

sob o comportamento da avifauna. 

Transecções lineares: cada transecto, enquanto unidade amostral, compreende 

um trecho de 500 metros de comprimento por 100 metros de largura (50 metros para cada 

lado do eixo de deslocamento). O amostrador se desloca ao longo deste trecho observando 

as espécies ocorrentes, registradas em atividade de forma visual ou auditiva. Uma vez que 

as espécies de áreas abertas apresentarem menor densidade que espécies de mata 

(CODY, 1985), e o maior número de contatos é obtido de forma visual, o método de 

transecto é mais eficiente em áreas abertas se comparado a pontos amostrais (CULLEN Jr 
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et. al., 2006; SUTHERLAND et al., 2004). A transecção permite, de acordo com o ambiente, 

uma maior cobertura de área sem que seja restringido o levantamento de táxons em virtude 

do afugentamento e ruído oriundos do deslocamento do amostrador. 

Os transectos tiveram um período fixo de realização de 25 minutos, sendo a 

velocidade de deslocamento ajustada a este tempo constantemente em virtude das 

variações de terreno, situação meteorológica e densidades populacionais. Foi observado um 

afastamento geral de 500 metros entre cada transecto. Todas as aves foram registradas 

apenas uma vez, sendo que para cada espécie foi determinado o número total de indivíduos 

registrados durante o trajeto, incluindo bandos. 

Para cada registro específico foram considerados táxons (em nível de espécie), 

quantidade de indivíduos de cada espécie contados no ponto, a atividade do(s) indivíduo(s) 

durante o contato, e o substrato utilizado (quando aplicável). As aves foram consideradas 

dentro ou fora da zona de abrangência das unidades amostrais; registros fora desta zona 

foram considerados qualitativamente. 

Para a área de estudo, o mosaico de ambientes e formações se converteu em 

uma distribuição de 15 pontos (10 em AID) e 24 transectos (21 em AID), de forma a se obter 

uma cobertura amostral satisfatória do terreno a ser diretamente influenciado, incluindo toda 

a sua diversidade de ambientes (Tabela 5.36). Os horários de realização das amostragens 

em pontos e transectos ocorreram prioritariamente no período matutino (alvorecer até 3 

horas após) e vespertino (iniciando 3 horas do ocaso até o mesmo), os quais representam, 

em média, momentos de maior atividade diária da avifauna (CULLEN Jr et al., 2006; 

ANJOS, 2001; SICK, 1997). 

Tabela 5.36: Metodologia e resultados do levantamento da avifauna na área de estudo, durante 
as amostragens sazonais de 2014. 

Metodologia Área Coordenada 
geográfica* Ambiente 

Ponto CAR P01 AID 22 J 588475 7254766 Mata nativa 

Ponto CAR P02 AII 22 J 587986 7257299 Mata nativa 

Ponto CAR P03 AII 22 J 587832 7257447 Mata nativa 

Ponto CAR P04 AII 22 J 588213 7257038 Mata nativa 

Ponto CAR P05 AII 22 J 588468 7256914 Mata nativa 

Ponto CAR P06 AID 22 J 588712 7254981 Borda de mata nativa 

Ponto CAR P07 AII 22 J 583583 7253104 Borda de mata nativa 
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Metodologia Área Coordenada 
geográfica* Ambiente 

Ponto CAR P08 AID 22 J 585609 7254605 Mata nativa 

Ponto CAR P09 AID 22 J 584014 7249639 Mata nativa 

Ponto CAR P10 AID 22 J 584358 7249582 Mata nativa 

Ponto CAR P11 AID 22 J 587342 7250114 Borda de mata nativa 

Ponto CAR P12 AID 22 J 587655 7253035 Borda de mata nativa 

Ponto CAR P13 AID 22 J 586398 7247933 Capoeira úmida 

Ponto CAR P14 AID 22 J 586952 7248114 Borda de mata nativa 

Ponto CAR P15 AID 22 J 587471 7249670 Mata nativa 

Transecto CAR T01 AII 22 J 583852 7253449 Cultivos 

Transecto CAR T02 AID 22 J 584343 7253584 Cultivos + capoeira + açude 

Transecto CAR T03 AID 22 J 584924 7254069 Cultivos + capoeira 

Transecto CAR T04 AID 22 J 585321 7254340 Cultivos + capoeira 

Transecto CAR T05 AID 22 J 585626 7254987 Cultivos + capoeira 

Transecto CAR T06 AII 22 J 585650 7255173 Cultivos + área antrópica 

Transecto CAR T07 AII 22 J 585956 7255265 Área antrópica + capoeira 

Transecto CAR T08 AID 22 J 586503 7255129 Cultivos + capoeira 

Transecto CAR T09 AID 22 J 586999 7255027 Cultivos + capoeira + açude 

Transecto CAR T10 AID 22 J 587523 7254824 Cultivos + capoeira 

Transecto CAR T11 AID 22 J 587942 7254548 Cultivos + campo limpo 

Transecto CAR T12 AID 22 J 581606 7248748 Cultivos + capoeira 

Transecto CAR T13 AID 22 J 582122 7248697 Cultivos + capoeira 

Transecto CAR T14 AID 22 J 582586 7248614 Cultivos + capoeira 

Transecto CAR T15 AID 22 J 582801 7248705 Capoeira + cultivos 

Transecto CAR T16 AID 22 J 582936 7248894 Cultivos 

Transecto CAR T17 AID 22 J 583387 7249092 Cultivos + capoeira 

Transecto CAR T18 AID 22 J 583771 7249421 Cultivos + capoeira 

Transecto CAR T19 AID 22 J 584428 7249796 Cultivos + capoeira + açude 

Transecto CAR T20 AID 22 J 584910 7249944 Cultivos 

Transecto CAR T21 AID 22 J 585452 7250047 Cultivo + borda de mata 

Transecto CAR T22 AID 22 J 585947 7249961 Cultivos 

Transecto CAR T23 AID 22 J 586450 7249920 Área antropizada + cultivos 

Transecto CAR T24 AID 22 J 586950 7249916 Cultivos + capoeira 

* Para os transectos, a coordenada se refere ao ponto inicial do eixo amostral. 
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Amostragens em horários fora dos períodos citados também foram realizadas, 

objetivando em especial registros de atividade aérea relevante (Falconiformes e outros 

grupos) em pontos elevados no terreno na área de influência direta. Este tipo de 

amostragem incluiu observações em diferentes pontos e também ao longo dos acessos 

locais, estabelecidos preponderantemente em partes altas. Para a avifauna de hábitos 

noturnos, foram percorridos transectos veiculares durante a noite com utilização de lanterna 

focal em acessos nas imediações do curso de água e ao longo da AII, objetivando a 

observação de animais em repouso e em deslocamento. 

Durante as amostragens, aves identificadas por observação visual ou auditiva 

foram registradas em protocolo de campo incluindo, além da espécie e a quantidade de 

indivíduos da mesma, detalhes sobre sua atividade e comportamento. Para a identificação 

visual das espécies foi utilizado binóculo 10x50 mm, além de máquina fotográfica Nikon 

D7000 com lente 55x300mm. Para a identificação auditiva utilizou-se o auxílio de 

gravadores sonoros (TASCAM DR-05 e Panasonic RR-US550). Van Perlo (2009), Narosky 

& Yzurieta (2006), Sick (1997) e Belton (1994) foram as bibliografias utilizadas na 

identificação das espécies. As identificações auditivas tiveram como auxílio Minns et al 

(2009), López-Lanúz (2008), o banco de dados online Xeno-Canto (XENO-CANTO 

FOUNDATION, 2014), e banco de dados da empresa Biometria Consultoria e Projetos. 

O levantamento primário de dados em AID e AII foi complementado com a 

inclusão de registros secundários, estes voltados as possíveis ocorrências na área, 

considerando estudos ornitológicos na região.  Para estes, foram considerados Anjos 

(2002), dados de ocorrência Parque Nacional dos Campos Gerais (OLIVEIRA, 2012), o 

Plano de Manejo da APA Escarpa Devoniana (SEMA-IAP, 2004), e Scherer-Neto et al 

(2011), considerando a posição específica do empreendimento e a disponibilidade local de 

ambientes em relação às dependências específicas. 

A classificação taxonômica e nomenclatura seguem a Lista das Aves do Brasil, 

organizada pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CRBO, 2014), e a indicação 

de status (endemismo) de cada espécie foi baseada em Brooks et al (1999). Em relação aos 

níveis de ameaça, foi utilizado IUCN (2014) internacionalmente, Machado et al (2008) a 

nível nacional, e Mikich & Bérnils (2004) a nível regional (Estado do Paraná). A avaliação de 

caracterização de habitat de ocupação é baseada em Anjos (2002) e Anjos et al (1997). 

A avaliação de abundância das espécies foi baseada no cálculo de 

indivíduos/hectare por espécie, considerando a quantidade total de indivíduos em relação à 
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área total coberta por amostragens sazonais em pontos e transectos fixos. A constância 

(BODENHEIMER, 1938) representa um importante parâmetro quantitativo relacionado à 

frequência com que a espécie é registrada ao longo das unidades amostrais. A curva do 

coletor considera estritamente os dados amostrais, enquanto a curva de acumulação 

apresentada (COLWELL et al. 2004; COLEMAN et al., 1982; COLWELL e CODDINGTON, 

1994) determina uma estimativa média de curva com base em uma análise de regressão, 

associada a curvas de intervalo de confiança de 95%, buscando estimar uma tendência 

esperada entre esforço amostral (no caso avaliado como indivíduos amostrados) e o número 

de espécies esperado, permitindo uma análise extrapolatória além do esforço amostral 

empírico. A estimativa de riqueza Jacknife e o índice de diversidade por heterogeneidade de 

Shannon-Weaver foram calculados segundo Krebs (1999). Os cálculos foram organizados e 

produzidos em planilha eletrônica e no programa Estimates© (COLWELL, 2011). 

5.2.2.5.2 Resultados 

A compilação de dados primários e secundários de ocorrência de aves na área 

de inserção do Parque Eólico Batavo resultou numa lista de 362 espécies com possível 

presença localmente, envolvendo 63 famílias da classe (vide Tabela 5.38). Esta riqueza 

possível representa cerca de 19% das espécies de ocorrência nacional e 48,6 % das 

espécies com ocorrência conhecida no Paraná, incluindo 41 ameaças (ou quase 

ameaçadas) e 67 endêmicas do Bioma Mata Atlântica. 

Os resultados do esforço amostral de levantamento e observação da avifauna 

(quatro campanhas) nas áreas de influência direta e indireta, durante o ano de 2014, 

seguindo os procedimentos metodológicos descritos, resultaram no registro de 196 espécies 

de aves, pertencentes a 52 famílias da classe. Estes dados primários de diversidade 

verificada de aves localmente englobam 54% do total de espécies com ocorrência possível e 

esperada para a área, considerando a localização e toda a gama de ambientes 

regionalmente ocorrentes em AID e AII, e 57% das 343 espécies com ocorrência na bacia 

do Alto Rio Tibagi (ANJOS, 2002). Para a área de influência direta do empreendimento em 

específico, um total de 168 espécies fora registrado (46,4% do total esperado e 85,7% do 

total registrado). 

Os dados amostrais quantitativos obtidos ao longo do ano de 2014 totalizaram 

1.889 registros quantitativos em 61,7 horas de esforço amostral durante os horários de 

maior atividade da Avifauna, complementadas pelas amostragens quali-quantitativas de 

ocorrência em AID e AII ao longo dos períodos amostrais. 
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O registro de espécies novas apresentou variação ao longo dos levantamentos 

quantitativos, apresentando um declínio a partir da taxa observada na primeira campanha 

(2,8 espécies novas/amostra), e culminando numa média geral de 1,2 espécies 

novas/amostra para uma riqueza total de 190 espécies registradas em pontos ou transectos. 

Conforme verificado na Figura 5.89, a taxa de acréscimo de riqueza decaiu de forma 

expressiva principalmente nas duas primeiras campanhas amostrais e após, manteve uma 

taxa de acréscimo relativamente constante, incluindo uma pequena estabilização somente 

ao final dos levantamentos. Esta, contudo, não pode fundamentar o estabelecimento de uma 

assíntota que indique um pleno atingimento da riqueza total ocorrente localmente, sendo 

que acréscimos de riqueza ainda podem ser esperados. A tendência a incrementos restritos 

de riqueza se confirma também pela curva de acumulação de espécies (Figura 5.90). 

 
Figura 5.89 - Curva do coletor para os dados amostrais da avifauna. 

 

A avaliação de riqueza estimada segundo o índice Jacknife indica, com base nos 

dados coletados, que pode ser esperada a ocorrência de 234±7 espécies na área 

amostrada por pontos e transectos, que inclui principalmente ambientes da AID e ambientes 

representativos em AII. Segundo uma regressão logarítmica, que melhor descreve a 

tendência apresentada pela curva de acumulação (R²=0,986), seria necessária a 

observação de cerca de 15.000 indivíduos a fim de se registrarem as 234 espécies 

estimadas pelo índice Jacknife na área amostrada, o que representa um esforço amostral de 

aproximadamente 200%. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

N
° d

e 
es

pé
ci

es
 

Amostras 



 

 
 

Fone/Fax: (54) 3039.2001 | (54) 3039.2002 | Rua Rodrigues Alves, nº 2064, Térreo | Bairro Lourdes | CEP: 95076-670 | Caxias do Sul/RS 

 

Pá
gi

na
24

2 

 
Figura 5.90 - Curva de acumulação de espécies para os dados amostrais da avifauna. 

 

Mesmo que marcadamente alterada pela ação antrópica, pode ser esperada 

uma expressiva diversidade avifaunística localmente, o que se confirma pelos resultados 

obtidos. Não obstante o intenso esforço amostral aplicado sazonalmente, ainda pode ser 

esperado o registro de uma série de espécies, em virtude da esporadicidade de ocorrência 

de alguns táxons em meio aos ambientes localmente ocorrentes. Os capões de mata e 

capoeiras em especial, ainda que reduzidos em termos de cobertura espacial 

(particularmente em AID), permitem a ocorrência de táxons especialistas e sensíveis, 

incluindo espécies ameaçadas, conforme registrado. Contudo, uma parcela representativa 

das espécies possíveis não registradas é associada a ambientes úmidos, incluindo táxons 

limnícolas de corpos de água e banhados, ambientes estes menos representativos na área 

de abrangência da AII, e particularmente restritos em AID. 

A expressiva diversidade local se reflete na diversificação de grupos de espécies 

da avifauna registrada (Figura 5.91). Segundo esta análise de espécies por família, o grupo 

dos Thraupidae se mostra localmente diversificado, incluindo espécies preponderantemente 

granívoras e frugívoras ou de alimentação mista, beneficiadas com a caracterização 

ambiental dominante em AID. Os Tyrannidae, que são dominantes em relação ao conjunto 

de espécies com possível ocorrência regional, apresentam restrições de ocorrência 

localmente em virtude da menor disponibilidade de nichos específicos ofertados em florestas 
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e, principalmente, em áreas abertas mais preservadas, em particular aquelas de 

caracterização úmida. Furnariidae e Thamnophiliidae, outros grupos de insetívoros, também 

são localmente relevantes; os Furnariidae apresentam espécies de ambientes arborizados 

(Figura 5.92) e de formações abertas (Figura 5.93). Segundo Anjos (2002), a avifauna da 

bacia do Rio Tibagi é composta preponderantemente de insetívoros (42%), sendo 

abundantes também os frugívoros (26). 

 
Figura 5.91 - Diversidade de espécies de aves registradas em relação as famílias da classe. 

 

Em termos de populações específicas de aves em AID (Figura 5.94), observa-se 

um quadro característico de formações abertas ao longo da região sul do Brasil. Algumas 

espécies, como no caso de Bubulcus ibis (garça-vaqueira – Figura 5.95), apresentam 

comportamento fortemente gregário, formando concentrações expressivas em determinados 

locais. No caso da área de estudo, B. ibis apresenta bandos concentrados em pontos 

restritos de pecuária, visto sua forte associação alimentar (carnívora) a presença de 

criações bovinas; desta forma, atinge uma elevada abundância relativa e baixa constância, 

com ocorrências localizadas. Patagioenas picazuro (pombão), por sua vez, forma 

concentrações não tão abundantes ou repetidas, mas apresenta uma ocorrência muita mais 

ampla, ocupando áreas abertas e de mata, e estabelecendo o maior valor de constância 

THRAUPIDAE - 
25 sp 

TYRANNIIDAE - 
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registrado. Registros destas espécies também foram observados em destacados 

deslocamentos aéreos ao longo da AID (vide item 5.2.2.5.2.4). 

 
Figura 5.92 - Indívíduo de Cranioleuca pallida em formação arbórea nativa, em AID. 

 

 
Figura 5.93 - Indivíduo de Synallaxis spixi em capoeira, na AID. 



 

 
 

Fone/Fax: (54) 3039.2001 | (54) 3039.2002 | Rua Rodrigues Alves, nº 2064, Térreo | Bairro Lourdes | CEP: 95076-670 | Caxias do Sul/RS 

 

Pá
gi

na
24

5 

 
Figura 5.94 - Caracterização da comunidade avifaunística amostrada em AID. Não são 

apresentadas nesta análise um total de 133 espécies com índices inferiores de abundância e 
constância, conforme os registros amostrais. 

 
Figura 5.95 - Pequeno bando de B. ibis forrageando em área aberta. 
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Ainda como espécies de áreas abertas formadoras de bandos localmente 

relevantes, se destacam também a presença de Vanellus chilensis (quero-quero), espécie 

típica de áreas abertas, e Theristicus caudatus (curicaca), maçarico de grande porte de 

áreas secas. P. picazuro, V. chilensis e T. caudatus alimentam-se em áreas de plantio, em 

fases iniciais ou intermediárias dos cultivos (Figura 5.96). 

 
Figura 5.96 - Bando de T. caudatus forragenado em área de cultivo em AID. 

 

Outras espécies formadoras de bandos com abundância localmente 

representativa são Pyrrhura frontalis (tiriba-de-testa-vermelha) e Zenaida auriculata (pomba-

de-bando), a primeira restrita a formações arbóreas ou em deslocamento entre as mesmas. 

Caracara plancus (caracara) constitui um Falconiforme de expressiva ocorrência localmente, 

atuando no consumo de uma vasta gama de itens relacionados à carnivoria e carniça em 

diferentes ambientes (incluindo cultivos - Figura 5.97), e atuando desta forma como um 

importante elemento trófico localmente. 

As demais espécies de maior representatividade populacional localmente 

representam, em geral, Passeriformes com associações ambientais mais específicas. 

Myiothlypis leucoblephara (pula-pula-assoviador), Thamnophilus caerulescens (choca-da-

mata), Chiroxiphia caudata (tangará), Basileuterus culicivorus (pula-pula) e Lepidocolaptes 

falcinellus (arapaçu-escamado-do-sul) ocupam os capões de matas nativas ao longo da AID.  
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Figura 5.97 - Indivíduo de C. plancus registrado em AID. 

 

 
Figura 5.98 - Indivíduo de V. jacarina registrado em AID. 

 

Bordas de matas nativas e cultivos de exóticas arbóreas, e também capoeiras 

arbustivas, são intensamente ocupados por Zonotrichia capensis (tico-tico), Turdus 

rufiventris (sabiá-laranjeira), Cyclarhis gujanensis (pitiguari) e Turdus leucomelas (sabiá-do-
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barranco). Áreas de campo sujo e capoeiras associadas a cultivos abrigam populações de 

Synallaxis spixi (joão-teneném), Rhynchotus rufescens (perdigão - Tinamiformes), Sicalis 

flaveola (canário-da-terra), Volatinia jacarina (tiziu – Figura 5.98) e Ammodramus humeralis 

(tico-tico-do-campo). Por fim, espécies como Pitangus sulphuratus (bem-te-vi), Troglodytes 

musculus (corruíra), e Furnarius rufus (joão-de-barro) apresentam hábitos bastante 

generalistas e ocorrências amplas em todos os tipos de ambientes. 

Destaca-se também dentre as espécies mais abundantes Leptasthenura setaria 

(garimpeiro), espécie classificada como “Quase ameaçada – NT” a nível internacional, com 

associação estrita à Araucaria angustifolia. 

A avaliação de táxons localmente dominantes destaca a representativa de 

ocorrências relevantes para espécies de diferentes formações ambientais em uma mesma 

porção de área. Em termos de diversidade, a avifauna do Alto Tibagi apresenta, segundo 

Anjos (2002), uma afinidade geográfica preponderante com a composição da região 

atlântica, e em um nível inferior também com a avifauna de origem sul-andina. Conforme 

identificado, a convergência de espécies florestais e de áreas abertas proporciona valores 

de diversidade representativos. Espécies passíveis de ocupação irrestrita em relação a 

diferentes ambientes (generalistas) apresentam, desta forma, vantagens de ocupação local, 

e representam a principal parcela de diversidade avifaunística local registrada (Figura 5.99) 

e passível de ocorrência (Figura 5.100). Espécies florestais e ocupantes de bordas de mata 

também são localmente representativas em diversidade. A aproximação entre os 

percentuais de diversidade por ambientes, em relação ao registrado e o localmente possível, 

aponta para um sucesso amostral do levantamento realizado. 

A discrepância entre os percentuais de espécies de borda florestal e florestais 

estritas, em relação aos dois quadros de ocupação de habitat (registradas e passíveis de 

ocorrência), se fundamenta na caracterização ambiental da AID, foco de observação das 

amostragens. As matas em AID são representadas quase que estritamente por capões, que 

apresentam dimensões totais menores e maiores percentuais de periferia que as zonas de 

florestas, estas melhor representadas na porção inferior da escarpa. Isso amplia o potencial 

local de ocorrência de táxons de borda em relação às espécies de interior de matas. 

Ainda assim, o mosaico de capões de mata permite uma expressiva ocorrência 

de espécies de ambientes florestais, atingindo aproximadamente 50% da diversidade local 

registrada de aves. Algumas espécies associadas às matas do Planalto Meridional Brasileiro 

e a Mata de Araucária em geral (STRAUBE & DI GIÁCOMO, 2007), como Clibanornis 
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dendrocolaptoides, Cranioleuca obsoleta e Poospiza cabanisi (Figura 5.101), foram 

registradas não somente nos capões das partes altas do terreno, mas também nas matas da 

parte baixa da escarpa, o que parece indicar um caráter de transicionalidade local entre 

diferentes fisionomias atlânticas. 

 
Figura 5.99 - Diversidade de espécies de aves registradas quanto a ocupação de ambientes. 

 
Figura 5.100 - Diversidade de espécies de aves passíveis de ocorrência quanto a ocupação de 

ambientes. 

Generalista; 64 

Borda florestal; 
48 

Florestal; 45 

Campestre; 22 

Floresta & Borda; 
9 

Limnícola; 8 

Generalista; 106 

Florestal; 89 

Borda florestal; 
72 

Campestre; 43 

Floresta & Borda; 
27 

Limnícola; 25 



 

 
 

Fone/Fax: (54) 3039.2001 | (54) 3039.2002 | Rua Rodrigues Alves, nº 2064, Térreo | Bairro Lourdes | CEP: 95076-670 | Caxias do Sul/RS 

 

Pá
gi

na
25

0 

 
Figura 5.101 - Indivíduo de P. cabanisi registrado em AID. 

 

O grupo dos rapinantes, representantes de topo de rede trófica com alta 

relevância ao ecossistema, apresentou um total de 14 espécies registradas (entre as 29 com 

possível ocorrência), incluindo táxons florestais e de borda, campestres e generalistas 

(Figura 5.102). Segundo Anjos (2002), carnívoros constituem 12% da diversidade da bacia 

do rio Tibagi. 

A representatividade das formações florestais nativas à diversidade da avifauna 

local se expressa nos resultados de diversidade registrada em transectos (Figura 5.103) e 

pontos (Figura 5.104) amostrais. Dentre os transectos amostrais (Figura 5.103), se 

destacam neste sentido as unidades T21 (AID) e T07 (AII), as quais apresentam cobertura 

parcial de capões de mata nativa, diferentemente das demais, apresentando as maiores 

riquezas e diversidades registradas. A expressiva ocorrência de táxons generalistas é 

identificada também no transecto T09 (AID), o qual inclui porções arborizadas e úmidas 

associadas a áreas e ocupação humana. Para o transecto T19 (AID), o qual associa 

formações de cultivo, capoeira arbustiva úmida e açude, uma expressiva riqueza foi 

identificada, ainda que resultando numa menor diversidade em virtude da forte ocorrência de 

bandos de algumas espécies no local. A cobertura quase que restrita a áreas de cultivo 

(porções pontuais de capoeira) identificam os baixos valores observados nos transectos T16 

e T18 (AID). 
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Figura 5.102 - Indivíduo de F. femoralis em repouso na AID. 

 
Figura 5.103 - Diversidade de aves registrada em transecto amostrais. 

 

Dentre os pontos amostrais (Figura 5.104), valores superiores de riqueza e 

diversidade foram observados nas unidades P03 e P05 (AII), na formação florestal de maior 
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abrangência ocorrente na área de estudo, na porção inferior da escarpa. Em AID, se 

mostraram superiores os resultados obtidos no ponto P01, em porção florestada na borda 

superior da escarpa. O ponto P07 (AII) também apresentou os valores mais representativos 

dentre aqueles da porção alta da área de estudo, ambientalmente separados da zona 

florestal citada. Conta a favor do P07 uma maior conectividade com outros capões, o que, 

segundo Anjos (2002), é fator decisivo ao estabelecimento de maiores diversidades 

regionais, até mesmo superior que o próprio tamanho do fragmento, conforme observado 

em relação ao ponto P08, maior porém mais isolado no interior da AID. Os principais capões 

em AID são aqueles amostrados pelos pontos P09, P12 e P14. 

 
Figura 5.104 - Diversidade de aves registrada em pontos amostrais. 

 

A alta diversidade da avifauna florestal na região é identificada também por 

Anjos (2002), englobando um percentual de cerca de 50% de espécies exclusivas de matas. 

Ainda segundo este trabalho é também, expressiva na bacia, a ocorrência de espécies de 

capoeira, e a alta taxa de dependência de espécies limnícolas dos ambientes aquáticos. Um 

índice superior de diversidade foi identificado no P13 em relação ao P11, o primeiro 

ambiente de capoeira mais preservada, e o segundo pequeno capão nativo fortemente 

afetado pela presença humana, ainda que uma diferença significativa no número de 

espécies (superior para P11) tenha sido observada entre ambos. 
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A variação sazonal de ocorrência da avifauna apresenta uma maior riqueza 

registrada durante a campanha amostral de primavera, em virtude da maior atividade geral 

dos táxons na realização de atividades reprodutivas, e também devido à ocorrência sazonal 

de táxons migratórios ausentes durante o período frio (Figura 5.105). Em termos de 

abundância, entretanto, foi verificado uma maior abundância de indivíduos em virtude da 

ocorrência expressiva de bandos de P. picazuro, Z. auriculata, Sicalis luteola (tipio) e 

Gnorimopsar chopi (graúna), em forrageio em áreas de cultivo e em deslocamentos ao 

longo do terreno. 

 
Figura 5.105 - Variação sazonal de ocorrência registrada da avifauna na área de estudo. 

5.2.2.5.2.1 Espécies ameaçadas, endêmicas e relevantes 

O Bioma Mata Atlântica engloba a ocorrência de aproximadamente 891 

espécies, dentre as quais 233 são classificadas em algum nível de ameaça (dados expostos 

por PIVETTA, 2014). Em geral, o grupo de aves pertencentes ao Bioma Mata Atlântica, em 

particular os táxons endêmicos, demandam um alto nível preocupação, sendo que 

aproximadamente 68% delas podem ser consideradas raras (GOERCK, 1997). Espécies 

frugívoras e insetívoras em particular se mostram particularmente vulneráveis atualmente. 

A ocorrência consorciada de espécies globalmente ameaçadas, associadas às 

áreas campestres de domínio atlântico e a mata de araucária, qualificam, a norte da área de 
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estudo, uma região definida como IBA - Important Bird Area (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 

2014), a IBA “Cânion do Guartelá”. Dentre as espécies chaves desta região, segundo a 

BirdLife International, três foram registradas na área de estudo: Piculus aurulentis, 

Leptasthenura setaria e Euphonia chalybea. 

Dentre as 362 espécies com ocorrência possível na área de estudo, 35 

apresentam alguma classificação de ameaça a nível internacional, nacional ou regional 

(incluindo táxons classificados como NT, categoria que não configuram proteção legal). 

Dentre estas, 11 tiveram sua ocorrência confirmada na área de influência do 

empreendimento (AID ou AII) (Tabela 5.37). 

Tabela 5.37: Espécies ameaçadas de aves registradas na área de estudo durante os 
levantamentos.  

Espécie 
Categoria de ameaça 

Internacional Nacional Regional 

Piculus aurulentus NT NA NA 

Biatas nigropectus VU VU VU 

Eleoscytalopus indigoticus NT NA NA 

Clibanornis dendrocolaptoides NT NA NA 

Leptasthenura setaria NT NA NA 

Procnias nudicollis VU NA NA 

Phylloscartes eximius NT NA NA 

Cyanocorax caeruleus NT NA NA 

Sporophila hypoxantha LC NA NT 

Amaurospiza moesta NT NA NA 

Euphonya chalybea NT NA NA 

Categoria de ameaça internacional: CR – criticamente ameaçado; DD – dados deficientes; EN – em perigo; NT – 
near threatened; NA – não ameaçada (quase ameaçada); LC – least concern (não ameaçada); VU - vulnerável. 

 

Pica-pau-dourado (Piculus aurulentus - Piciformes) – espécie de pica-pau 

classificada como “quase ameaçada” a nível internacional. Endêmico da mata atlântica, 

habita a mata úmida montana e de terras baixas e áreas secundárias mais adensadas, 

atingindo também a borda florestal. No Paraná, este táxon florestal apresenta distribuição ao 

longo de praticamente todo o Estado. 

A espécie foi registrada em cinco oportunidades, durante o verão e inverno, 

ocupando capões de mata em AID (Figura 5.106) e áreas florestais em AID e AII. Por seu 
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nicho alimentar, sua ocorrência depende primariamente de matas mais densas ou em 

estágio de regeneração mais avançado. A principal ameaça atual a espécie é a destruição 

de seu habitat em particular no norte de sua área de distribuição (IUCN, 2014), que vai do 

Espírito Santo ao Rio Grande do Sul atingindo também o Paraguai e a Argentina. 

 
Figura 5.106 - Indivíduo de P. aurulentus registrado na AID. 

 

Papo-branco (Biatas nigropectus – Thamonophilidae): espécie onívora 

classificada com “Vulnerável” nas três instâncias (e também em território argentino), 

endêmica da Mata Atlântica, apresenta uma distribuição bastante restrita em território 

nacional, incluindo o alto Tibagi, onde conta com ocorrência registrada (ANJOS, 2002). 

Mikich & Bérnils (2004), contudo, consideram que sua ocorrência pode ser considerada 

ampla no Paraná, dados seus registros ao longo de uma extensa área na porção centro-sul 

do Estado, incluindo os vales escarpados do domínio da Floresta Ombrófila Mista (ANJOS & 

BÓÇON, 1999), como observado na área de estudo. Sua ocorrência ampla é também 

corroborada também pelo registro atual da espécie também em Santa Catarina (KOHLER, 

LLEGAL e TESTONI, 2009). Apresenta uma clara e reconhecida associação com 

microformações florestais onde ocorre domínio de espécies de bambu (Poaceae), em 

particular de Merostachys sp. e Chusquea sp e Guadua sp. (KOHLER, LLEGAL e TESTONI, 

2009; BODRATI & COCKLE, 2006). 



 

 
 

Fone/Fax: (54) 3039.2001 | (54) 3039.2002 | Rua Rodrigues Alves, nº 2064, Térreo | Bairro Lourdes | CEP: 95076-670 | Caxias do Sul/RS 

 

Pá
gi

na
25

6 

A ocorrência de B. nigropetus foi registrada uma única vez, em área de 

bambuzais na AII, na base da escarpa, durante o mês de março de 2014. A principal 

ameaça à espécie consiste na destruição de seu habitat especifico (bambuzais), incluindo 

possíveis “efeitos de gargalo” populacional durante fases de regeneração natural do bambu, 

tipo vegetacional que apresenta longos ciclos de desenvolvimento (IUCN, 2014). Por sua 

dependência de habitat, a ocorrência de B. nigropectus em AID tende a ser restrita. 

Macuquinho - Eleoscytalopus indigoticus - Rhinocryptidae): espécie insetívora 

classificada como “Quase ameaçada (NT)” a nível internacional, endêmica da Mata 

Atlântica, e considerada relativamente comum ao longo da costa leste brasileira (IUCN, 

2014). 

Seu registro na área de estudo se deu em AII, em agosto e outubro de 2014, em 

formação florestal na base da escarpa, em ambiente caracterizado por emaranhado de 

folhagens densa de sub-bosque, nas proximidades de linha de drenagem intermitente. O 

hábito sedentário e a baixa capacidade de voo de E. indigoticus tornam a fragmentação 

florestal o principal impactante sobre a espécie, incluindo processos de abertura de acessos 

e estradas (IUCN, 2014). 

Cisqueiro (Clibanornis dendrocolaptoides - Furnariidae): espécie insetívora 

endêmica da Mata Atlântica, também classificada como “Quase ameaçada (NT)” 

internacionalmente, apresenta alguma associação a formações de bambuzais, assim como 

B. nigropectus, ainda que essa associação provavelmente não seja restritiva, incluindo 

também subbosques florestais adensados (IUCN, 2014). Sua distribuição se restringe, 

segundo dados atuais, ao Paraná e Santa Catarina, e porções limítrofes destes com São 

Paulo, Rio Grande do Sul e a Argentina e Paraguai. 

O aumento de registros da espécie atualmente tem ampliado sua área de 

ocorrência e ambientes de ocupação, e aparentemente a alguma associação também a 

ambientes lóticos florestais (IUCN, 2014; KOHLER, LLEGAL e TESTONI, 2009; BODRATI & 

COCKLE, 2006). Durante os levantamentos na área de estudo, a espécie foi registrada em 

dois momentos, durante o verão e no inverno, ocupando área florestada na AII com densa 

ocorrência de bambuzais, mesmo local de ocorrência de B. nigropectus. Apesar de ser 

afetada pela destruição das florestas atlânticas, aparentemente apresenta alguma tolerância 

a ambientes impactados ou em regeneração (IUCN, 2014). 

Grimpeiro (Leptasthenura setaria - Furnariidae) - constitui espécie estritamente 

associada à Floresta Ombrófila Mista (FOM), especificamente a ocorrência de araucária 
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(Araucaria angustifólia), sendo que a ausência desta espécie arbórea determina também a 

ausência do garimpeiro; L. setaria ocupa inclusive áreas cultivadas com a espécie da flora 

(PIETREK & BRANCH, 2011; SICK, 1997). A espécie está, desta forma, distribuída ao longo 

de toda a zona de ocorrência de A. angustifolia, principalmente na porção sul do continente. 

Na Argentina, as plantações de araucária constituem o principal habitat de ocorrência da 

espécie, vista a cobertura restrita de formações nativas da FOM naquele país (CABANNE et 

al., 2007). 

Na área de estudo, a espécie foi registrada em diversas ocasiões, atingindo um 

total de 18 ocorrências em pontos amostrais em AID e AII, além de registros qualitativos de 

ocorrência. A atividade da espécie sempre se mostrou associada ao dossel de A. 

angustifolia, com ocupação apenas transitória (e rara) de outras espécies da flora apenas 

como “trampolim” entre pinheiros afastados. Por sua especificidade, a principal ameaça a L. 

setaria (Figura 5.107) consiste na destruição de matas de domínio de araucária, já 

historicamente reduzidas, e hoje uma ação de menor incidência uma vez que esta árvore é 

legalmente protegida. A expansão de ocorrência do táxon em áreas de cultivo de A. 

angustifolia pode representar num elemento flutuante de distribuição e preservação da 

espécie, dado o caráter manipulativo dos cultivos e a atual conversão dos mesmos em 

cultivos de Pinus. 

 
Figura 5.107 - Indivíduo de L. setaria registrado em AID. 
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Araponga (Procnias nudicollis – Cotingidae): espécie florestal endêmica da Mata 

Atlântica, representa animal característico as formações florestais atlânticas, com 

distribuição original a longo de todo bioma e a diferentes altitudes, sendo que seu canto 

característico é tido como “a voz da Mata Atlântica” (SICK, 1997). A espécie é considerada 

“Vulnerável (VU)” a nível internacional. Ainda que não ameaçada no Paraná, no Rio Grande 

do Sul é considerada “Em Perigo (EN)”. P. nudicollis apresenta também um comportamento 

migratório, ausentando-se (ao menos parte de sua população) de regiões do sul do Brasil 

durante o período mais frio do ano. Em virtude dessa movimentação, P. nudicollis esteve 

ausente dentre os registros da avifauna local até a primavera de 2014, período no qual dois 

registros da espécie foram observados, vocalizando nas matas do sopé da escarpa em AII. 

 O hábito exclusivamente frugívoro torna a disponibilidade ininterrupta de frutos 

ao longo de faixas florestais de deslocamento migratório uma premissa básica a ocorrência 

da espécie, fato que imprime uma alta sensibilidade da espécie a fragmentações florestais; 

processos de degradação da mata tornaram a espécie extinta em porções do Paraná, São 

Paulo e Minas Gerais (FONTANA et al., 2003). Além do desflorestamento das matas 

atlânticas, a pressão de captura também constitui um declinador às populações da espécie 

(IUCN, 2014). 

Barbudinho (Phylloscartes eximius - Rhynchocyclidae) – ave insetívora de 

pequeno porte endêmica à mata atlântica, pertencente a um gênero sob extensa pressão de 

extinção a nível internacional (12 das 22 espécies de ocorrência mundial apresentam 

alguma caracterização de ameaça). De distribuição ampla ao longo da região sudeste 

brasileira até o leste do Paraguai e nordeste da Argentina, com populações mais 

expressivas na bacia do rio Paraná (FONTANA et al., 2003). Seu habitat de ocorrência inclui 

florestas estacionais e matas de araucária adjacentes, prioritariamente em formações com 

cobertura arbórea integral incluindo matas secundárias desenvolvidas (FONTANA et al., 

2003), ocupando o estrato médio na companhia de outros táxons de dossel arbóreo. 

A espécie teve registro observado na porção central da AID, em fragmento e 

mata nativa em vale da escarpa, o qual apresenta comunicação com outras porções de 

mata a noroeste e a sudeste. A destruição das florestas do Planalto Meridional ao longo de 

sua área de distribuição em pró do avanço das monoculturas mecanizadas consiste na 

principal ameaça à espécie, sendo que a recuperação florestal nestas áreas é mais lenta em 

relação àquela ocorrente na serra, onde a ocorrência da espécie é tida como mais reduzida. 
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Gralha-azul (Cyanocorax caeruleus - Corvidae) – espécie característica da Mata 

Atlântica e de forte apelo popular (ave símbolo do Paraná), considerada “Quase ameaçada 

– NT” a nível internacional, a gralha-azul apresenta distribuição ao longo de toda região sul 

do Brasil, sudeste de São Paulo e porções atlânticas da Argentina (nordeste). 

Tradicionalmente considerada como uma ave mais restrita à Floresta Ombrófila Mista 

(FOM), C. cearulescens (Figura 5.108) parece apresentar na verdade uma predisposição a 

ocupação das formações de mata atlântica em geral ao longo de sua área de distribuição, 

inclusive as zonas densas do litoral sul-brasileiro (BODRATI & COCKLE, 2006; ANJOS, 

1995). Geralmente observada em bandos de 3 a 9 indivíduos, formações florestais de 9 ha, 

com recurso hídrico disponível integralmente parecem ser o habitat mínimo para a ocupação 

de um bando pequeno de três indivíduos, enquanto 1000 ha deve representar a extensão 

mínima de área florestal para garantir a sobrevivência da espécie em uma dada região 

(ANJOS, 1995). O expressivo consumo do pinhão torna a ocorrência da espécie nas matas 

de araucária sazonalmente relevante (IUCN, 2014). 

 
Figura 5.108 - Indivíduo de C. cearuleus registrado em AID. 

 

Um total de quatro registros de atividade da espécie foi observado durante as 

amostragens, um em cada uma das quatro campanhas sazonais, indicando uma presença 

permanente da espécie na região. C. cearuleus foi observada em capão representativo de 

mata nativa em AID (em vale de corpo hídrico que se estende a leste), e também na porção 
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florestal na AII, na borda nordeste da AID. As principais ameaças à espécie estão 

relacionadas à destruição de habitat, especialmente conduzida na atualidade pelo avanço 

imobiliário e das fronteiras agrícolas, industrialização e abertura de vias (IUCN, 2014). As 

populações do planalto, inclusive, se mostram mais susceptíveis que aquelas da planície 

litorânea (ANJOS, 1995). 

Caboclinho-de-barriga-vermelha (Sporophila hypoxantha – Thraupidae): 

passeriforme granívoro de caráter migratório é considerado “Quase ameaçado” no Estado 

do Paraná. Sua área de distribuição é relativamente ampla, abrangendo a porção centro-

leste do continente sul-americano. No Paraná, provavelmente a espécie apresente uma 

expansão atual de território na região noroeste a partir de uma ocorrência já bem 

estabelecida na região leste do Estado, incluindo a bacia do rio Tibagi (MIKICH & BÉRNILS, 

2004). Regionalmente, a espécie apresenta uma preferência pela ocupação de campos 

sujos secos arbustivos (ARETA & REPENNING, 2011). Sua ocorrência na região deve estar 

associada à residência não-reprodutiva, ou então zona de transição para áreas de 

residência a norte; a  realização de atividades reprodutivas do táxon, como parte de seu 

ciclo migratório, não é esperada na região (IUCN, 2014). 

 
Figura 5.109 - Macho e imaturo de S. hypoxantha regsitrados em AID. 

 

A ocorrência da espécie na área de estudo foi observada na campanha de verão 

(março), em porção de capoeira arbustiva nas imediações de cultivos na AID, em zona alta 
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do terreno com conexão ambiental a porções de campo em terrenos mais baixos, tipo de 

ambiente bastante comum localmente. Foram observados dois indivíduos, um macho e um 

juvenil (Figura 5.109). Pressões sobre a espécie atualmente incluem a captura e tráfico pelo 

comércio ilegal de espécies nativas da fauna, e principalmente a redução acelerada de seus 

ambientes de ocorrência, geralmente não abrangidos por políticas ou planos 

conservacionistas (MIKICH & BÉRNILS, 2004), os quais são regionalmente representados 

pelos Campos Gerais.  

Negrinho-do-mato (Amaurospiza moesta – Cardinalidae): táxon onívoro 

classificado como “Quase ameaçado” internacionalmente. Endêmica da Mata Atlântica, A. 

moesta apresenta distribuição típica associada à porção sul do Bioma, na porção costeira a 

partir do Espírito Santo até o norte do Rio Grande do Sul, e abrangendo praticamente todo o 

Estado do Paraná, região onde é considerada como de ocorrência relativamente comum, 

diferentemente de outras regiões (IUCN, 2014; DELLA-FLORA et al., 2010). Costuma 

ocupar o sub-bosque denso das matas e capoeiras, em locais com emaranhados de 

vegetação montana atlântica e matas estacionais deciduais, muitas vezes, com ocorrência 

de bambuzais (DELLA-FLORA et al., 2010; SIGRIST, 2009; SICK, 1997). A associação com 

bambuzais, incluindo o gênero Chusquea, se mostra um forte fator de atração de habitat 

para a espécie em território brasileiro (IUCN, 2014; DELLA-FLORA et al., 2010). 

Localmente, foi observado um registro da espécie na porção florestal na parte 

baixa da escarpa, em AII, durante o mês de agosto, em ambiente de mata densa com 

ocorrência de bambus. Como comum a quase totalidade de espécies ameaçadas, a 

destruição de seus habitat constitui o principal fator de pressão sobre a espécie. 

Cais-cais (Euphonia chalybea - Passeriformes) – espécie de caracterização 

ecológica ambiental semelhante a C. cearuleus, incluindo a distribuição, classificação de 

ameaça e de status, o cais-cais é um habitante restrito da zona da mata atlântica do sul do 

país de hábito frugívoro, associado em particular à flora epífita, muitas vezes na companhia 

de outras espécies, como as saíras do gênero Tangara sp. (SIGRIST, 2009; SICK, 2007). 

Atualmente, populações da espécie vêm declinando rapidamente em virtude da redução das 

áreas de mata nativa em sua área de ocorrência (IUCN, 2014). Durante os levantamentos 

na área de estudo, foi obtido um registro de ocorrência da espécie, em mata AID na borda 

da escarpa, no mês de outubro. 

Além das espécies ameaçadas registradas na área de estudo, um total de outras 

254 espécies passíveis de ocorrência localmente, segundo os dados bibliográficos, também 
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apresentam alguma qualificação reconhecida de ameaça. São elas: macuco (Tinamus 

solitarius), pato-do-mato (Cairina moschata), tauató-pintado (Accipiter polionotus), gavião-

pombo-grande (Leucopternis polionotus), águia-cinzenta (Urubitinga coronata), gavião-pega-

macaco (Spizaetus tirannus), coruja-do-mato (Strix virgata), curiango-do-banhado 

(Hydropsalis anomala), papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinaecea), pica-pau-anão-carijó 

(Picumnus nebulosus), limpa-folha-miúdo (Anabacerthia amaurotis) tirizinho-do-mato 

(Hemitriccus orbitatus), noivinha-de-rabo-preto (Xolmis dominicanus), galito (Alectrurus 

tricolor) caneleiro-de-chapéu-preto (Piprites pileata), papa-moscas-do-campo (Culicivora 

caudata), caminheiro-grande (Anthus nattereri), balança-rabo-leitoso (Polioptila lactea), 

caboclinho-de-barriga-preta (Sporophila melanogaster), curió (Sporophila angolensis), 

caboclinho-papo-branco (Sporophila palustris), caboclinho-branco (Sporophila pileata), 

sanhaçu-de-fogo (Piranga flava), e o azulihno (Cyanoloxia galucocaerulea). Destas, 09 

(37,5%) são associadas às áreas florestais, e outras 09 apresentam maior afinidade a áreas 

abertas campestres secas ou úmidas. 

Destacam-se dentre os táxons ameaçados com possível ocorrência U. coronata, 

A. vinacea, Piprites pileata, C. caudata, A. tricolor, A. nattereri, S. melanogaster e S. 

frontalis, visto que estas apresentam categorização de ameaça nas três instâncias. A. 

vinacea e P. pileata constituem espécies florestais endêmicas da mata atlântica. Por sua 

vez, U. coronata, C. caudata, A. tricolor (SANTOS, 2007), A. nattereri e S. melanogaster são 

espécies mais associadas a áreas abertas, sendo que os campos de altitude na região 

observada constituem zonas de importante ocorrência destas espécies no Estado. 

5.2.2.5.2.2 Endemismos 

Áreas de endemismo (que concentram pelo menos dois táxons endêmicos) 

abrangem biotas singulares, sendo consideradas prioritárias as práticas conservacionistas. 

A área de estudo constitui uma zona de endemismos associados ao domínio da Mata 

Atlântica, região classificada como hotspot de biodiversidade. A separação entre a Mata 

Atlântica e os blocos florestais da Amazônia e dos Andes por fitofisionomias não florestadas 

(Caatina, Cerrado e Chaco) identifica a principal razão para o elevado grau de especiação e 

os vários endemismos observados no bioma (MYERS et al., 2000). A variação de tipos 

florestais atlânticos se deve a expressiva oscilação de latitude e altitude ao longo da região, 

que determina especificidades de desenvolvimento da flora e, por consequência, da 

avifauna. 
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Segundo Cracraft (1985), a região do Parque Eólico Batavo está inserido em 

uma zona de endemismos da América do Sul, o chamado “Paraná Center”, o qual abriga 

uma série de táxons endêmicos com forte associação (ainda que não totalmente) as matas 

dominadas por Araucaria angustifolia (Figura 5.110). Dentre as 12 espécies citadas por este 

trabalho como de ocorrência restrita à região, destacam-se as ocorrências locais de 

Penelope obscura, Amazona petrei, Picumnus nebulosus, Leptasthenura setaria, e 

Cyanocorax cearuleus. 

 
Figura 5.110 - Zonas de endemismos regionais na porção centro-leste da América do Sul. A de 

número 25 representa o “Paraná Center”, e a 24 a zona “Serra do Mar”. 
Fonte: Cracraft, 1985. 

 

Ainda, o “Paraná Center” forma junto com a zona de endemismos a norte, 

denominado “Serra do Mar”, uma bem definida suprazona de endemismos que praticamente 

coincide então com a faixa de domínio da Mata Atlântica, com muitas espécies se 

estendendo daquela para esta região, incluindo espécies ameaçadas. 
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Da Silva, Sousa & Castelletti (2004), contudo, consideram que a área de estudo 

pode ser considerada uma zona de endemismo bastante diferenciada, inserida dentro da 

macro-zona “Serra do Mar”, e distinguindo-se da definição apresentada por Cracraft (1985). 

Segundo este trabalho, o “Paraná Center” não apresenta endemismos restritos consistentes 

a ponto de identificar uma zona diferenciada. Não obstante, a área de estudo se encontra 

abrangida pelos dois trabalhos como zona de endemismos. 

 
Figura 5.111 - Definição alternativa da zona de endemismos "Serra do Mar". 

Fonte: Da Silva, Sousa & Castelletti, 2004. 

 

Dentre as 362 espécies com ocorrência possível para a área de estudo, 68 são 

consideradas endêmicas do Bioma Mata Atlântica, representando 31,9% do total de 213 

espécies endêmicas com ocorrência no Bioma segundo dados recentes ainda não 

publicados (informações expostas em PIVETTA, 2014). Dentre essas espécies endêmicas 

da Mata Atlântica com ocorrência possível na região de estudo, 19 (27,9%) são atualmente 

consideradas ameaçadas de extinção internacional, nacional ou regionalmente. 

Em relação às 196 espécies registradas durante os levantamentos, 39 (19,9%) 

apresentam este tipo de endemismo. A ocorrência bibliograficamente conhecida destas 

espécies envolve (1) áreas de distribuição mais amplas em relação à cobertura original do 

Bioma, (2) restritas a áreas de menor abrangência em sua porção mais meridional, ou (3) 

associadas ao domínio da Floresta Ombrófila Mista (áreas de distribuição segundo Van 

Perlo, 2009). São elas: Odontophorus capueira (1), Aramides saracura (1), Pyrrhura frontalis 

(1), Stephanoxis lalandi (1), Thalurania glaucopis (1), Leucochloris albicollis (1), Trogon 
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surrucura (1), Ramphastos dicolorus (1) (Figura 5.112), Veniliornis spilogaster (1), Piculus 

aurulentus (2), Baryphthengus ruficapillus (1) (Figura 5.113), Mackenziaena leachii (1), 

Biatas nigropectus (2), Drymophila malura (2), Drymophila rubricollis (2), Pyriglena 

leucoptera (1), Eleoscytalopus indigoticus (1), Conopophaga lineata (1) (Figura 5.114), 

Xiphorhynchus fuscus (1), Lepidocolaptes falcinellus (2), Synallaxis ruficapilla (1), 

Cranioleuca obsoleta (2), Cranioleuca pallida (1) , Leptasthenura setaria (3), Clibanornis 

dendrocolaptoides (3), Heliobletus contaminatus (1), Procnias nudicollis (1), Mionectes 

rufiventris (1), Phylloscartes eximius (2), Chiroxiphia caudata (1), Schiffornis virescens (1), 

Turdus subalaris (1), Cyanocorax caeruleus (2), Pyrrhocoma rufuceps (1), Tachyphonus 

coronatus (1), Amaurospiza moesta (2), Saltator maxillosus (2), Myiothlypis leucoblepharus 

(1) e Euphonia chalybea (1). 

A lista de espécies endêmicas registradas engloba 11 espécies de não-

passeriformes, sendo as 27 outras espécies pertencentes a 13 famílias de Passeriformes. 

Esta diversidade envolve alguns dos táxons registrados em maior abundância localmente, 

M. leucoblepharus, P. frontalis e L. falcinellus, além das ameaçadas P. aurulentus, B. 

nigropectus, E. indigoticus, L. setaria, P. nudicollis, C. caeruleus, A moesta, E. chalybea. 

 
Figura 5.112 - Indivíduo de R. dicolorus registrado em AID. 
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Figura 5.113 - Indivíduo de B. ruficapillus registrado em AID. 

 

 
Figura 5.114 - Indivíduo de C. lineata registrado em AID. 

 

Destaca-se dentre o grupo dos endêmicos as famílias Furnariidae e 

Thamnophilidae, com respectivamente cinco espécies endêmicas registradas. Os 

Furnariidae, constituem uma família insetívora de diferentes estratégias alimentares, 
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ocupantes de praticamente toda a gama de habitats neotropicais e relacionados 

ecologicamente a uma série de outras espécies não-troficamente associadas, uma vez que 

seus hábitos reprodutivos (ninhos) assumem papel relevante na vida de variadas espécies 

de outras família, roedores e artrópodes (SICK, 1997). A Floresta Ombrófila Mista regional 

abriga valores expressivos de diversidade para os Furnariidae (ANJOS, 2002), grupos 

insetívoros que conseguem obter alimento mesmo em condições mais severas de 

temperatura e umidade, que caracterizam a Mata de Araucária, diferentemente de outros 

tipos de fitofisionomias atlânticas. Considerando as 19 espécies de Furnariidae com possível 

presença na área, um total de 10 (52,6%) espécies endêmicas tem ocorrência possível 

localmente. 

Os Thamnophilidae, por sua vez, constituem uma família insetívora restrita a 

região neotropical, especificamente do México ao norte da Argentina, e conservam uma alta 

diversidade associada a ampla diversidade entomológica e de nichos oferecidas pelas 

florestas da hiléia, de onde se origina (SICK, 1997). Considerando as 11 espécies de 

Thamnophilidae com possível presença na área, 06 (54,5%) espécies endêmicas da família 

tem ocorrência possível localmente. 

5.2.2.5.2.3 Espécies migratórias 

Considerando as rotas migratórias conhecidas e sistemas de migração da 

Classe, em relação à caracterização ambiental e posição geográfica da área de estudo, 

táxons migrantes de aves com ocorrência plausível nas áreas de influência são 

representadas sumariamente por espécies com deslocamentos de ordem regional, local ou 

parcial (ALVES, 2007; SICK, 1997). Estes são representados por espécies 

fundamentalmente florestais (principalmente Passeriformes), como o já discutido S. 

hypoxantha, com populações que, ao menos em parte, se deslocam latitudinalmente ao 

longo do Brasil e continente sul-americano em resposta as modificações sazonais de 

disponibilidade hídrica e trófica, de forma a garantir condições mais propícias de 

subsistência e procriação. Para estes táxons, sua ocorrência na região tende a ser 

observada preponderantemente durante a primavera e verão, meses de maior temperatura 

que incluem os períodos reprodutivos da maioria destes táxons. 

Dentre as 196 espécies registradas, pelo menos 16 (8,1%) apresentam 

comportamento migratório sazonal de escala regional, segundo dados bibliográficos e 

observações de campo, com ao menos parte de suas populações locais movendo-se para 

menores latitudes durante os meses mais frios. Dentre estas, incluem-se principalmente os 
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Tyrannidae, Elaenia mesoleuca, E. parvirostris, Myiophobus fasciatus, Pyrocephalus 

rubinus, Hirundinea ferruginea, Empidonomus varius, Lathrotriccus euleri, Megarynchus 

pitangua, Myiarchus swainsoni, Myiodynastes maculatus, Tyrannus melancholicus (Figura 

5.115), T. savana, além das andorinhas (Hirundinidae) Petrochelidon pyrrhonota e 

Stelgidopteryx ruficollis, Vireo chivi (Vireonidae) e S. hypoxantha (Thraupidae). De fato, dos 

94 registros quantitativos destas espécies, todos ocorreram nas campanhas amostrais de 

primavera (64) e verão (30). 

 
Figura 5.115 - Indivíduo de T. melancholicus em repouso na AID. 

 

Para os demais sistemas de migração da Classe Aves, podem ser passíveis de 

ocorrência localmente também os migrantes neárticos, espécies com zonas de nidificação 

no hemisfério setentrional que sazonalmente migram para o hemisfério sul em busca de 

temperaturas mais amenas. Algumas espécies neárticas apresentam rotas que podem 

cruzar sobre a área de estudo, em particular aquelas que, em sua movimentação para o sul, 

cruzam pelo centro do Brasil em direção do sul do país, Uruguai e leste da Argentina. Este 

grupo inclui basicamente espécies associadas a áreas abertas de campo, incluindo 

formações ocorrentes ao longo dos Campos Gerais paranaenses (BENCKE et al., 2007). 

As listagens de avifauna regionais não incluem ocorrências expressivas de 

espécies deste grupo, e nenhum registro das mesmas foi obtido durante os levantamentos 

realizados. Contudo, não pode ser descartada, segundo Valente et al (2011), a ocorrência 
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das seguintes espécies migratórias na região: Pandion haliaetus, Buteo swainsoni, Falco 

peregrinus, Pluvialis squatarola, Bartramia longicauda, Actitis macularius, Tringa solitária, T. 

melanoleuca, T. flavipes, Calidris fuscicolis, C. melanotos, Coccyzus americanos, Chordeiles 

minor, Hirundo rustica, e Dolichonyx oryzivorus. 

5.2.2.5.2.4 Ocupação do espaço aéreo 

A ocupação do espaço aéreo consiste numa das principais preocupações 

ambientais em torno da implantação de empreendimento eólicos globalmente (DREWISTT & 

LANGSTON, 2006). Uma observação direcionada deste fator localmente pode auxiliar na 

identificação de riscos potenciais de impacto sobre o grupo ao longo da implantação e 

operação odo empreendimento. 

Cinco premissas básicas devem ser consideradas em relação aos resultados e 

análises de deslocamento aéreo, aqui diagnosticado: 

• As informações descrevem dados amostrais obtidos exclusivamente nas áreas de 

abrangência dos aerogeradores (dentro de AID). Registros de ocorrência fora deste 

perímetro podem alterar significativamente os resultados apresentados; 

• Movimentações rentes à vegetação existente, incluindo formações campestres, 

arbustivas e arbóreas de diferentes estruturas verticais, foram contabilizadas como 

deslocamentos a um (1) metro de altura; 

• Considera-se como faixa de provável risco de colisão deslocamentos a alturas entre 

37 e 149 metros acima do nível do solo, em relação ao raio de ação de rotor para o 

aerogerador selecionado pelo projeto, no caso o modelo GAMESA G114 com torres 

de 93m e pás de 56m; 

• Os valores de altura atingida pelos indivíduos em deslocamento aéreo foram obtidos 

por avaliação visual direta do amostrador, valendo-se de sua experiência de campo e 

elementos físicos comparativos disponíveis. Observado esse fato, foi estipulado um 

erro amostral de ±5 metros em torno das amostras de altura; dessa forma, considera-

se aqui como faixa de possível risco de colisão a zona entre 32 e 155 metros acima 

do nível do solo; 

• Valores de indivíduos apresentados constituem estimativas com base nos 

percentuais de ocupação aérea e não podem ser considerados como os valores 

totais absolutos de animais realizando este tipo de comportamento na área de 
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estudo, uma vez considerada o caráter amostral dos dados com restrições espaciais 

e temporais, seguindo os moldes metodológicos definidos para este e outros estudos 

licenciatórios de Parques Eólicos 

Os dados de ocupação do espaço aéreo em AID durante as quatro campanhas 

amostrais incluem um total de 419 registros (contatos) em transecções, englobando a 

ocorrência de 1.731 indivíduos pertencentes a 63 espécies. A Figura 5.117 apresenta as 

médias de altura de voo (com desvio padrão) e quantidades de indivíduos em deslocamento 

aéreo para cada uma das espécies com valores representativos para estas duas variáveis. 

Um total de 15 espécies apresentou registro de ocorrência aérea dentro da faixa 

de risco considerada: Geranoaetus melanoleucus (Figura 5.116), Cathartes aura, Coragyps 

atratus, Melanerpes candidus, Streptoprocne biscutata, Petrochelidon pyrrhonota, Moothrus 

bonariensis, Anas georgica, Anthus lutescens, Patagioenas picazuro, Streptoprocne zonaris, 

Theristicus caudatus, Caracara plancus, Vanellus chilensis, e Pseudoleistes guirahuro. A 

estas se somam outras 11 espécies com ocorrência relevante (Figura 5.117), considerando 

quantidade de indivíduos em deslocamento aéreo pelo terreno e altura média de voo. Os 

deslocamentos se mostraram especialmente relevantes para G. melanoleucus, C. aura e C. 

atratus. Para estas três espécies, movimentações particularmente relevantes se 

concentraram nos horários diurnos centrais, de maiores temperaturas diárias. 

 
Figura 5.116 - Dois indivíduos de G. melanoleucus circulando no ar, em AID. 
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Figura 5.117 - Resultados de ocupação do espaço aéreo pela avifauna (espécies com ocupação relevante), segundo registros de quatro 

campanhas amostrais na AID do empreendimento. 
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Para a águia-chilena (G. melanoleucus - Figura 5.116), rapinante de grande 

porte de áreas abertas, de alta sensibilidade (baixa densidade populacional), ocorrências 

reincidentes foram observadas em determinados locais, envolvendo deslocamento ao longo 

de uma ampla faixa de altura (dados qualitativos) e, segundo os registros quantitativos, uma 

altura média superior até mesmo àquela da faixa de risco. Contudo, obviamente sua 

presença deve acontecer a alturas inferiores, com o animal ganhando ascensão aérea até 

atingir as alturas superiores. 

Urubus das espécies C. aura e C. atratus, por sua vez, apresentam populações 

mais numerosas e ocupações aéreas mais densas e frequentes, circulando no ar em 

bandos de 2 a 20 indivíduos, a diferentes alturas (Figura 5.118). Este comportamento de 

ascensão aérea passiva, por correntes quentes, é dotado por outras espécies localmente, 

incluindo Theristicus caudatus, Caracara plancus, Accipiter striatus e Heterospizias 

meridionalis. 

,  
Figura 5.118 - Bando  de C. atratus circulando no ar a elevada altitude. 

 

Foram observadas também movimentações relevantes, com direção definida, de 

indivíduos de Theristicus caudatus (Figura 5.119) e bandos de Bubulcus ibis. Algumas 

movimentações reincidentes destas espécies foram observadas em eixo de deslocamento 

leste/oeste, ao nascer do sol, e em eixo oeste-leste, durante o período vespertino e o 

crepúsculo. 
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Figura 5.119 - Indivíduos de T. caudatus em deslocamento aéreo na AID. 

 

 
Figura 5.120 - Indivíduo de Streptoprocne sp em deslocamento aéreo na AID. 

 

Outro grupo que apresentou movimentações relevantes é aquele composto 

pelas andorinhas (Hirundinidae) e andorinhões (Apodidae). Bandos de andorinha-de-dorso-
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acanelado (Petrochelidon pyrrhonota) e de taperuçus (Streptoprocne sp.) foram observados 

circulando no ar e em deslocamentos relevantes, envolvendo geralmente muitos indivíduos 

em alturas dentro da faixa de risco considerada. É importante observar que os bandos de 

Streptoprocne muitas vezes representam bandos mistos de S. biscutata e S. zonaris, 

espécies morfologicamente muito similares e de ocorrência simpatrica na região. 

O pombão (Patagioenas picazuro) foi a espécie com mais abundante ocupação 

do espaço aéreo, envolvendo movimentação diversificadas ao longo de toda AID entre 

áreas de forrageio e repouso. Espécies do gênero Anthus como A. lutescens, associadas a 

ambientes campestres rasos, possuem o comportamento de display aéreo, ascendendo 

verticalmente no ar a alturas muitas vezes superiores a 30 metros. 
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Tabela 5.38: Lista de espécies com ocorrência possível e confirmada na área de estudo.  

FAMÍLIA / Espécie Nome popular 
Categoria de ameaça 

Status Ocorrência Área de 
registro Intern. Nacional Regional 

TINAMIDAE        
Tinamus solitarius macuco NT NA VU EMA BIB  
Crypturellus parvirostris inhambu-chororó LC NA NA  BIB  
Crypturellus obsoletus inhambu LC NA NA  REG AID 
Crypturellus tataupa inhambu-chintã LC NA NA  BIB  
Rhynchotus rufescens perdigão LC NA NA  REG AID 
Nothura maculosa perdiz LC NA NA  REG AID 
ANATIDAE        
Amazonetta brasiliensis marreca-pé-vermelho LC NA NA  REG AID 
Anas georgica marreca-parda LC NA NA  REG AID 
Cairina moschata pato-do-mato LC LC NA  BIB  
CRACIDAE        
Penelope obscura jacu LC NA NA  REG AID 
ODONTOPHORIDAE        
Odontophorus capueira uru LC NA NA EMA REG AID 
PODICIPEDIDAE        
Podilymbus podiceps mergulhão-caçador LC NA NA  REG AID 
Tachybaptus dominicus mergulhão-pequeno LC NA NA  BIB  
PHALACROCORACIDAE        
Phalacrocorax brasilianus biguá LC NA NA  BIB  
ANHINGIDAE        
Anhinga anhinga biguatinga  LC NA NA  BIB  
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FAMÍLIA / Espécie Nome popular 
Categoria de ameaça 

Status Ocorrência Área de 
registro Intern. Nacional Regional 

ARDEIDAE        
Nycticorax nycticorax sovacu LC NA NA  BIB  
Butorides striata socozinho LC NA NA  BIB  
Bubulcus ibis garça-vaqueira LC NA NA  REG AID 
Ardea alba garça-branca-grande LC NA NA  BIB  
Egretta thula garça-branca-pequena LC NA NA  BIB  
Syrigma sibilatrix maria-faceira LC NA NA  REG AID 
THRESKIORNITHIDAE        
Theristicus caudatus curicaca LC NA NA  REG AID 
CATHARTIDAE        
Cathartes aura urubu-de-cabeça-vermelha LC NA NA  REG AID 
Coragyps atratus urubu-de-cabeça-preta LC NA NA  REG AID 
Sarcoramphus papa urubu-rei LC NA NA  BIB  
ACCIPITRIDAE        
Elanoides forficatus gavião-tesoura LC NA NA  REG AII 
Elanus leucurus gavião-peneira LC NA NA  REG AID 
Harpagus diodon gavião-bombachinha LC NA NA  BIB  
Ictinia plumbea sovi LC NA NA  BIB  
Circus buffoni gavião-do-banhado LC NA NA  REG AID 
Accipiter striatus gavião-miúdo LC NA NA  REG AID 
Accipiter poliogaster tauató-pintado NT NA DD  BIB  
Rupornis magnirostris gavião-carijó LC NA NA  REG AID 
Leucopternis polionotus gavião-pombo-grande NT NA NA EMA BIB  
Heterospizias meridionalis gavião-caboclo LC NA NA  REG AID 
Geranoaetus albicaudatus gavião-de-rabo-branco LC NA NA  BIB  
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Geranoaetus melanoleucus águia-chilena LC NA NA  REG AID 
Buteo brachyurus gavião-de-cauda-curta LC NA NA  REG AID 
Parabuteo leucorrhous gavião-asa-de-telha LC NA NA  BIB  
Parabuteo unicinctus gavião-de-sobre-branco LC NA NA  REG AID 
Geranospiza caerulescens gavião-pernilongo LC NA NA  BIB  
Leptodon cayanensis gavião-de-cabeça-cinza LC NA NA  BIB  
Urubitinga urubitinga gavião preto LC NA NA  REG AID 
Urubitinga coronata águia-cinzenta EN NA VU  BIB  
Spizaetus tyrannus gavião-pega-macaco LC NA NT  BIB  
RALLIDAE        
Aramides saracura saracura-do-mato LC NA NA EMA REG AID 
Aramides cajaneus saracura-três-potes LC NA NA  BIB  
Laterallus melanophaius sanã-parda LC NA NA  REG AID 
Pardirallus nigricans saracura-sanã LC NA NA  BIB  
Porzana albicollis sanã-carijó LC NA NA  BIB  
Gallinula galeata frango-dágua-comum LC NA NA  REG AID 
JACANIDAE      BIB  
Jacana jacana jaçanã LC NA NA  REG AID 
CHARADRIIDAE        
Vanellus chilensis quero-quero LC NA NA  REG AID 
RECURVIROSTRIDAE        
Himantopus melanurus pernilongo     REG AID 
SCOLOPACIDAE        
Gallinago paraguaiae narceja LC NA NA  BIB  
Tringa flavipes maçarico-de-perna-amarela LC NA NA  BIB  



 

 
 

Fone/Fax: (54) 3039.2001 | (54) 3039.2002 | Rua Rodrigues Alves, nº 2064, Térreo | Bairro Lourdes | CEP: 95076-670 | Caxias do Sul/RS 

 

Pá
gi

na
27

8 

FAMÍLIA / Espécie Nome popular 
Categoria de ameaça 

Status Ocorrência Área de 
registro Intern. Nacional Regional 

Bartramia longicauda maçarico-do-campo LC NA NA  BIB  

COLUMBIDAE        
Columbina talpacoti rolinha-roxa LC NA NA  REG AID 
Columbina picui rolinha-picui LC NA NA  REG AID 
Columbina squammata fogo-apagou LC NA NA  BIB  
Columba livia pombo-doméstico LC NA NA  BIB  
Patagioenas picazuro pombão LC NA NA  REG AID 
Patagioenas cayennensis pomba-galega LC NA NA  REG AII 
Leptotila verreauxi juriti-pupu LC NA NA  REG AID 
Claravis pretiosa pararu-azul LC NA NA  BIB  
Patagioenas maculosa pomba-do-orvaho LC NA NA  BIB  
Patagioenas plumbea pomba-amargosa LC NA NA  BIB  
Patagioenas speciosa Pomba-trocal LC NA DD  BIB  
Leptotila rufaxilla juriti-gemedeira LC NA NA  REG AID 
Zenaida auriculata pomba-de-bando LC NA NA  REG AID 
Geotrygon montana pariri LC NA NA  BIB  

CUCULIDAE        
Piaya cayana alma-de-gato LC NA NA  REG AID 
Coccyzus melacoryphus papa-lagarta-acanelado LC NA NA  BIB  
Coccyzus americanus papa-lagarta-de-asa-vermelha LC NA NA  BIB  
Dromococcyx pavoninus peixe-frito-pavonino LC NA NA  REG AII 
Crotophaga ani anu-preto LC NA NA  REG AID 
Guira guira anu-branco LC NA NA  REG AID 
Tapera naevia saci LC NA NA  REG AID 
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TYTONIDAE        
Tyto furcatus coruja-da-torre LC NA NA  REG AID 
STRIGIDAE         
Megascops choliba corujinha-do-mato LC NA NA  BIB  
Pulsatrix koeniswaldiana murucutu-de-barriga-amarela LC NA NA EMA BIB  
Pulsatrix perspicillata murucutu LC NA DD  BIB  
Strix hylophila coruja-listrada NT NA NA EMA BIB  
Strix virgata  coruja-do-mato LC NA DD  BIB  
Glaucidium brasilianum caburé LC NA NA  BIB  
Asio stygius Mocho-diabo LC NA DD  BIB  
Asio clamator coruja-orelhuda LC NA DD  BIB  
Asio flammeus Mocho-dos-banhados LC NA DD  BIB  
Athene cunicularia coruja-buraqueira LC NA NA  REG AID 

NYCTIBIIDAE        
Nyctibius griseus mãe-da-lua LC NA NA  BIB  
CAPRIMULGIDAE        
Chordeiles nacunda corucão LC NA NA  BIB  
Lurocalis semitorquatus tuju LC NA NA  BIB  
Hydropsalis albicollis bacurau LC NA NA  BIB  
Hydropsalis forcipata bacuraru-tesoura-gigante LC NA NA  BIB  
Hydropsalis longirostris bacurau-da-telha LC NA NA  BIB  
Hydropsalis parvula bacurau-chintã LC NA NA  BIB  
Hydropsalis anomala curiango-do-banhado NT NA VU  BIB  
Hydropsalis torquata bacurau-tesoura LC NA NA  BIB  



 

 
 

Fone/Fax: (54) 3039.2001 | (54) 3039.2002 | Rua Rodrigues Alves, nº 2064, Térreo | Bairro Lourdes | CEP: 95076-670 | Caxias do Sul/RS 

 

Pá
gi

na
28

0 

FAMÍLIA / Espécie Nome popular 
Categoria de ameaça 

Status Ocorrência Área de 
registro Intern. Nacional Regional 

APODIDAE        
Streptoprocne zonaris taperuçu-de-coleira-branca LC NA NA  REG AID 
Streptoprocne biscutata taperaçu-de-coleira-falha LC NA NA  REG AID 
Chaetura cinereiventris andorinhão-de-sobre-cinzento LC NA NA  BIB  
Chaetura meridionalis andorinhão-do-temporal LC NA NA  BIB  
Cypseloides fumigatus taperuçu-preto LC NA NA  BIB  
Cypseloides senex taperuçu-velho LC NA NA  BIB  
TROCHILIDAE        
Phaethornis eurynome rabo-branco-de-garganta-rajada LC NA NA EMA BIB  
Phaethornis squalidus rabo-branco-pequeno LC NA NA  BIB  
Phaethornis pretrei rabo-branco-acanelado LC NA NA  BIB  
Colibri serrirostris beija-flor-de-orelha-violeta LC NA NA  REG AID 
Eupetonema macroura beija-flor-tesoura LC NA NA  REG AII 
Stephanoxis lalandi beija-flor-de-topete LC NA NA EMA REG AII 
Thalurania glaucopis beija-flor-de-fronte-violeta LC NA NA EMA REG AID 
Leucochloris albicollis beija-flor-de-papo-branco LC NA NA EMA REG AII 
Chlorostilbon lucidus besourinho-de-bico-vermelho LC NA NA  REG AID 
Amazilia versicolor beija-flor-de-ventre-branco LC NA NA  BIB  
Calliphlox amsthystina estrelinha-zumbidor LC NA NA  BIB  
TROGONIDAE        
Trogon surrucura surucuá-variado LC NA NA EMA REG AII 
Trogon rufus surucuá-de-barriga-amarela LC NA NA  BIB  
ALCEDINIDAE        
Megaceryle torquata martim-pescador-grande LC NA NA  BIB  
Chloroceryle amazona martim-pescador-verde LC NA NA  BIB  
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Chloroceryle americana martim-pescador-pequeno LC NA NA  BIB  
MOMOTIDAE        
Baryphthengus ruficapillus juruva-verde LC NA NA EMA REG AID 
BUCCONIDAE        
Nystalus chacuru joão-bobo LC NA NA  BIB  
RAMPHASTIDAE        
Ramphasto toco tucanuçu LC NA NA  BIB  
Ramphastos dicolorus tucano-de-bico-verde LC NA NA EMA REG AID 
PICIDAE        
Picumnus nebulosus pica-pau-anão-carijó NT NA NA EMA BIB  
Picumnus temminckii pica-pau-anão-de-coleira LC NA NA EMA REG AID 
Veniliornis spilogaster picapauzinho-verde-carijó LC NA NA EMA REG AID 
Melanerpes candidus pica-pau-branco LC NA NA  REG AID 
Melanerpes flavifrons benedito-de-testa-amarela LC NA NA EMA BIB  
Piculus aurulentus pica-pau-dourado NT NA NA EMA REG AID 
Colaptes melanochloros pica-pau-verde-carijó LC NA NA  REG AID 
Colaptes campestris pica-pau-do-campo LC NA NA  REG AID 
Celeus flavescens pica-pau-de-cabeça-amarela LC NA NA  BIB  
Dryocopus lineatus pica-pau-de-banda-branca LC NA NA  BIB  
Campephilus robustus pica-pau-rei LC NA NA  BIB  
CARIAMIDAE        
Cariama cristata seriema LC NA NA  REG AID 
FALCONIDAE        
Caracara plancus caracara LC NA NA  REG AID 
Milvago chimachima gavião-carrapateiro LC NA NA  REG AID 
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Milvago chimango gavião-chimango LC NA DD  REG AID 
Micrastur ruficollis falcão-caburé LC NA NA  BIB  
Micrastur semitorquatus falcão-relógio LC NA NA  BIB  
Herpetotheres cachinnans acauã LC NA NA  REG AII 
Falco peregrinus falcão-peregrino LC NA NA  BIB  
Falco sparverius quiriquiri LC NA NA  BIB  
Falco femoralis falcão-de-coleira LC NA NA  REG AID 
PSITTACIDAE        
Psittacara leucophthalmus periquitão-maracanã LC NA NA  REG AII 
Pyrrhura frontalis tiriba-de-testa-vermelha LC NA NA EMA REG AID 
Pionopsitta pileata cuiú-cuiú LC NA NA EMA BIB  
Pionus maximiliani maitaca-verde LC NA NA  REG AID 
Amazona vinacea papagaio-de-peito-roxo EN VU NT EMA BIB  
Amazona aestiva papagaio-verdadeiro LC NA NA  BIB  
Brotogeris tirica periquito-verde LC NA NA  REG AID 
Forpus xanthopteygius tuim LC NA NA  BIB  
THAMNOPHILIDAE        
Batara cinerea matracão LC NA NA  REG AID 
Mackenziaena leachii borralhara-assoviadora LC NA NA EMA REG AII 
Mackenziaena severa borralhara LC NA NA EMA BIB  
Thamnophilus caerulescens choca-da-mata LC NA NA  REG AID 
Thamnophilus ruficapillus choca-de-chapéu-vermelho LC NA NA  REG AID 
Dysithamnus mentalis choquinha-lisa LC NA NA  REG AII 
Drymophila rubricollis trovoada-de-bertoni LC NA NA EMA REG AII 
Drymophila malura choquinha-carijó LC NA NA EMA REG AID 
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Drymophila ferruginea trovoada LC NA NA  BIB  
Biatas nigropectus papo-branco VU VU VU EMA REG AII 
Pyriglena leucoptera papa-taoca-do-sul LC NA NA EMA REG AID 
CONOPOPHAGIDAE        
Conopophaga lineata chupa-dente LC NA NA EMA REG AID 

GRALLARIIDAE        
Grallaria varia tovacuçu LC NA NA  BIB  
Hylopezus nattereri pinto-do-mato LC NA NA  BIB  

RHINOCRYPTIDAE        
Scytalopus speluncae tapaculo-preto LC NA NA EMA BIB  
Eleoscytalopus indigoticus macuquinho NT NA NA EMA REG AII 

FORMICARIIDAE        
Chamaeza campanisona tovaca-campainha LC NA NA  REG AID 

SCLERURIDAE        
Sclerurus scansor vira-folha LC NA NA EMA BIB  

DENDROCOLAPTIDE        
Sittasomus griseicapillus arapaçu-verde LC NA NA  REG AID 
Xiphocolaptes albicollis arapaçu-de-garganta-branca LC NA NA  BIB  
Dendrocolaptes platyrostris arapaçu-grande LC NA NA  REG AID 
Xiphorhynchus fuscus arapaçu-rajado LC NA NA EMA REG AID 
Lepidocolaptes falcinellus arapaçu-escamado-do-sul LC NA NA EMA REG AID 
Dendrocincla turdina arapaçu-liso LC NA NA EMA BIB  
Campylorhamphus falcularius arapaçu-de-bico-torto LC NA NA EMA BIB  
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FURNARIIDAE        
Furnarius rufus joão-de-barro LC NA NA  REG AID 
Synallaxis ruficapilla pichororé LC NA NA EMA REG AID 
Synallaxis spixi joão-teneném LC NA NA  REG AID 
Synallaxis frontalis petrim LC NA NA  BIB  
Synallaxis cinerascens pi-puí LC NA NA  REG AID 
Cranioleuca obsoleta arredio-oliváceo LC NA NA EMA REG AID 
Cranioleuca pallida arredio-pálido LC NA NA EMA REG AID 
Certhiaxis cinnamomeus curutié LC NA NA  BIB  
Leptasthenura setaria grimpeiro NT NA NA EMA REG AID 
Leptasthenura striolata grimpeirinho LC NA NA EMA BIB  
Clibanornis dendrocolaptoides cisqueiro NT NA NA  REG AID 
Anumbius annumbi cochicho LC NA NA  REG AID 
Syndactyla rufosuperciliata trepador-quiete LC NA NA  REG AID 
Philydor rufum limpa-folha-de-testa-baia LC NA NA  REG AID 
Philydor atricapillus limpa-folhas-de-coroado LC NA NA EMA BIB  
Lochmias nematura joão-porca LC NA NA  REG AID 
Anabacerthia amaurotis limpa-folha-miúdo NT NA NA EMA BIB  
Cichlocolaptes leucophrus  trepador-sombrancelha LC NA NA EMA BIB  
Heliobletus contaminatus trepadorzinho LC NA NA EMA REG AID 
XENOPIDAE        
Xenops rutilans bico-virado-carijó LC NA NA  BIB  
Xenops minutus bico-virado-miúdo LC NA NA  BIB  
PLATYRINCHIDAE        
Platyrinchus mystaceus  patinho LC NA NA  REG AID 
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RHYNCHOCYCLIDAE        
Mionectes rufiventris abre-asa-de-cabeça-cinza LC NA NA EMA REG AID 
Leptopogon amaurocephalus cabeçudo LC NA NA  REG AID 
Phylloscartes ventralis borboletinha-do-mato LC NA NA  REG AID 
Phylloscartes eximius barbudinho NT NA NA  REG AID 
Todirostrum cinereum relógio LC NA NA  BIB  
Tolmomyias sulphurescens bico-chato-de-orelha-preta LC NA NA  REG AID 
Hemitriccus diops olho-falso LC NA NA  REG AID 
Hemitriccus obsoletus catraca LC NA NA EMA BIB  
Hemitriccus nidipendulus mosqueteirinho-verde LC NA NA EMA BIB  
Hemitriccus orbitatus tirizinho-do-mato NT NA NA EMA BIB  
Poecilotriccus plumbeiceps tororó LC NA NA  REG AID 
Myiornis auricularis miudinho LC NA NA EMA BIB  
Corythopis delalandi estalador LC NA NA  REG AID 
TYRANNIIDAE        
Phyllomyias fasciatus piolinho LC NA NA  REG AII 
Phyllomyias virescens Poiaeiro-verde NC NA NA  REG AII 
Tyranniscus burmeinsteri piolhinho-chiador NC NA NA  BIB  
Myiopagis viridicata guaracava-de-crista-laranja LC NA NA  BIB  
Myiopagis caniceps guaracava-cinzenta LC NA NA  BIB  
Elaenia flavogaster guaracava-de-barriga-amarela LC NA NA  REG AID 
Elaenia parvirostris guaracava-de-bico-curto LC NA NA  REG AID 
Elaenia mesoleuca tuque LC NA NA  REG AID 
Elaenia chiriquensis chibum LC NA NA  BIB  
Elaenia obscura tucão LC NA NA  BIB  
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Camptostoma obsoletum risadinha LC NA NA  REG AID 
Serpophaga nigricans joão-pobre LC NA NA  BIB  
Serpophaga subcristata alegrinho LC NA NA  REG AID 
Euscarthmus meloryphus barulhento LC NA NA  BIB  
Myiophobus fasciatus filipe LC NA NA  REG AID 
Hirundinea ferruginea gibão-de-couro LC NA NA  BIB  
Culicivora caudata papa-moscas-do-campo VU VU VU  BIB  
Lathrotriccus euleri enferrujado LC NA NA  REG AID 
Pyrocephalus rubinus verão LC NA NA  REG AII 
Cnemotriccus fuscatus guaracavuçu LC NA NA  BIB  
Contopus cinereus papa-moscas-cinzento LC NA NA  BIB  
Satrapa icterophrys suiriri-pequeno LC NA NA  REG AII 
Colonia colonus viuvinha LC NA NA  BIB  
Alectrurus tricolor galito VU VU EN  BIB  
Knipolegus cyanirostris maria-preta-de-bico-azulado LC NA NA  BIB  
Knipolegus lophotes maria-preta-de-penacho LC NA NA  REG AID 
Knipolegus nigerrimus maria-preta-de-garganta-vermelha LC NA NA  BIB  
Xolmis cinereus primavera LC NA NA  REG AID 
Xolmis dominicanus noivinha-do-rabo-preto VU NA NA  BIB  
Arundinicola leucocephala lavadeira-de-cabeça-branca LC NA NA  BIB  
Machetornis rixosa suiriri-cavaleiro LC NA NA  BIB  
Muscipipra vetula tesoura-cinzenta LC NA NA  BIB  
Legatus leucophaius bem-te-vi-pirata LC NA NA  REG AID 
Myiozetetes similis bentevizinho-de-penacho-verm. LC NA NA  BIB  
Pitangus sulphuratus bem-te-vi LC NA NA  REG AID 
Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado LC NA NA  REG AII 



 

 
 

Fone/Fax: (54) 3039.2001 | (54) 3039.2002 | Rua Rodrigues Alves, nº 2064, Térreo | Bairro Lourdes | CEP: 95076-670 | Caxias do Sul/RS 

 

Pá
gi

na
28

7 

FAMÍLIA / Espécie Nome popular 
Categoria de ameaça 

Status Ocorrência Área de 
registro Intern. Nacional Regional 

Megarynchus pitangua nei-nei LC NA NA  REG AID 
Empidonomus varius peitica LC NA NA  REG AII 
Tyrannus melancholicus suiriri LC NA NA  REG AID 
Tyrannus savana tesourinha LC NA NA  REG AID 
Sirystes sibilator gritador LC NA NA  BIB  
Myiarchus swainsoni irré LC NA NA  REG AID 
Myiarchus ferox maria-cavaleira NC NA NA  BIB  
Attila phoenicurus capitão-castanho LC NA NA  BIB  
COTINGIDAE        
Procnias nudicollis araponga VU NA NA EMA REG AII 
Pyroderus scutatus pavó LC NA NA EMA BIB  
PIPRITIDAE        
Piprites pileata dançador-coroado VU VU EN EMA BIB  
PIPRIDAE        
Chiroxiphia caudata tangará LC NA NA EMA REG AID 
TITYRIDAE        
Schiffornis virescens flautim LC NA NA EMA REG AID 
Tityra inquisitor anambé-br.-de-bochecha-parda LC NA NA  BIB  
Tityra cayana anambé-branco-de-rabo-preto LC NA NA  BIB  
Pachyramphus castaneus caneleiro LC NA NA  REG AID 
Pachyramphus polychopterus caneleiro-preto LC NA NA  REG AII 
Pachyramphus viridis caneleiro-verde LC NA NA  BIB  
Pachyramphus validus caneleiro-de-chapéu-preto LC NA NA  REG AII 
VIREONIDAE        
Cyclarhis gujanensis pitiguari LC NA NA  REG AID 
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Vireo chivi juruviara LC NA NA  REG AID 
Hylophilus poicilotis verdinho-coroado LC NA NA EMA REG AII 
CORVIDAE        
Cyanocorax caeruleus gralha-azul NT NA NA EMA REG AID 
Cyanocorax chrysops gralha-picaça LC NA NA  REG AID 
HIRUNDINIDAE        
Tachycineta leucorrhoa andorinha-de-sobre-branco LC NA NA  REG AID 
Tachycineta albiventer andorinha-do-rio LC NA NA  BIB  
Petrochelidon pyrrhonota andorinha-de-dorso-acanelado LC NA NA  REG AID 
Progne tapera andorinha-do-campo LC NA NA  BIB  
Progne chalybea andorinha-doméstica-grande LC NA NA  BIB  
Alopochelidon fucata andorinha-morena LC NA NA  BIB  
Pygochelidon cyanoleuca andorinha-pequena-de-casa LC NA NA  REG AID 
Stelgidopteryx ruficollis andorinha-serradora LC NA NA  REG AID 
TROGLODYTIDAE        
Troglodytes musculus corruíra LC NA NA  REG AID 
Cistothorus platensis corruíra-do-campo LC NA NA  BIB  
POLIOPTILIDAE        
Polioptila lactea balança-rabo-leitoso NT NA EN EMA BIB  
TURDIDAE        
Turdus flavipes sabiá-una LC NA NA  REG AID 
Turdus subalaris sabiá-ferreiro NC NA NA EMA REG AID 
Turdus rufiventris sabiá-laranjeira LC NA NA  REG AID 
Turdus leucomelas sabiá-barranco LC NA NA  REG AID 
Turdus amaurochalinus sabiá-poca LC NA NA  REG AID 
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FAMÍLIA / Espécie Nome popular 
Categoria de ameaça 

Status Ocorrência Área de 
registro Intern. Nacional Regional 

Turdus albicollis sabiá-coleira LC NA NA  REG AID 
MIMIDAE        
Mimus saturninus sabiá-do-campo LC NA NA  REG AID 
MOTACILLIDAE        
Anthus lutescens caminheiro-zumbidor LC NA NA  REG AID 
Anthus hellmayri caminheiro-de-barriga-acanelada LC NA NA  REG AID 
Anthus nattereri caminheiro-grande VU VU NA  BIB  
PASSERILIDAE        
Zonotrichia capensis tico-tico LC NA NA  REG AID 
Arremon flavirostris tico-tico-de-bico-amarelo LC NA NA  BIB  
Ammodramus humeralis tico-tico-do-campo LC NA NA  REG AID 
THRAUPIDAE        
Pyrrhocoma ruficeps cabecinha-castanha LC NA NA EMA REG AII 
Lanio melanops tiê-de-topete LC NA NA  REG AID 
Lanio cucullatus tico-tico-rei LC NA NA  BIB  
Danoscopiza albifrons tico-tico-do-banhado NC NA NA  BIB  
Tachyphonus coronatus tiê-preto LC NA NA EMA REG AII 
Stephanophorus diadematus sanhaçu-frade LC NA NA  REG AID 
Pipraeidea bonariensis sanhaçu-papo-laranja LC NA NA  REG AID 
Pipraeidea melanonota saíra-viúva LC NA NA  REG AID 
Tangara preciosa saíra-preciosa LC NA NA  REG AID 
Tangara sayaca tangará-cinzento LC NA NA  REG AID 
Tersina viridis saí-andorinha LC NA NA  REG AID 
Dacnis cayana saí-azul LC NA NA  REG AID 
Coereba flaveola cambacica LC NA NA  BIB  
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FAMÍLIA / Espécie Nome popular 
Categoria de ameaça 

Status Ocorrência Área de 
registro Intern. Nacional Regional 

Hemithraupis guira saíra-de-papo-preto LC NA NA  REG AID 
Hemithraupis ruficapilla saíra-ferrugem LC NA NA EMA BIB  
Haplospiza unicolor cigarra-bambu LC NA NA EMA BIB  
Sicalis luteola tipio LC NA NA  REG AID 
Sicalis flaveola canário-da-terra LC NA NA  REG AID 
Sicalis citrina anarinho-rasteiro LC NA NA  REG AID 
Emberizoides ypiranganus canário-do-brejo LC NA NA  REG AID 
Emberizoides herbicola canário-do-campo LC NA NA  BIB  
Embernagra platensis sabiá-do-banhado LC NA NA  REG AID 
Volatinia jacarina tiziu LC NA NA  REG AID 
Sporophila caerulescens coleirinho LC NA NA  REG AID 
Sporophila angolensis curió LC NA VU  BIB  
Sporophila hypoxantha caboclinho-de-barriga-vermelha LC NA NT  REG AID 
Sporophila palustris caboclinho-papo-branco EN NA EN  BIB  
Sporophila melanogaster caboclinho-de-barriga-preta NT VU VU EMA BIB  
Sporophila pileata caboclinho-branco NC NC NC  BIB  
Tiaris fuliginosus cigarra-do-coqueiro LC NA NA  REG AID 
Conirostrum speciosum figurinha-de-rabo-castanho LC NA NA  BIB  
Poospiza nigrorufa quem-te-vestiu LC NA NA  BIB  
Poospiza cabanisi tico-tico-da-taquara LC NA NA  REG AID 
Saltator similis trinca-ferro LC NA NA  REG AID 
Saltator fuliginosus pimentão LC NA NA  BIB  
Saltator maxillosus tempera-viola LC NA NA EMA REG AII 
Schistochlamys ruficapillus bico-de-veludo NC NA NA  REG AID 
Cissopis leverianus tietinga LC NA NA  REG AID 
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FAMÍLIA / Espécie Nome popular 
Categoria de ameaça 

Status Ocorrência Área de 
registro Intern. Nacional Regional 

CARDINALIDAE        
Habia rubica tiê-do-mato-grosso LC NA NA  BIB  
Amaurospiza moesta negrinho-do-mato NT NA NA EMA REG AID 
Piranga flava sanhaço-de-fogo LC NA NT  BIB  
Cyanoloxia glaucocaerulea azulinho LC NA NT  BIB  
Cyanoloxia brissonii azulão LC NA NA  BIB  
PARULIDAE        
Setophaga pitiayumi mariquita LC NA NA  REG AID 
Geothlypis aequinoctialis pia-cobra LC NA NA  REG AID 
Basileuterus culicivorus pula-pula LC NA NA  REG AID 
Myiothlypis leucoblephara pula-pula-assoviador LC NA NA EMA REG AID 
ICTERIDAE        
Cacicus chrysopterus tecelão LC NA NA  REG AID 
Cacicus haemorrhous guache LC NA NA  REG AII 
Gnorimopsar chopi graúna LC NA NA  REG AID 
Icterus pyrrhopterus encontro LC NA NA  BIB  
Pseudoleistes guirahuro chopim-do-brejo LC NA NA  REG AID 
Sturnella superciliaris polícia-inglesa-do-sul LC NA NA  REG AID 
Molothrus rufoaxillaris chopim LC NA NA  REG AID 
Molothrus bonariensis vira-bosta LC NA NA  REG AID 
FRINGILLIDAE        
Sporagra magellanica pintassilgo LC NA NA  REG AID 
Euphonia violacea gaturamo-verdadeiro LC NA NA  BIB  
Euphonia chalybea cais-cais NT NA NA EMA REG AID 
Euphonia pectoralis ferro-velho LC NA NA EMA BIB  
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FAMÍLIA / Espécie Nome popular 
Categoria de ameaça 

Status Ocorrência Área de 
registro Intern. Nacional Regional 

Euphonia cyanocephala gaturamo-rei LC NA NA  BIB  
Euphonia chlorotica fim-fim LC NA NA  REG AID 
Chlorophonia cyanea gaturamo-bandeira LC NA NA  BIB  
ESTRILDIDAE        
Estrilda astrild bico-de-lacre LC NA NA  BIB  
PASSERIDAE        
Passer domesticus pardal LC NA NA  REG AID 

Categoria de ameaça: CR – criticamente ameaçado; VU – vulnerável; EN – em perigo; NT – near threatened (quase ameaçada); LC – least concern (não ameaçada); 
NA – não ameaçada; DD – dados insuficientes. Status: EMA – endêmica da mata atlântica. Ocorrência: REG – espécie registrada na área de estudo durante os 
levantamentos; BIB – espécie com ocorrência na área segundo dados bibliográficos. Área de registro (somente para espécies registradas): AID – espécie registrada em 
na área de influência direta; AII – espécie registrada somente na área de influência indireta. 
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5.2.2.6 Mamíferos 

Em todo planeta existem aproximadamente 5.478 espécies de mamíferos 

viventes (REIS, 2010), incluindo animais terrestres, aquáticos e voadores. As Ordens mais 

numerosas são Chiroptera e Rodentia. A Ordem Chiroptera (morcegos) compreende mais 

de 1.100 espécies viventes, enquanto que a Ordem Rodentia supera 2.000 espécies 

conhecidas em todo mundo (GONZÁLEZ, 2010). 

Conforme Fonseca (2012), 701 espécies de mamíferos são catalogadas para o 

Brasil, distribuídos em 243 gêneros, 50 famílias e 12 Ordens. Seguindo o padrão global, as 

Ordens mais especiosas são Rodentia e Chiroptera, com respectivamente 34,7% (243 

táxons) e 24,8% (174 táxons) das espécies de mamíferos brasileiras. A Mata Atlântica é o 

segundo Bioma com maior diversidade de espécies de mamíferos, ficando atrás apenas 

para a Floresta Amazônica. É um dos ecossistemas mais ricos em diversidade e 

endemismos de espécies da flora e fauna e, também, um dos mais ameaçados do planeta. 

Atualmente é uma das 25 regiões mais ricas e ameaçadas do mundo – hotspots 

(FONSECA, 2012). 

Na Mata Atlântica aproximadamente 30% das espécies de mamíferos são 

restritas ao Bioma, que possui uma riqueza de 298 espécies integrantes da mastofauna, 

sendo 113 espécies para Ordem Quiróptera e 120 espécies pertencentes às Ordens 

Rodentia e Didelphimorphia (FONSECA, 2012). Dentre estes números, calcula-se que 22 

espécies de mamíferos de médio e grande porte e 43 espécies de pequenos roedores e 

marsupiais são consideradas endêmicas, além de 12 espécies de Quirópteros consideradas 

“raras”.  

Uma vez que, a mastofauna local está associada ao Bioma de Mata Atlântica é 

esperada a ocorrência de 50 espécies de pequenos mamíferos (roedores e marsupiais), 47 

espécies de mamíferos de médio e grande porte (incluindo espécies de maior porte das 

Ordens Rodentia e Didelphimorphia) e 66 espécies de quirópteros (REIS, 2010; REIS, 2009; 

REIS, 2000; BOVINCINO, 2008; MENDES, 2005 e DIAS, 2010), considerando os diversos 

ecossistemas continentais encontrados na área de estudo, situada no Estado do Paraná.  

O presente relatório visa a atender ao Termo de Referência (para obtenção de 

Licença Prévia para construção de Centrais Eólicas) elaborado pelo IAP – Instituto 

Ambiental do Paraná, a qual consiste na elaboração de um Estudo de Impacto Ambiental – 

EIA, referente ao Processo N° 12.222.712-0. 
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5.2.2.6.1 Materiais e métodos  

Considerando-se a diferenciação de habitat, de ocupação e comportamento em 

relação aos mamíferos terrestres e voadores, bem como em vista da compreensão dos 

possíveis impactos advindos da implantação do empreendimento, diferentes métodos de 

amostragem foram utilizados ao estudo deste grupo da fauna vertebrada. A definição e 

aplicação dos métodos aqui descritos se fundamentam na premissa de levantamento 

faunístico com base no Termo de Referência para Centrais Eólicas, organizado pelo IAP. 

Os mamíferos terrestres silvestres de ocorrência regional, na área de estudo, 

incluem desde animais de porte reduzido a poucas gramas, espécies de médio e grande 

porte e até mamíferos alados. A fim de uma cobertura amostral de abrangência a toda a 

diversidade mastofaunística, métodos diferenciados de levantamento e registro do táxon 

foram definidos e utilizados dentro da área de estudo, incluindo levantamentos qualitativos e 

revisões bibliográficas. 

O principal método de amostragem de mamíferos de médio e grande porte é o 

de transecções lineares. Os levantamentos por transectos consistiram em censos totais ao 

longo de uma série de linhas de deslocamento (transectos) previamente selecionadas, 

objetivando o registro de espécimes mastofaunísticas de maneira direta (observação, 

vocalização ou emissões odoríferas) ou indireta (rastros, fezes, tocas, etc.). Cada transecto 

compreende uma linha de deslocamento fixa, com distância total e abrangência lateral fixa, 

percorrida a pé. De forma complementar, linhas de deslocamentos utilizando veículo 

automotor a velocidade constante foram realizadas, porém com formações espaciais 

diferentes das transecções padrão. Foram realizadas transecções diurnas e noturnas, 

considerando que muitas espécies têm atividade acentuada entre o crepúsculo e o 

amanhecer. Quando registrado algum espécime ou vestígio de interesse, este foi 

classificado ao mais específico grupo taxonômico possível e sua posição tomada com 

auxílio de GPS, sendo estas informações anotadas em protocolo de campo pré-definido 

(juntamente a outros dados relacionados) e, quando possível, fotografado. 

Para este levantamento, foram definidos 11 transectos padrão, com 1.500 

metros e abrangência lateral de 50 metros cada (Tabela 5.39). A espacialização de cada 

unidade amostral esteve de acordo com a cobertura de área de influência direta (sete 

transectos) e indireta (quatro transectos), todos relacionados à ocorrência local de 

microambientes. Um total de 10 transectos foi realizado durante o período diurno enquanto 

que um (1) foi realizado durante o período noturno.  
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Tabela 5.39: Relação dos transectos realizados na área de influência direta e indireta. As 
coordenadas UTM representam o inicio e o fim (respectivamente) de cada transecção. 

Transecto Tipo Área 
Coordenada UTM 

Ambiente X Y 

BTVM 01 Padrão 
(diurna) AII 587597 

588764 
7257510 
7256646 exóticas 

BTVM 02 Padrão 
(diurna) AID 588013 

588748 
7255543 
7254376 

mata mista e 
estepe gramíneo 

lenhosa 

BTVM 03 Padrão 
(noturna) AII 588924 

589804 
7256598 
7255735 

exóticas e mata 
mista 

BTVM 04 Padrão 
(diurna) AID 587517 

588444 
7250218 
7249082 

cultivo e mata 
mista 

BTVM 05 Padrão 
(diurna) AII 584958 

583823 
7254072 
7253416 cultivo 

BTVM 06 Padrão 
(diurna) AID 586078 

586174 
7258438 
7257366 

cultivo e mata 
mista 

BTVM 07 Padrão 
(diurna) AID 585790 

584526 
7256007 
7256918 cultivo 

BTVM 08 Padrão 
(diurna) AID 584606 

584415 
7249946 
7250809 

cultivo, 
pastagens e 

açudes 

BTVM 09 Padrão 
(diurna) AII 581392 

582592 
7248666 
7248746 cultivo e exóticas 

BTVM 10 Padrão 
(diurna) AID 583263 

584558 
7249066 
7249786 

cultivo e mata 
mista e exóticas 

BTVM 11 Padrão 
(diurna) AID 585054 

586541 
7249898 
7249914 cultivo e exóticas 

Foram ainda, definidos sete (7) transectos realizados utilizando veículo 

automotor em deslocamento por acessos a velocidade constante (20 km/h), sendo aqui 

denominados transectos veiculares, de mesma conformação espacial (2500 metros), 

diferindo dos 11 transectos percorridos a pé (transecções padrão). As transecções 

veiculares noturnas foram realizadas utilizando lanternas de um milhão de velas para auxílio 

à visualização. Em termos espaciais, um (1) transecto se situa em AID/AII, enquanto que os 

demais transectos abrangem AID, (Tabela 5.40). 

Tabela 5.40: Relação dos transectos veiculares noturnos realizados na área de estudo. As 
coordenadas UTM representam o inicio e o fim (respectivamente) de cada transecção. 

Transecto Tipo Área Coordenada UTM Ambiente 
X Y 

BTVM-V1 Veicular (noturna) AID/AII 584444 
585910 

7260824 
7259105 

cultivo mata 
mista 

BTVM-V2 Veicular (noturna) AID 586112 
586364 

7257235 
7255315 

cultivo e 
alagados 

BTVM-V3 Veicular (noturna) AID 585202 
587072 

7254506 
7255012 

cultivo e mata 
mista 

BTVM-V4 Veicular (noturna) AID 587173 
588386 

7254961 
7253192 

Cultivo e 
exóticas 
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BTVM-V5 Veicular (noturna) AID 588032 
587729 

7253091 
7251372 

Cultivo, mata 
mista e exóticas 

BTVM-V6 Veicular (noturna) AID 587325 
586769 

7249705 
7247430 

Cultivo, mata 
mista e exóticas 

BTVM-V7 Veicular (noturna) AID 586819 
586213 

7247228 
7245257 

Cultivo e mata 
mista 

Devido à dificuldade de registro de muitos táxons da mastofauna, pelo 

comportamento esquivo e sorrateiro, foram utilizadas armadilhas fotográficas (live trap – 

Figura 5.121) de detecção de movimento. Sete (7) armadilhas fotográficas (Tabela 5.41) 

foram instaladas em diferentes pontos constituídos por fragmentos de matas nativa, mista e 

exótica, onde era esperada a ocorrência de mamíferos de médio e grande porte em busca 

de abrigo ou em forrageio. As armadilhas permaneceram instaladas durante seis (6) dias 

amostrais, com cobertura integral de amostragem de 24 horas totalizando 144 

horas/armadilhas, durante cada campanha amostral. Ao término do estudo, um total de 

4.032 horas de amostragem foi atingido com a utilização de armadilhas fotográficas. Foram 

utilizadas iscas (sardinhas, bacon, mortadela, maça e milho), sendo estas repostas a cada 

dois dias. Espacialmente, seis (6) armadilhas foram dispostas na AID, enquanto que uma (1) 

armadilha foi disposta na AII. 

 
Figura 5.121 - Armadilha Fotográfica (live traps) disposta na área de estudo.  
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Tabela 5.41: Relação de armadilhas fotográficas utilizadas para amostragem na área de estudo. 

Armadilha Tipo Área 
Coordenada UTM 

Ambiente 
X Y 

AF 01 Fotográfica 
(ponto fixo) AID 587375 7250109 Mata nativa 

AF 02 Fotográfica 
(ponto fixo) AID 584343 7249401 Mata nativa 

AF 03 Fotográfica 
(ponto fixo) AID 587780 7252990 Mata nativa 

AF 04 Fotográfica 
(ponto fixo) AID 585505 7254506 Mata nativa 

AF 05 Fotográfica 
(ponto fixo) AID 588538 7254860 Mata nativa 

AF 06 Fotográfica 
(ponto fixo) AII 587881 7257387 Mata mista 

AF 07 Fotográfica 
(outono) AID 585455 7250058 Exóticas 

A atividade de mamíferos fossoriais, um importante grupo em relação a impactos 

oriundos de atividades como supressão e/ou intervenção direta no solo, além de abertura 

e/ou manutenção de acessos, apresenta especificidades comportamentais relacionadas à 

ocupação de tocas. A fim da obtenção de registros para o grupo, foi realizada a metodologia 

de varredura em locais propícios ao abrigo e refúgio destes animais. Para este método, 

foram revisados troncos caídos, acúmulos de folhiço e de pedras, depósitos de materiais 

antropogênicos, entre outros, durante as transecções para os demais grupos e 

deslocamentos não sistemáticos pela área. O levantamento de ocupação das tocas foi 

procedido com a utilização de Endoscópio INSTRUTEMP® (Figura 5.122), aparelho de 

sondagem visual direta. O aparelho consiste de um visor conectado a uma câmera de 5,5 

mm posicionada na ponta de um cabo de fibra ótica de três metros de comprimento, a qual 

foi inserida no interior das tocas ou outros tipos de cavidades passíveis de utilização pela 

fauna, buscando o registro ativo ou de vestígios específicos no interior das mesmas, 

seguido do georreferenciamento das mesmas. 

Devido à dificuldade do registro e identificação de mamíferos de pequeno porte 

(animais com peso menor que um quilograma), foram aplicados métodos de busca ativa por 

carcaças ou vestígios (crânios) em fezes de predadores como Strigformes (corujas). A 

busca ativa foi realizada durante transecções para os demais grupos e também durante 

deslocamentos não sistemáticos pela área de estudo. Conforme o Termo de Referencia 

foram utilizados registros secundários para o levantamento das espécies de pequenos 

mamíferos passíveis de ocorrência na área de estudo. 
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Figura 5.122 - Instrumento de sondagem visual utilizando Endoscópio INSTRUTEMP® para 

verificação do interior de tocas.  
 

Os registros advindos de observações complementares a estas metodologias 

foram inclusos qualitativamente nos resultados amostrais. Incluem-se nesta categoria 

observações realizadas durante deslocamentos para e entre transectos, além de registros 

obtidos pelos amostradores das demais classes de vertebrados com estudos paralelos na 

área. 

De acordo com os objetivos principais de monitoramento e caracterização 

ambiental da área, a metodologia de estudo da quiropterofauna, aplicada durante as quatro 

campanhas sazonais na área de influência, envolve a utilização de três métodos de 

amostragem quali-quantitativa, complementados por observações qualitativas. 

Um dos métodos à amostragem da quiropterofauna consistiu na realização de 

transecções de observação de atividade em geral na área de influência do empreendimento, 

com especial atenção para a AID. Desta forma, foram percorridos transectos com utilização 

de equipamento de detecção por ultrassom, Pettersson D200. Para este levantamento foi 

definido um total de 12 transecções (Tabela 5.42), geograficamente dispostas considerando 

uma cobertura ampla de área, de forma associada à caracterização ambiental do terreno em 

relação à área de influência total abrangida, com prioridade de observação para a AID. Cada 

transecto foi realizado uma única vez durante o estudo, sendo definidas três transeções 
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amostrais por estação. As transeções abrangeram diferentes microambientes encontrados 

na área de influência direta. 

Cada transecto compreendeu um trajeto de 1.500 metros, sendo realizadas 

verificações de atividade a cada 50 metros. Em cada ponto de verificação, o amostrador 

realizou oscilações na frequência de captação do equipamento (8 – 120 kHz) em todas as 

direções (giro de 360°), levando cerca de 3 minutos em cada ponto. Para cada ponto 

amostral foi observada a presença ou ausência de indivíduos, sendo que quando do registro 

positivo procedeu-se com a coleta de dados tais como frequência de emissão ultrassônica, 

altura e direção de voo (quando possível determinar), além do registro de localização 

pontual (GPS). Pontos de checagem qualitativos não inclusos em transecções também 

foram realizados. 

Tabela 5.42: Transecções aplicadas para a amostragem de morcegos durante as quatro 
campanhas sazonais. 

Transecto Tipo Área Coordenada UTM Ambiente 
X Y 

BTVQ 01 Padrão 
(diurna) AID 586420 

587475 
7250110 
7250218 

Mata nativa, 
cultivo e exóticas 

BTVQ 02 Padrão 
(diurna) AID 585508 

585328 
7250074 
7249150 

Cultivo e 
exóticas 

BTVQ 03 Padrão 
(diurna) AID 589214 

588207 
7255171 
7255327 

Mata nativa e 
estepe 

BTVQ 04 Padrão 
(diurna) AID 585616 

585592 
7255087 
7254176 

Mata nativa, 
cultivo e estepe 

BTVQ 05 Padrão 
(diurna) AID 583241 

583793 
7250374 
7249330 

Mata nativa e 
cultivo 

BTVQ 06 Padrão 
(diurna) AID 588063 

587439 
7254464 
7253732 

Cultivo e 
exóticas 

BTVQ 07 Padrão 
(diurna) AID 587619 

587667 
7252772 
7252029 

Cultivo, exóticas 
e mata nativa 

BTVQ 08 Padrão 
(diurna) AID 586491 

587055 
7248814 
7247903 

Mata mista, 
cultivo e exótica 

BTVQ 09 Padrão 
(diurna) AID 586671 

586887 
7247399 
7246608 

Mata mista, 
cultivo e estepe 

BTVQ 10 Padrão 
(diurna) AID 586560 

586897 
7252368 
7253464 

Cultivo, exóticas 
e açude 

BTVQ 11 Padrão 
(diurna) AID 584578 

585801 
7256880 
7256036 Cultivo 

BTVQ 12 Padrão 
(diurna) AID 586433 

586939 
7246802 
7245790 

Mata mista, 
cultivo e estepe 

A utilização do aparelho ANABAT SD2 (Figura 5.123) consistiu em método de 

estudo utilizado durante o levantamento. Este equipamento, utilizado como verificador 

auxiliar de atividade durante o levantamento possibilita a identificação de atividade da 

quiropterofauna através de ultrassom, realizando uma captação integral de todo espectro 
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emissivo desses animais, sem necessidade da definição de uma faixa de frequência 

específica. O aparelho permite também, a partir de uma base de dados, a identificação das 

espécies em atividade a partir de suas emissões ultrassônicas. Durante os estudos foi 

conduzida a construção desta base de dados, dependente da captura de espécimes.  

 
Figura 5.123 - ANABAT SD2 utilizado na detecção de morcegos por ultrassom. 

 

Para este levantamento, foram definidos sete transectos de 2,5 Km cada (fixos – 

Tabela 5.40) com auxilio de veículo automotor a velocidade constante de 20 km/horários. As 

transecções foram realizadas no interior da AID com a utilização do aparelho ANABAT SD2, 

munido de um microfone detector de ultrassom preso a parte externa do veículo, o qual 

possui a finalidade de registrar atividades durante o crepúsculo (Figura 5.124).  As 

transecções veiculares são as mesmas transecções definidas para amostragem da 

mastofauna de médio e grande porte. 

O terceiro método básico de amostragem de quirópteros consistiu na captura de 

animais utilizando redes de neblina (mist nets), metodologia fundamental para a 

identificação de espécies. Cada rede de neblina aberta, instalada com auxílio de hastes 

fixas ou outros artifícios regulares (Figura 5.125), possui dimensão de nove metros de 

comprimento por três metros de altura, com malha de 35 mm e quatro bolsões de captura. 

As mist nets foram dispostas de forma aleatória nos pontos amostrais, priorizando 

ambientes favoráveis ao deslocamento e forrageio dos quirópteros. Para este levantamento 
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foram utilizadas oito (8) redes em cada ponto amostral. Os pontos de captura escolhidos 

incluem microambientes de reconhecida concentração da quiropterofauna. Quando da 

captura de indivíduos foi procedida a identificação da espécie, biometria com utilização de 

paquímetro e trena milimetrada, pesagem com balança digital, registro fotográfico, gravação 

da frequência través de ANABAT SD2 (quando possível)  e soltura. 

 
Figura 5.124: ANABAT SD2 acoplado ao veículo durante as amostragens. 

  

As redes foram instaladas ao menos 30 minutos antes do ocaso e 

permaneceram dispostas nos pontos amostrais por períodos não inferiores a 3 horas. 

Durante cada campanha amostral, foi realizado levantamentos em três pontos amostrais 

aleatórios (noites). Foram amostrados, ao final do estudo 11 diferentes pontos de captura na 

AID durante o levantamento (Tabela 5.43). Um ponto amostral foi definido em AII tendo sido 

realizado na campanha de verão. 

De forma complementar, a busca por locais de concentração (dormitórios) 

consiste em metodologia complementar direcionada a ambientes propícios ao 

estabelecimento destes animais. Estas buscas são conduzidas durante o dia, sendo 

observados locais como edificações, telhados, agrupamentos arbóreos, cavidades naturais 

e artificiais, etc. 
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Figura 5.125 - Ponto de instalação de mist nets. 

Tabela 5.43: Pontos de levantamento por redes de neblina amostrados durante o 
levantamento. 

Ponto – área 
Coordenadas 

Ambiente Horas de 
amostragem 

 
Área X Y 

Redes01 588523 7254805 Mata nativa 4 horas AID 
Redes02 587380 7250012 Mata de araucária 4 horas AID 
Redes03 585312 7260018 Mata nativa 4 horas AII 
Redes04 585572 7254611 Mata nativa 4 horas AID 
Redes05 584356 7249621 Mata nativa 4 horas AID 
Redes06 585660 7258175 Mata nativa 4 horas AID 
Redes07 587904 7252913 Mata nativa 4 horas AID 
Redes08 586711 7247905 Exóticas 4 horas AID 
Redes09 586721 7247842 Mata nativa 4 horas AID 
Redes10 586749 7252827 Exóticas 4 horas AID 
Redes11 585175 7249978 Exóticas 4 horas AID 
Redes12 586675 7246005 Mata nativa 4 horas AID 

A identificação das espécies da mastofauna e pesquisa bibliográfica seguem 

Bovincino (2008), González 2010 e Reis (2010), Reis (2009); IAP (2008), IAP (2003), 

Carvalho (2008), Barquez & Díaz (2009), Gregorin & Taddei (2002), Vizzoto & Taddei (1973) 

e Mendes (2005). As categorias de ameaça das espécies registradas na área de estudo são 
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identificadas segundo IAP, (2003), REIS, (2009); MMA, (2008); MMA, 2003; REIS, (2009) e 

IUCN, (2014). 

Foram produzidas e avaliadas curvas de suficiência amostral para a mastofauna 

de médio e grande porte (CULLEN, 2006; CULLEN & RUDRAN 2004; COLEMAN, 1982; 

COLWELL e CODDINGTON 1994), bem como curvas cumulativas de espécies (COLWELL, 

2004), buscando avaliar questões de diversidade e suficiência amostral atingida. 

5.2.2.6.2 Resultados 

5.2.2.6.2.1 Mamíferos Terrestres de Pequeno Porte 

Ao longo dos estudos, dois (2) indivíduos foram registrados, ambos visualizados 

de forma direta. Os espécimes registrados dividem-se em uma (1) espécie e uma família, 

pertencentes à Ordem Rodentia. Um dos indivíduos visualizados pertence à espécie 

Guerlinguetus ingrami (caxinguelê), enquanto que o outro pertence à Família Cricetidae, 

provavelmente representante de alguma espécie do gênero Akodon. Nenhum táxon 

analisado se encontra inscrito em alguma categoria de ameaça, seja ela, regional, nacional 

ou internacional. 

 Conforme bibliografias especializadas, (REIS, 2010; BOVINCINO, 2008 e REIS, 

2009) é esperada a ocorrência de cinco (5) famílias de roedores de pequeno porte para a 

área de estudo, totalizando 36 espécies. A família Cricetidae é a mais abundante em 

número de espécies de possível distribuição na área, totalizando 26 táxons. As espécies da 

família Cricetidae (Figura 5.126) geralmente compreendem roedores de porte reduzido com 

comportamento fossorial e escansorial. Em se tratando de roedores de pequeno porte, 

bordas de vegetação em ambientes de transição, a beira de acessos e capões de mata são 

muito utilizados para residência e forrageio. As espécies da família também podem se 

associar a ambientes constituídos por reflorestamento de exóticas, ocorrente na área de 

estudo.  

Táxons do gênero Akodon são considerados espécies terrestres podendo 

possuindo hábito semi-fossorial (REIS, 2010; GONZÁLEZ, 2010). Quatro espécies possuem 

distribuição para a área de estudo (BOVINCINO, 2008 e REIS, 2009), a saber: Akodon 

montensis, Akodon paranaenses, Akodon cursor e Akodon serensis. Todas as espécies de 

Akodon (rato-da-grama – Figura 5.126) são dependentes diretos do substrato vegetal para 

abrigo e forrageio. O indivíduo foi registrado em meio a acumulo de vegetação morta no 

transecto BTVM 06, dentro dos limites de AID, durante a primavera. 
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Figura 5.126 - Indivíduo da Família Cricetidae visualizado abaixo de tronco caído em meio ao 

acúmulo de vegetação morta. 
 

As espécies Bibimys labiosus, Brucepattersonius iheringi, Delomys dorsalis e 

Delomys sublineatus possuem comportamento fossorial (REIS, 2010), sendo dependentes 

do substrato da floreta para residência e forrageio. 

As espécies Holochilus brasiliensis, Juliomys piictipes, Necromys lasiurus, 

Nectomys squamipes e Thaptomys nigrita são consideradas semiaquáticas e/ou se 

associam muito bem a zonas húmidas (REIS, 2010). Sendo, assim, as florestas de galerias 

são possíveis áreas de vida para estas espécies. Outra característica em comum é que 

estas espécies parecem preferir áreas vegetadas por taquaras para utilização como 

residência (REIS, 2010), vegetação esta ocorrente na área de estudo.  

As espécies do gênero Oligoryzomys, segundo bibliografia, adaptam-se muito 

bem a ambientes alterados, inclusive em áreas reflorestadas com espécies exóticas (REIS, 

2010), prática ocorrente na área de estudo. Ainda, segundo bibliografia, possuem 

comportamentos fossoriais e escansoriais (VILLAFAÑE, 2005; REIS, 2010). Bibliografias 

especializadas (BOVINCINO, 2009), apontam para a ocorrência de duas espécies, 

Oligoryzomys nigripes e Oligoryzomys flavescens. 

As espécies passíveis de ocorrência na área de estudo referentes ao gênero 

Oxymicterus (Oxymycterus judex, Oxymicterus rufus, Oxymicterus roberti Oxymicterus 
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nasutus e Oxymicterus quaestor) são fossoriais e costumam associar-se a cultivos 

antrópicos (REIS, 2010), prática ocorrente na AID.  

Conforme REIS (2009) e Bovincino (2008), outras quatro famílias são esperadas 

para a área de estudo, Sciuridae, Muridae, Caviidae e Echimydae, somando dez espécies 

com distribuição. Os representantes destas famílias citadas possuem hábitos arborícolas e 

alguns fossoriais, totalmente dependentes do extrato arbóreo e arbustivo/rasteiro para 

residência. (REIS 2006).  

A espécie da Família Sciuridae, Guerlinguetus ingrami (caxinguelê), foi 

registrada oportunamente na área de influência indireta. Amostrado durante a prática de 

comportamento escansorial, a espécie pode ainda utilizar o solo e todos os extratos de 

fragmentos florestais alterados, como o observado, ou preservados. 

As espécies do gênero Cavia (preá) possuem hábito terrestre e ocupam bordas 

de mata e formações próximas a cursos d’agua como matas de galeria, campos húmidos e 

brejos, ambientes ocorrentes na área de estudo. Na maioria das vezes formam grupos de 

dois ou mais indivíduos, geralmente próximos a tocas, estas provavelmente abandonadas 

por outros mamíferos, ou até mesmo ativamente escavadas (REIS, 2010).  

Conforme Reis (2010) são esperadas para a região 14 espécies de marsupiais 

de pequeno porte todas pertencentes à família Didelphidae. As espécies de pequeno porte 

da Ordem Didelphimorphia possuem comportamentos fossoriais e escansoriais, além de 

serem em sua maioria arborícolas.  As espécies de marsupiais se enquadram em um nicho 

que abrange uma ligação de dependência com o estrato arbóreo, ainda que algumas 

tenham preferência por ambientes úmidos. 

O número reduzido de mamíferos de pequeno porte registrado ao longo dos 

estudos se deve fundamentalmente a impossibilidade de utilização de métodos interventivos 

de captura, condição esta, imposta pelo termo de referência emitido para este estudo, pelo 

IAP. Sugere-se que nas próximas fases do licenciamento sejam empregados estes 

métodos, a fim de se obter um conhecimento mais preciso a cerca das populações destes 

mamíferos ocorrentes na área de estudo.  

Espécies ameaçadas, endêmicas ou relevantes 

Das espécies levantadas através de amostragens e revisão bibliográficas, oito 

(8) espécies de pequenos mamíferos são consideradas “Dados deficientes”, sendo três 
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delas pela IUCN, duas nacionalmente e três regionalmente, (Tabela 5.44). Outras três 

espécies são consideradas ameaçadas e uma é considerada “rara”. 

A espécie Thaptomys nigrita (rato-pitoco) é considerada uma espécie rara, 

segundo bibliografia especializada (REIS, 2010), por não ser facilmente capturada. Habita 

formações florestais de Mata Atlântica onde vive em matas de galerias sob a camada de 

folhiço, ambiente ocorrente na área de estudo. O roedor ameaçado Wilfredomys oenax 

(rato-do-mato) é classificado na categoria “Em perigo” pela IUCN e “Criticamente ameaçado” 

nacionalmente. A espécie não foi registrada durante o levantamento na área de estudo. 

Ocorre distribuída por áreas de Mata Atlântica. Os indivíduos possuem habito arborícola-

escansorial, a espécie geralmente está restrita a área de florestas com vegetação densa e 

com alto grau de conservação. A principal ameaça à espécie é a perda de habitat causada 

por desmatamento e fragmentação das formações florestais (REIS 2010). 

O roedor Phyllomys thomasi (rato da arvore) é classificado na categoria “Em 

perigo” pela IUCN e nacionalmente. Ocorre em áreas de mata Atlântica. Espécie arborícola, 

entretanto podem usar o solo, geralmente são considerados pragas em cultivares (REIS, 

2010) prática ocorrente na área de estudo. O marsupial Monodelphis unistriata é classificado 

na categoria “Criticamente em perigo” pela IUCN. A presença desta espécie no interior do 

Paraná ainda precisa ser confirmada (REIS, 2010). 

Destaca-se uma vez mais, a necessidade de confirmação destes dados nas 

próximas fases do empreendimento, uma vez que a ADA esta estabelecida em locais com 

maior índice de antropização. 
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Tabela 5.44: Espécies de roedores e marsupiais de pequeno porte identificadas na área de estudo ou passíveis de ocorrência segundo 
bibliografias especializadas e/ou registradas. 

Ordem Família/Espécie Nome Popular AI Grau de Ameaça Tipo de 
amostragem 

Hábito e/ou 
habitat Internacional Nacional Regional 

Rodentia 

Cricetidae 
Akodon paranaenses 
Akodon montensis 
Akodon serensis 
Akodon cursor 
Bibimys labiosus 
Brucepattersonius iheringi 
Delomys dorsalis 
Delomys sublineatus 
Euryoryzomys russatus 
Holochilus brasiliensis 
Juliomys piictipes 
Necromys lasiurus 
Nectomys squamipes 
Oecomys catherinae 
Oligoryzomys flavescens 
Olygoryzomys nigripes 
Oxymycterus judex 
Oxymycterus rufus 
Oxymycterus roberti 
Oxymycterus nasutus 
Oxymycterus quaestor 
Rhipidomys mastacalis 
Sooretamys angouya 
Thaptomys nigrita** 
Wilfredomys oenax 

 
rato-da-grama 
rato-da-grama 
rato-da-grama 
rato-da-grama 
rato-focinho-rosa 
rato 
rato-do-mato 
rato-do-mato 
rato 
rato-da-cana 
rato-do-chão 
pixuna 
rato-da-água 
rato-da-árvore 
camundongo 
camundongo 
rato-do-brejo 
rato-do-brejo 
rato-do-brejo 
rato-do-brejo 
rato-do-brejo 
rato 
rato 
rato-pitoco 
rato-do-mato 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
LC 
LC 
LC 
DD 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
EN 

 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
CR 

 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 

 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 

 
T/F 
T/F 
T/F 
T/F 
T/F 
T 
T 

T/F 
T 
S 

T/S 
T/S 
S 

A/T 
A/T 
A/T 
T/F 
T/F 
T/F 
T/F 
T/F 
A 

T/A 
T 
A 

Muridae 
Mus musculus 
Rattus rattus 

 
camundongo 
ratazana 

 
- 
- 

 
LC 
LC 

 
NA 
NA 

 
NA 
NA 

 
B 
B 

 
T 
T 



 

 
 

Fone/Fax: (54) 3039.2001 | (54) 3039.2002 | Rua Rodrigues Alves, nº 2064, Térreo | Bairro Lourdes | CEP: 95076-670 | Caxias do Sul/RS 

 

Pá
gi

na
30

8 

Ordem Família/Espécie Nome Popular AI Grau de Ameaça Tipo de 
amostragem 

Hábito e/ou 
habitat Internacional Nacional Regional 

Sciuridae 
Guerlinguetus ingrami 

 
caxinguelê 

 
AII 

 
LC 

 
NA 

 
NA 

 
VI 

 
A/T 

Caviidae 
Cavia fulgida 
Cavia porcelus 
Cavia aperea 

 
preá 
preá 
preá 

 
- 
- 
- 

 
LC 
LC 
LC 

 
NA 
NA 
NA 

 
NA 
NA 
NA 

 
B 
B 
B 

 
T/F 
T/F 
T/F 

Echimyidae 
Euryzygomatomys spinosus 
Phyllomys kerri 
Phyllomys thomasi 
Phyllomys nigrispinus 
Kannabateomys amblyonyx 

 
rato-de-espinho 
rato-da-árvore 
rato-da-árvore 
rato-da-árvore 
rato-da-cana 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
LC 
DD 
EN 
LC 
LC 

 
NA 
NA 
EN 
NA 
NA 

 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 

 
B 
B 
B 
B 
B 

 
A/T 
A/T 
A/T 
A/T 
A/T 

Didelphimorphia 

Didelphidae 
Philander frenatus 
Lutreolina crassicaudata 
Caluromys philander 
Micoureus paraguayanus 
Monodelphis sorex 
Chironectes minimus 
Monodelphis unistriata 
Caluromys lanatus 
Monodelphis Americana 
Monodelphis iheringi 
Monodelphis scalops 
Metachirus nudicaudatus 
Philander opossum 
Gracilinanus microtarsus 

 
cuíca 
cuíca 
cuíca-lanosa 
cuíca 
catita 
cuíca-da-água 
catita 
cuíca-lanosa 
catita-três-listras 
catita 
catita 
cuíca 
cuica 
jupati 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
CR 
LC 
LC 
DD 
LC 
LC 
LC 
LC 

 
NA 
NA 
NA 
NA 
DD 
NA 
NA 
NA 
DD 
DD 
NA 
NA 
NA 
NA 

 
NA 
DD 
DD 
NA 
NA 
NA 
NA 
DD 
NA 
NA 
NA 
DD 
NA 
NA 

 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 

 
T 
T 
A 
A 
T 
T 
A 
A 
T 
T 
A 
T 
T 
T 

Área de Influência - AID: Área de Influência Direta; AII: Área de Influência Indireta. Tipo de amostragem - VI: visualização; B: bibliografia. Grau de ameaça - DD: Dados 
Deficientes; EN: Endangered (Em perigo); NA: Não Ameaçado; LC: Least concern (Menor preocupação); CR: Criticamente ameaçada. Habito e/ou habitat - F: fossorial; 
S: semiaquático; T: terrestre; A: arborícola; **espécies raras. 
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5.2.2.6.2.2 Mamíferos terrestres de médio e grande porte 

Durante os trabalhos qualitativos, referentes ao levantamento de um ciclo 

sazonal completo, 16 espécies de mamíferos de médio e grande porte foram registradas. 

Somam-se a estas, o registro de quatro gêneros. As espécies e os gêneros registrados 

pertencem a 13 Famílias e a sete (7) Ordens. Dentre as espécies registradas, quatro (4) 

estão inclusos em alguma categoria de ameaça de extinção (tratados em subcapítulo 

separado), a saber: Alouatta guariba clamitans (bugio), Chrysocyon brachyurus (lobo-guará), 

Leopardus gutulus (gato-do-mato-pequeno) e Puma concolor (puma). Faz-se necessário 

ressaltar que um dos gêneros (Leopardus sp.) registrados possui todas as espécies 

(ocorrentes na área de estudo) inclusas em categorias de ameaça. Deste modo, os táxons 

não identificados especificamente deste gênero estão classificados em alguma categoria de 

ameaça. 

 Dos 125 registros, 41 foram apurados através de visualização direta, 60 

registros indiretos comportamentais como pegadas ou fezes e nove (9) amostrados por 

armadilhas fotográficas. Dos 60 registros indiretos, 36 foram amostrados através de 

pegadas e 24 amostrados através de fezes.  Do total de registros, 94 foram amostrados por 

transecção, sendo 65 através de transecções diurnas, cinco (5) através de transecção 

noturna e 24 registros por transecção veicular noturna. De forma oportunista, (registros 

diretos e indiretos obtidos de forma aleatória não metodológica) foram obtidos 22 registros. 

No comparativo entre AID e AII constata-se distribuição heterogênea de registros, sendo 81 

registros para a área de influência direta e 44 registros para a área de influência indireta.  

A avaliação de suficiência amostral e diversidade através da curva de 

acumulação de espécies, ao término do estudo, apresenta ausência de estabilização da 

curva de acumulação (Figura 5.127), ainda que em seu ponto terminal a curva apresente 

uma clara tendência à estabilização. A curva de acumulação é baseada em número de 

espécies e indivíduos/vestígios registrados em relação à metodologia de transectos 

aplicada. A curva apresenta este padrão em função da heterogeneidade dos registros dentro 

do perímetro das unidades amostrais utilizadas. 

Oito (8) espécies, que foram amostradas e não constam na lista utilizada para o 

cálculo da curva, acrescidas a lista total de táxons registrados na ADA/AID/AII, estas 

confirmadas através de outras metodologias aplicadas na área de estudo, as quais não são 

utilizadas para o cálculo estatístico da curva de acumulação. É provável que a taxa de 

ocorrência destas espécies seja inferior a de outras, comumente registradas, necessitando 
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de elevados esforços amostrais para observá-las em transectos. A taxa de ocorrência 

inferior, no caso de tais espécies, pode ter diversas origens como, a restrição de habitats, 

taxas populacionais baixas e fatores comportamentais de ocupação de território, 

características, estas, muitas vezes atribuídas a táxons especialistas. Os registros 

classificados até gêneros também não estão relacionados aos cálculos da curva de 

acumulação, podendo representar espécies que seriam acrescidas as unidades amostrais 

aplicadas se identificadas a nível específico.  

 
Figura 5.127 - Curva de acumulação de espécies. A curva é baseada no número de espécies 

registradas em relação às unidades amostrais aplicadas. 
 

Durante os estudos, foi procedido o levantamento de tocas/ravinas de 

mamíferos, sendo que 16 tocas e/ou concentrações de tocas e até mesmo abrigos foram 

registradas, sendo sete os na AID (Figura 5.128) e nove na AII. Especificamente, as tocas 

foram registradas nos transectos BTVM 02, BTVM 05, BTVM 03, BTVM 07 e BTVM 08. 

Durante o período, as tocas levantadas foram vistoriadas com a ajuda de aparelho de 

sondagem visual (boroscópio). Não foi possível verificar registros confiáveis no interior das 

tocas para identificação das espécies residentes, porém foram registradas pegadas 

próximas a algumas das tocas avaliadas. Do total de abrigos levantados, a maioria das 

tocas foi registrada em barrancos associados a cultivares (Figura 5.128) e/ou no interior de 

fragmentos de mata nativa e exótica. 
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Figura 5.128: Ravinas em barranco amostradas no transecto BTVM05. 

 

Devido á existência de áreas utilizáveis para reflorestamento e cultivares 

inseridas na AID e, considerando a atividades de cunho agrícola, atividades estas, 

modificadora de ambientes é esperado que a mastofauna local associe-se a tais alterações.  

A Ordem Cingulata constitui uma das mais importantes da Classe quando se 

relaciona o estudo faunístico com o empreendimento. As espécies pertencentes a tal Ordem 

possuem como principal característica a atividade fossorial. Segundo bibliografia 

especializada (REIS, 2010 e REIS, 2009), três gêneros e cinco espécies possuem 

distribuição para área de estudo. O gênero Dasypus sp foi registrado através de pegadas e 

a espécie Dasypus novemcinctus foi registrada através de carcaça. 

O gênero Dasipus sp (tatú – Figura 5.129) inclui três espécies ocorrentes na 

área, sendo  todas fossoriais. Geralmente as espécies deste gênero preferem ambientes 

abertos (CANEVARI, 2007). As áreas de cultivos e estepes presentes na área de estudo 

fornecem elementos ecológicos para o estabelecimento destes táxons. Pegadas referentes 

ao gênero foram amostradas em cinco transectos. Três registros foram obtidos na AID nos 

transectos BTVM 04, BTVM 06 e BTVM 07 e outros cinco registros foram obtidos na AII nos 

transectos BTVM 05 e BTVM 01. 
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Figura 5.129 - Pegadas de Dsypus sp. 

Durante as campanhas foi observada a carcaça de um indivíduo da espécie 

Dasypus novencinctus (tatú-galinha – Figura 5.130) no interior da AID. A carapaça foi 

encontrada no transecto BTVM 06, situado ao norte da área de estudo. 

 
Figura 5.130: Carapaça de Dasypus novemcinctus registrada na AID. 



 

 
 

Fone/Fax: (54) 3039.2001 | (54) 3039.2002 | Rua Rodrigues Alves, nº 2064, Térreo | Bairro Lourdes | CEP: 95076-670 | Caxias do Sul/RS 

 

Pá
gi

na
31

3 

 

Conforme bibliografia especializada (REIS, 2010), a Ordem Carnívora possui 14 

gêneros e 19 espécies com distribuição para a área de estudo, sendo que (6) espécies da 

Ordem Carnívora foram registradas, Leopardus gutulus, Puma concolor, Procyon 

cancrivorus, Cerdocyon thous, Eira barbara e Chrysocyon brachyurus 

A Ordem carnívora, conforme a Figura 5.131, apresentou a maior riqueza de 

espécies e/ou gênero e a segunda maior abundância de registros em relação às demais 

Ordens amostradas. A Ordem é caracterizada por adaptações morfofisiológicas 

relacionadas a seu papel ecológico como predadores. Dentro da Ordem, grupos se 

diferenciam ao se adaptarem a inúmeras habilidades como comportamento arborícola ou 

aquático com o artifício da predação (FONTANA, 2003). Alguns grupos como os felinos e os 

canídeos podem ocupar vastas áreas para deslocamento, residência e forrageio, enquanto 

que outros podem ter atividade semifossorial, ou mesmo se ocupando de tocas 

abandonadas. De certo modo, a principal ameaça a esta Ordem está relacionada à perda de 

habitat ou território (FONTANA, 2003). 

 
Figura 5.131 - Diversidade das Ordens registradas durante o acumulado. 

 

Conforme apresenta a Figura 5.132, a espécie de maior abundância foi 

Cerdocyon thous (graxaim-do-mato – Figura 5.133), com 28 registros, sendo que 21 deles 

foram registrados na AID. Temporalmente, durante o verão e outono foram obtidos oito 

Artiodactyla - 2 
sp 

Carnivora - 6 sp 

Cingulata - 1 sp 

Didelphimorphia 
- 1 sp 
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sp 
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Rodentia - 4 sp 
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registros cada, e durante o inverno e a primavera foram obtidos seis registros cada. A 

espécie foi amostrada através de sete registros de visualização direta, sendo 19 registros 

obtidos de forma vestigial (fezes, arcada e pegadas). Do total, dois registros foram obtidos 

na armadilha fotográfica AF 01, ambiente de mata nativa, outros quatro registros foram 

obtidos no transecto BTVM 04, na mesma porção de área do registro anterior, porém em 

ambientes de cultivo. Quatro registros foram obtidos no transecto BTVM 02 em ambientes 

de mata nativa em transição com estepe. Fora dos limites de AID, um registro foi obtido no 

transecto BTVM 01, em ambiente constituído de mata mista, e outro registro no transecto 

BTVM 05 em ambientes de cultivos. Ainda, através de visualizações direta, seis registros 

foram amostrados no transecto veicular noturno BTVM-V7, em ambientes de campos para 

pastagens e fragmentos de matas mistas e/ou exóticas. Por fim, nove registros foram 

obtidos oportunamente. A espécie se mostra bem distribuída utilizando todos os ambientes 

existentes na AID, justificando suas características generalistas ao escolher áreas de 

residência e forrageio (REIS, 2010). 

  
Figura 5.132 - Abundância absoluta das espécies registradas durante o acumulado. A 

abundância absoluta leva em conta todos os registros levantados. 
 

A espécie Procyon Cancrivorus (mão-pelada – Figura 5.134) foi registrada oito 

vezes, sendo cinco registros no verão e três durante o outono. Dos oito registros, todos por 

pegadas, sete foram dentro dos limites da AID. Quatro registros foram obtidos no transecto 
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BTVM 04, e outros três ao norte da área (BTM 07 e BTVM 06). O registro na AII ocorreu no 

transecto BTVM 05. As amostras se concentraram em ambientes de cultivares. 

 
Figura 5.133 - Registro fotográfico da espécie Cerdocyon thous no ponto AF 01. 

 

 
Figura 5.134 - Pata posterior e anterior sobrepostas referentes ao táxon Procyon cancrivorus. 
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A espécie Eira barbara (irara) foi visualizada no transecto veicular noturno 

BTVM-V3, durante o inverno em meio a cultivares no interior de AID. Esta espécie possui 

área de vida de 24,4 km² e a perda de habitat parece ser sua principal ameaça (FONTANA 

2003). Ocorre geralmente em florestas apresentando hábitos escansoriais e fossoriais. 

A  Figura 5.135 apresenta a abundância de indivíduos e a riqueza de espécies 

em transectos veiculares noturnos durante o acumulado. De uma forma geral, os transectos 

não apresentaram grandes variações na abundância de indivíduos com a exceção do 

transecto BTVM-V7, impulsionado principalmente por seis registros da espécie Cerdocyon 

thous. Em relação à riqueza de espécies, os transectos apresentaram um total de 6 

espécies registradas, sendo uma espécie ameaçada Chrysocyon brachyurus. A espécie que 

apresentou maior distribuição entre os transectos foi a exótica Lepus europaeus (Figura 

5.136). 

 
Figura 5.135 - Abundância e riqueza em transectos veiculares. 

 

A Ordem Lagomorpha possui duas espécies passíveis de ocorrência na área de 

estudo, Sylvilagus brasiliensis e Lepus europaeus. A espécie exótica L. europaeus (lebre) foi 

registrada 18 vezes, sendo 17 registros em AID, especialmente associada a cultivares. A 

espécie foi amostrada em todas as estações, além de estar presente em todos os transectos 

veiculares, a exceção do BTVM-V1. Em relação aos transectos padrão a espécie foi 

registrada nos transectos BTVM 10 e BTVM 11 e BTVM 04. 
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Figura 5.136 - Indivíduo de Lepus europaeus registrado na AID. 

 

 
Figura 5.137 - Pegadas do gênero Mazama sp., registrada na área de estudo. 

 

A Ordem Artiodactyla possui seis espécies passíveis de ocorrência na área, 

segundo bibliografia (REIS, 2010), sendo que o gênero Mazama sp (veado - Figura 5.137) 

foi amostrado através de 23 registros vestigiais, 12 deles em AID e o restante em AII.  Em 
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relação à sazonalidade, durante o verão e outono foram obtidos sete registros cada, 

adicionando-se mais quatro registros no inverno e cinco na primavera. Foram identificadas 

22 pegadas e uma concentração de fezes referentes a indivíduos do gênero. Ao norte da 

área foram obtidos cinco registros no transecto BTVM 06, em ambientes constituídos por 

cultivares. Em ambientes similares outros três registros foram obtidos nos transectos BTVM 

10 e BTVM 07. Duas amostras de pegadas foram obtidas no transecto BTVM 02, em 

ambiente constituído de mata nativa.  Na AII, nove registros foram obtidos em transectos 

(BTVM 01, BTVM 03 e BTVM 05), estes em porções de áreas caracterizadas por cultivares, 

matas mistas e exóticas. Por fim, quatro registros foram obtidos de maneira oportuna. 

As amostras obtidas de forma vestigial podem pertencer a três espécies do 

Gênero passíveis de ocorrência na área de estudo, Mazama americana, Mazama 

gouazoubira e a espécie ameaçada Mazama nana. Duas espécies foram registradas 

durante o acumulado através de visualização direta, o táxon mais abundante foi Mazama 

gouazoubira (veado-virá - Figura 5.138). Foram obtidos seis registros durante verão, inverno 

e primavera. Dois registros fotográficos foram obtidos no ponto (AF 06) e outros dois nos 

transectos BTVM 10 e BTVM 03. Por fim, dois registros foram obtidos em transectos 

veiculares noturnos nos limites de AID, (BTVM-V2 e BTVM-V4).  

 
Figura 5.138 - Indivíduo de Mazama gouazoubira em ambiente de cultivo antrópico. 

 

A espécie ocorre desde áreas de estepe até ecossistemas florestais, (REIS 

2010; FONTANA 2003), utilizando prioritariamente bordas de mata, vassourais, savanas e 
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outros tipos de vegetação aberta, em regiões de planalto. Ainda, a espécie apresenta ligeira 

preferencia pelo interior de matas de araucárias, em detrimento de vassourais, ou ainda 

cultivares antrópicos (REIS 2010; FONTANA 2003). A variedade de habitats utilizados pela 

espécie que inclui pastagens, plantações e reflorestamento indica certo grau de adaptação 

às alterações antrópicas presentes na área de estudo.  

A outra espécie registrada para o gênero, Mazama americana (veado-mateiro) 

foi amostrada uma única vez através de visualização direta no transecto BTVM-V5, situado 

fora dos limites da AID. O registro ocorreu no outono em cultivares próximos a fragmentos 

de mata nativa. De forma contrária ao seu congênere tratado no parágrafo acima, esta 

espécie é registrada preferencialmente em matas densas (FONTANA, 2003).  A maior 

ameaça ao veado-mateiro é a perda de habitats em decorrência da fragmentação e 

degradação florestal, uma vez que a espécie necessita de extensos maciços florestais para 

manter as populações viáveis (FONTANA, 2003). 

 
Figura 5.139 - Indivíduo de Ratão do banhado amostrado em açude na AID. 

 

A Ordem Rodentia possui seis espécies passíveis de ocorrência na área de 

estudo, conforme bibliografia (REIS, 2010), sendo quatro delas registradas, Sphiggurus 

spinossus, Myocastor coypus, Dasyprocta azarae e Hydrochoerus hydrochaeris. A espécie 

de maior abundância dentre os roedores registrados foi Myocastor coypus (ratão-do-

banhado – Figura 5.139), sendo registrada seis vezes durante as estações de verão, inverno 
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e primavera. Do total de registros ocorridos dentro dos limites de AID, cinco indivíduos foram 

amostrados se utilizando de açudes situados ao longo do transecto BTVM 08, enquanto um 

registro ocorreu no transecto BTVM 09. A espécie é semiaquática raramente se desloca 

grandes distâncias de corpos d’agua, escavando tocas próximas a estes ambientes (REIS, 

2010).  

O roedor Sphiggurus spinossus (ouriço-cacheiro – Figura 5.140) foi registrado 

uma única vez, se deslocando de ambiente de mata nativa para ambiente de cultivo na AII, 

ao norte da AID. Segundo bibliografia, o roedor possui hábito arborícola preferencialmente 

em áreas florestadas, porém costuma se utilizar de cultivares para forrageio (REIS, 2010). 

 
Figura 5.140 - Indivíduo da espécie Sphiggurus spinossus. 

 

A espécie ameaçada Dasyprocta azarae (cutia – Figura 5.141) foi registrada 

através de armadilha fotográfica instalada na porção sudoeste da área (AF 02), nos limites 

de AID. Esta espécie possui atividade fossorial cavando tocas próximas a raízes, as quais 

servem de alimento (REIS, 2010), assim sendo totalmente dependente do substrato 

florestal. A espécie foi registrada em ambiente de mata nativa durante o inverno. 

O roedor de grande porte Hydrochoerus hydrochaeris (capivara – Figura 5.142) 

foi registrado oportunamente através de pegada, fora dos limites da AID durante o verão, em 

meio a talhão de exóticas próximo a corpo hídrico lêntico. O táxon possui hábitos não usuais 
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para Classe, como a formação de grupo e atividade diurna. A espécie costuma estar restrita 

a áreas de banhado, borda de rio, devido ao fato dos ambientes referidos servirem como 

abrigo. Tais ambientes não ocorrem na AID. 

 
Figura 5.141 - Indivíduo da espécie Dasyprocta azarae registrado na AID. 

 
Figura 5.142 - Pegada de Hydrchoerus hydrochaeris registrada na AII. 
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De uma forma geral, os transectos padrão (Figura 5.143) apresentaram certa 

homogeneidade na abundância de registros, a exceção do transecto BTVM 04 com o total 

de 11 registros, sendo nove deles referentes aos carnívoros Cerdocyon thous e Procyon 

cancrivorus. Dentre a riqueza de espécie apresentada destaca-se os transectos BTVM 06 e 

BTVM 05 que apresentaram registros das espécies ameaçadas Puma concolor e 

Chrysocyon brachyurus respectivamente. 

 
Figura 5.143 - Abundância e riqueza em transectos padrão. 

 

Das sete armadilhas fotográficas utilizadas, apenas três obtiveram registros 

durante o acumulado, AF 01, AF 02 e AF 06. No interior de capão de araucárias, a 

armadilha AF 01 registrou dois indivíduos de Cerdocyon thous. No interior de mata nativa, a 

armadilha AF 02 obteve o registro de Dasyprocta azarae e a espécie ameaçada Leopardus 

gutulus. Por fim, no interior de mata mista na AII, novamente a espécie ameaçada L. 

gutulus, juntamente com Mazama gouazoubira e o marsupial endêmico Didelphis aurita 

(tratados em subcapítulo separado). 

A Ordem Didelphimorphia, apresenta três espécies passíveis de ocorrência na 

área de estudo, sendo registrado pegadas do gênero Didelphis sp (gambá – Figura 5.144) 

nos transectos BTVM 06 e BTVM 09. 
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Figura 5.144 - Pegadas de Didelphis sp. 

 

Espécies ameaçadas de extinção, endêmicas ou relevantes. 

Três espécies componentes da mastofauna de médio e grande porte terrestre, 

com distribuição específica para a área de estudo, são consideradas endêmicas, sendo 

duas delas ameaçadas de extinção (REIS, 2010; FONSECA, 2012). Além das espécies 

citadas anteriormente, juntam-se a elas mais 18 espécies com distribuição para a área de 

estudo, as quais, possuem algum grau de ameaça, regional, nacional ou internacional, 

totalizando 20 espécies ameaçadas (BOVINCINO, 2008; REIS, 2010; FONSECA, 2012). 

Ainda, 11 espécies são consideradas com “Dados deficientes” seja em categorias 

internacionais, nacionais ou regionais. Quatro espécies ameaçadas foram registradas 

durante o levantamento, Alouatta guariba clamitans (bugio), Chrysocyon brachyurus (lobo-

guará), Leopardus gutulus (gato-do-mato-pequeno) e Puma concolor (puma). 

A espécie endêmica Didelphis aurita (gambá-de-orelha-preta – Figura 5.145) foi 

registrada duas vezes no ponto de armadilha fotográfica AF 06. A espécie possui 

dependência do extrato arbustivo/arbóreo devido ao comportamento escansorial. O táxon foi 

registrado durante o inverno na AII, em ambiente de mata mista. 

A espécie endêmica e ameaçada Alouatta guariba clamitans (bugio – Figura 

5.146) é classificada como “Quase ameaçada” internacionalmente e “Vulnerável” 



 

 
 

Fone/Fax: (54) 3039.2001 | (54) 3039.2002 | Rua Rodrigues Alves, nº 2064, Térreo | Bairro Lourdes | CEP: 95076-670 | Caxias do Sul/RS 

 

Pá
gi

na
32

4 

regionalmente. O sucesso em sobreviver a ambientes alterados como fragmentos florestais 

ou áreas degradadas está relacionado a capacidade de incluir grandes quantidades de 

folhas em áreas de vida pequena (REIS, 2010). A espécie (bugio) foi registrada em 

ambiente de fragmento de mata nativa situado ao norte, fora dos limites da AID. Dois 

indivíduos machos foram avistados durante o verão. A alteração na composição florística, 

estrutura da vegetação e fragmentação das florestas se mostram como principais ameaças 

ao táxon (FONTANA, 2003). Devido a proximidade deste registro em relação a AID, não se 

pode descartar a ocorrência da espécie em fragmentos florestais inseridos no interior da 

mesma. Estudos indicam uma área domiciliar de 6,1 hectares por indivíduo (FONTANA, 

2003). 

 
Figura 5.145 - Indivíduo de Didelphis aurita. 

 

O canídeo Chrysocyon brachyurus (Lobo-guará – Figura 5.147) é classificado 

nas categorias “Quase ameaçada” pela a IUCN, “Vulnerável” nacionalmente e “Em perigo” 

regionalmente. O animal costuma ser tímido evitando a presença humana e áreas urbanas 

(GONZÀLEZ 2001), associado a ambientes abertos, como áreas de campo. Estudos 

demonstram uma área de vida de mais de 100 km² (FONTANA 2003). A alteração e 

fragmentação dos campos, por atividades agropecuárias e pelo avanço das áreas urbanas, 

são as principais ameaças a espécie. A espécie foi registrada cinco vezes durante o verão, 

outono e inverno. Os registros foram obtidos através de pegadas e através de duas 

visualizações. Três registros de pegadas ocorreram nos transectos BTMV 05 e BTVM 09. 
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Os dois registros obtidos através de visualização ocorreram no transecto veicular noturno 

BTVM-V1 e de forma oportuna na porção centro/oeste da área de estudo. 

 
Figura 5.146 - Indivíduo de Alouatta guariba clamitans registrado na AII. 

 

 
Figura 5.147 - Indivíduo de lobo guará. 
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A espécie ameaçada Puma concolor (puma – Figura 5.148) é considerada 

“Vulnerável” nacionalmente e regionalmente. Ocorrendo em todos os biomas brasileiros sua 

dieta é composta por mamíferos de médio e grande porte, entretanto presas menores 

podem ser consumidas, sendo assim um predador de topo. Ocupa praticamente todos os 

tipos de habitat florestais e de savanas, dos úmidos e dos quentes, florestas aluviais e aos 

mais secos e frios (OLIVEIRA, 1994, FONTANA, 2003). A área de vida desta espécie pode 

ultrapassar os 100 km². A eliminação de habitat ou sua drástica alteração, principalmente 

pela fragmentação de área florestada, foram a principal causa da extinção da espécie em 

muitas regiões de ocorrência (FONTANA, 2003). A espécie foi registrada através de 

pegadas em três oportunidades no interior da AID. As pegadas ocorreram no transecto 

BTVM 06 durante as estações de outono e primavera. A pequena variação de tamanho nas 

pegadas encontradas em duas das três amostras sugere o registro de dois indivíduos, 

sendo possivelmente um macho adulto e uma fêmea. 

 
Figura 5.148 - Pegada de Puma concolor registrada no transecto BTVM 06, ao norte da AID. 

 

Os três registros do gênero Leopardus sp (Figura 5.149) foram obtidos através 

de fezes, nas estações de verão, inverno e primavera. Os registros foram amostrados em 

ambiente de mata mista, exóticas e cultivares. As fezes foram encontradas nos transectos 

BTVM 01, BTVM 03 e BTVM 10. Devido ao status de ameaça classificado para todas as 
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espécies do gênero, a(as) espécie(s) responsável(eis)  pelas fezes estão incritas em alguma 

categoria de ameaça. 

 
Figura 5.149 - Fezes de Leopardus sp., encontrada no transecto BTVM 10. 

 

A espécie ameaçada Leopardus pardalis (jaguatirica) é classificada como 

“Vulnerável” nacionalmente e regionalmente. O felino é solitário e terrestre com área de vida 

de 0,76 a 50,9 km², dependendo das características do habitat (REIS, 2010). A espécie 

ameaçada Leopardus wiedii (gato-maracajá) é classificada como “Quase ameaçada” pela 

IUCN, e “Vulnerável” nacionalmente e regionalmente. É considerado o mais arborícola entre 

os gatos americanos, sendo exclusivamente carnívoro, alimentando-se basicamente de 

mamíferos arborícolas. O táxon pode possuir uma área de vida de 15,9 Km² (FONTANA 

2003).  As espécies estão predominantemente mais associadas a florestas densas e 

húmidas, porém podem habitar florestas esparsas, além de florestas de galeria de maior 

porte. Estas premissas sugerem um grau de dificuldade de adaptação maior a áreas 

alteradas pela presença humana, como no caso a área de estudo. A principal ameaça às 

espécies tem relação a perda de habitat (REIS 2010), a fragmentação de ecossistemas 

florestados e atropelamentos (FONTANA 2003). 

A espécie ameaçada Leopardus tigrinus (gato-do-mato-pequeno) recentemente 

foi dividida em duas espécies e separada geograficamente no interior do território brasileiro, 

ficando a espécie Leopardus gutulus (TRIGO, 2014) com ocorrência para a área de estudo. 
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Devido à classificação de ameaça atribuída para a espécie (Leopardus tigrinus) também ter 

sido originada através de estudos voltados a registros de espécimes que atualmente 

representam a espécie Leopardus gutulus (Figura 5.150), será considerada para L. gutulus 

as mesmas categorias taxonômicas utilizadas para Leopardus tigrinus (“Vulnerável” 

internacionalmente, nacionalmente e regionalmente). A espécie possui hábito solitário e 

escansorial. Ao longo de sua distribuição geográfica, ocorre em praticamente todos os tipos 

de florestas, das mais úmidas as mais secas. A espécie também pode ocupar ambientes 

reflorestados com exóticas e matas secundárias, ambientes ocorrentes na área de estudo. A 

destruição e a fragmentação das florestas são provavelmente os fatores de maior peso entre 

as ameaças a espécie (FONTANA 2003). O táxon foi registrado em ambiente de mata nativa 

no ponto de armadilha fotográfica AF 02. Outro registro ocorreu no ponto de armadilha AF 

06 em ambientes de matas mistas. 

 
Figura 5.150 - Indivíduo de Leopardus gutulus registrado na AID. 

 

As espécies ameaçadas e passíveis de ocorrência na área de estudo 

Myrmecophaga tridactyla (tamanduá-bandeira) e Dasypus hybridus (tatú-mulita), juntamente 

com as espécies ameaçadas e passíveis de ocorrência da Ordem Artyodactyla, Ozotoceros 

bezoarticus (veado-campeiro), Pecari tajacu (cateto) e Tayassu pecari (queixada), tem como 

principal ameaça a forte descaracterização da savana gramíneo-lenhosa e florestas de 

galeria (FONTANA 2003), ambientes presentes na área de estudo (AID/AII). Contudo, 
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espécies de porcos selvagens da Ordem Artyodactyla costumam formar grupos (varas) 

necessitando de áreas contíguas preservadas, sendo pouco provável sua presença na AID. 

A espécie ameaçada, endêmica, passível de ocorrência na área de estudo é 

Cebus nigritus (macaco-prego), juntamente com o cervídeo Mazama nana (veado-mão-

curta), o canídeo Speothos venaticus (cachorro-vinagre) e o felino Panthera onca (onça-

pintada) tem como principal ameaça à descaracterização e destruição de florestas densas 

de forma sinérgica.  

A única espécie ameaçada da Ordem Rodentia passível de ocorrência na área 

de estudo é Cuniculus paca (paca – REIS, 2010), que tem como principal ameaça à 

destruição e descaracterização de florestas e cursos da água (FONTANA, 2003). A espécie 

ameaçada passível de ocorrência pertencente à Ordem Laghomorpha Sylvilagus brasiliensis 

(tapiti) tem como principal ameaça à destruição de habitat e competição com a lebre 

europeia (REIS 2010). Os mustelídeos ameaçados passíveis de ocorrência na área de 

estudo Pteronura brasiliensis (ariranha) e Lontra longicaudis (lontra) possuem como 

principal ameaça a alteração e a descaracterização de habitat aquático (REIS, 2010). 
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Tabela 5.45: Espécies de mamíferos de médio e grande porte registradas durante os estudos e/ou passíveis de ocorrência segundo 
bibliografias especializadas, para a área de estudo.  

Ordem Família/Espécie Nome Popular Área de 
Influência 

Grau de Ameaça Tipo de 
amostragem Hábito 

Int. Nac. Reg. 

Rodentia 

Myocastoridae 
Myocastor coypus 

 
ratão-do-banhado 

 
AID/AII 

 
LC 

 
NA 

 
NA 

 
VI 

 
S/F 

Dasyproctidae 
Dasyprocta azarae 

 
cutia 

 
AID 

 
DD 

 
NA 

 
DD 

 
AF 

 
T/F 

Cuniculidae 
Cuniculus paca 

 
paca 

 
- 

 
LC 

 
NA 

 
VU 

 
B 

 
S/F 

Caviidae 
Hydrochoerus hydrochaeris 

 
capivara 

 
AII 

 
LC 

 
NA 

 
NA 

 
VE 

 
S 

Erethizontidae 
Sphigurus spinosus 

 
ouriço 

 
AII 

 
LC 

 
NA 

 
NA 

 
VI 

 
A 

Didelphimorphia 

Didelphidae 
Didelphis albiventris 
Didelphis aurita* 
Didelphis marsupialis 
Didelphis sp 

 
gambá 
gambá 
gambá 
gambá 

 
- 

AID/AII 
- 

AID 

 
LC 
LC 
LC 
- 

 
NA 
NA 
NA 
- 

 
NA 
NA 
NA 
- 

 
B 

AF 
B 

VE 

 
T/E 
T/E 
T/E 

- 

Pilosa 
Myrmecophagidae 
Tamandua tetradactyla 
Myrmecophaga tridactyla 

 
tamanduá-mirim 
tamanduá-mirim 

 
- 
- 

 
LC 
VU 

 
NA 
VU 

 
NA 
CR 

 
B 
B 

 
T 
T 

Cingulata 

Dasypodidae 
Cabassous tatouay 
Dasypus novencintus 
Dasypus hybridus 
Dasypus septemcinctus 
Euphactus sexcinctus 
Dasypus sp 

 
tatú-rabo-mole 
tatú-galinha 
tatú-mulita 
tatuí 
tatú-peba 
tatú 

 
- 

AID 
- 
- 
- 

AID/AII 

 
LC 
LC 
NT 
LC 
LC 
- 

 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
- 

 
DD 
NA 
NA 
DD 
NA 
- 

 
B 

VE 
B 
B 
B 

VE 

 
T/F 
T/F 
T/F 
T/F 
T/F 

- 

Primates 

Atelidae 
Alouatta guariba (clamitans) * 

 
bugio 

 
AII 

 
NT 

 
NA 

 
VU 

 
VI 

 
A 

Cebidae 
Cebus nigritus* 

 
macaco-prego 

 
- 

 
NT 

 
NA 

 
NA 

 
B 

 
A 
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Ordem Família/Espécie Nome Popular Área de 
Influência 

Grau de Ameaça Tipo de 
amostragem Hábito 

Int. Nac. Reg. 

Perissodactyla Tapiridae 
Tapirus terrestris 

 
anta 

 
- 

 
EN 

 
NA 

 
EN 

 
B 

 
T 

Laghomorpha 
Leporidae 
Sylvilagus brasiliensis 
Lepus europaeus 

 
tapiti 
lebre 

 
- 

AID/AII 

 
LC 
LC 

 
NA 
NA 

 
VU 
NA 

 
B 
VI 

 
T 
T 

Artiodactyla 

Cervidae 
Mazama americana 
Mazama gouazoubira 
Mazama nana 
Mazama sp. 
Ozotocerus bezoarticus 

 
veado-mateiro 
veado-catingueiro 
veado-cambuta 
veado 
veado-campeiro 

 
AID 

AID/AII 
- 

AID/AII 
- 

 
DD 
LC 
DD 
- 

NT 

 
NA 
NA 
VU 
- 

NA 

 
DD 
DD 
VU 
- 

CR 

 
VI 

VI/AF 
B 

VE 
B 

 
T 
T 
T 
- 
T 

Tayassuidae 
Pecari tajacu 
Tayassu pecari 

 
cateto 
queixada 

 
- 
- 

 
LC 
VU 

 
NA 
NA 

 
VU 
CR 

 
B 
B 

 
T 
T 

Carnivora 

Canidae 
Cerdocyon thous 
Lycalopex gimnocercus 
Lycalopex vetulus 
Chrysocyon brachyurus 
Speothos venaticus 

 
cachorro-do-mato 
raposa-do-campo 
raposinha 
lobo-guará 
cachorro-vinagre 

 
AID/AII 

- 
- 

AID 
- 

 
LC 
LC 
LC 
NT 
NT 

 
NA 
NA 
NA 
VU 
VU 

 
NA 
DD 
DD 
EN 
CR 

 
VE/AF 

B 
B 

VI/VE 
B 

 
T 

T/F 
T 
T 
T 

Procyonidae 
Procyon cancrivorus 
Nasua nasua 

 
mão-pelada 
quati 

 
AID/AII 

- 

 
LC 
LC 

 
NA 
NA 

 
NA 
NA 

 
VE 
B 

 
T 
A 

Mustelidae 
Eira barbara 
Galictis cuja 
Pteronura brasiliensis 
Lontra longicaudis 

 
irara 
furão 
ariranha 
lontra 

 
AID 

- 
- 
- 

 
LC 
LC 
EN 
DD 

 
NA 
NA 
VU 
NA 

 
NA 
NA 
CR 
VU 

 
VI 
B 
B 
B 

 
T/E 
T/F 
S 

S/F 
Mephitidae 
Conepatus chinga 

 
zorrilho 

 
- 

 
LC 

 
NA 

 
DD 

 
B 

 
T/F 

Felidae 
Puma yagouaroundi 

 
gato-mourisco 

 
- 

 
LC 

 
NA 

 
DD 

 
B 

 
T 
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Ordem Família/Espécie Nome Popular Área de 
Influência 

Grau de Ameaça Tipo de 
amostragem Hábito 

Int. Nac. Reg. 
Leopardus gutulus 
Leopardus pardalis 
Leopardos wiedii 
Leopardus sp. 
Puma concolor 
Panthera onca 

gato-do-mato 
jaguatirica 
gato-maracajá 
gato 
puma 
onça-pintada 

AID/AII 
- 
- 

AID/AII 
AID 

- 

VU 
LC 
NT 
- 

LC 
NT 

VU 
VU 
VU 
- 

VU 
VU 

VU 
VU 
VU 
- 

VU 
CR 

AF 
B 
B 

VE 
VE 
B 

T 
T 
T 
T 
T 
T 

Área de influência – AID: Área de Influência Direta; AII: Área de Influência Indireta. Tipo de amostragem - VI: visualização; VE: vestígio; AF: armadilha fotográfica; B: 
bibliografia; Grau de ameaça – Int.: Internacional; Nac.: Nacional; Reg.: Regional; DD: Dados Deficientes; EN: Endangered (Em perigo); NT: Quase Ameaçada; NA: Não 
ameaçada; LC: Least concern (Menor preocupação); CR: Criticamente ameaçada; VU: Vulnerável. Habito e/ou habitat - E: escansorial; F: fossorial; S: semiaquático; T: 
terrestre; A: arborícola;  *espécies endêmicas. 
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5.2.2.6.2.3 Mamíferos Voadores (Quirópteros) 

Os resultados do levantamento da mastofauna voadora realizado na área de 

influência do empreendimento durante os meses de Março a Outubro de 2014, seguindo a 

metodologia proposta, incluem 55 registros de atividade do grupo identificados com auxílio 

de ultrassom em diferentes ambientes, através de 19 transectos em AID (40 transecções 

realizadas), além de 10 registros qualitativos em AID e AII. No intuito da identificação das 

espécies ocorrentes, foram realizadas 22 capturas em quatro (4) dos 12 pontos amostrais 

observados no período, as quais resultaram na identificação de seis (6) espécies e um 

gênero com ocorrência confirmada, sendo uma delas endêmica. Nenhuma das espécies 

capturadas está classificada em alguma categoria de ameaça seja ela internacional, 

nacional ou regional. Os resultados por ponto de captura são apresentados na Tabela 5.46. 

Tabela 5.46: Número de capturas para as espécies registradas na área de estudo durante o 
acumulado referente ao levantamento da Ordem. 

Espécie \ Ponto R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Total 
(sp) 

Molossus molosus 0 0 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 

Sturnira lilium 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 12 13 

Histiotus velatus 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 

Eptesicus brasiliensis 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 

Eptesicus sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 01 

Desmodus rotundus 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 01 

Artibeus fimbriatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 

Total (ponto) 0 0 06 01 01 0 0 0 0 0 0 13 22 

N° capturas/hora rede 0 0 1,5 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 3,25 0,45 

As seis espécies juntamente com o gênero registrado na área de estudo durante 

o período de levantamento são pertencentes a três famílias, Phyllostomidae Vespertilionidae 

e Molossidae. A ocorrência exclusiva de registro dos táxons citados juntamente com a 

Família Noctilionidae pode representar a comunidade geral de morcegos esperada na área 

de estudo, incluindo as necessidades e limitações ecológicas impostas às mesmas pela 

distribuição e variedade de abrigos, riqueza e abundância de itens alimentares, além de 

imposições climáticas sazonais. 
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A família Phyllostomidae, endêmica do continente americano, destaca-se como o 

grupo mais versátil na exploração de alimentos entre os Chiroptera, podendo explorar frutos, 

néctar, pólen, folhas, insetos, vertebrados e sangue entre outros. Os morcegos desta família 

evoluíram em sistemas de exploração mutualistas com a vegetação utilizada como 

residência, nas quais os morcegos obtém o alimento em forma de néctar, pólen ou frutos 

enquanto dispersam grãos de pólen e sementes (FLEMING, 1982). Estas espécies podem 

ainda serem dispersoras de recursos genéticos a longas distâncias, ficando nítida a 

dependência das espécies registradas durante os estudos, para com a vegetação 

componente local. Conforme bibliografia (REIS, 2010) a família Phyllostomidae possui 20 

gêneros e 30 espécies com possível distribuição para área de estudo (REIS, 2010). Durante 

o levantamento do acumulado, três espécies foram identificadas através de capturas, 

Sturnira lilium, Desmodus rotundus e a endêmica Artibeus fimbriatus (tratada em subcapitulo 

separado). 

 
Figura 5.151 - Indivíduo de Sturnira lilium capturado no ponto Rede 12. 

 

A espécie Sturnira lilium (morcego – Figura 5.151) obteve 11 registros durante o 

levantamento. Do total, 10 registros ocorreram no ponto de Redes 12 (sul da AID), enquanto 

que um registro de captura ocorreu no ponto de Redes 04 (norte da AID). As capturas foram 

obtidas durante o outono e primavera. Os ambientes ocorrentes nestes pontos são 

constituídos de matas nativas em transição com áreas abertas. A espécie possui dieta 
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essencialmente frutívora, sendo dependente do extrato arbustivo arbóreo para residência e 

forrageio (REIS, 2006). 

O morcego Desmodus rotundus (morcego-vampiro – Figura 5.152) foi registrado 

uma única vez durante o outono no ponto de Rede 05 (sudoeste da AID). A espécie foi 

registrada em ambiente de mata nativa. Estritamente hematófago, procura abrigos em 

ambientes florestais e edificações formando colônias, (REIS 2010). 

 
Figura 5.152 - Indivíduo de Desmodus rotundus registrado no ponto Redes 5. 

 

A família Molossidae possui sete gêneros e 17 espécies com possível  

distribuição para a área de estudo. Os molossídeos incluem animais com comportamento 

alimentar quase que exclusivamente insetívoro e estão em geral, relacionados a 

deslocamentos em altitudes relativamente elevadas (GREGORIN & TADDEI, 2002), o que 

pode dificultar seu registro por mist nets.  

Dentre os Molossidade, foi registrada uma espécie do gênero Molossus, M. 

molossus (morcego – Figura 5.153). A espécie apresenta tolerância a ambientes impactados 

e é encontrada de forma amplamente distribuída pelo território nacional, sendo com 

frequência registrada em ambientes com diferentes níveis de antropização ou com recursos 

escassos (AGUIRRE, 2002), bem como, ocorrendo conjuntamente a outras espécies 

(MASSOIA, 2006; MARES, 1995) conforme também observado na área de estudo. A 
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espécie foi capturada quatro vezes no ponto de Rede 03, na AII. O ponto de rede se localiza 

ao norte do empreendimento em ambiente de mata nativa. O registro foi obtido durante o 

verão. 

 
Figura 5.153 - Espécime de Molossus molossus capturado no ponto de Redes 03, na AII. 

 

A família Vespertilionidae possui seis gêneros e 17 espécies passíveis de 

ocorrência na área de estudo. Durante o levantamento, duas espécies e um gênero foram 

registradas, Histiotus velatus, Eptesicus brasiliensis e Epitesicus sp. Durante o 

levantamento, um espécime foi capturado, e devido a grande semelhança de sua morfologia 

com duas espécies representantes do gênero Eptesicus sp (Figura 5.154) o quiróptero foi 

identificado até gênero apenas, porém é provável que o indivíduo pertença a espécie 

Eptesicus taddeii. 

A espécie Eptesicus brasiliensis (Figura 5.155) é insetívora e capaz da utilização 

de uma ampla variedade de abrigos, incluindo diferentes habitas naturais entre matas 

primárias e zonas de estepe seca, até áreas antropizadas. A espécie é considerada de 

ocorrência comum em sua área de distribuição, forrageando tanto em áreas abertas como 

em áreas fechadas pouco densas, incluindo áreas úmidas em meio à vegetação de porte. A 

espécie inclui ainda, elevada atividade de forrageio em voo, a alturas variadas, na caça de 

uma ampla variedade de insetos que incluem coleópteros e lepidópteros. Apresenta 

capacidade de ocupação de diferentes abrigos naturais e antrópicos, incluindo cascas de 



 

 
 

Fone/Fax: (54) 3039.2001 | (54) 3039.2002 | Rua Rodrigues Alves, nº 2064, Térreo | Bairro Lourdes | CEP: 95076-670 | Caxias do Sul/RS 

 

Pá
gi

na
33

7 

árvores e residências, podendo coabitar com outros vespertilionídeos e molossídeos (REIS, 

2010). Quando os refúgios produzem amplitude térmica muito marcada, podem-se observar 

movimentos migratórios locais. A espécie foi registrada uma única vez no ponto de Redes 

03 na AII, durante o verão. O grupo dos Vespertilionidade registrados na área de estudo 

inclui ainda Histiotus velatus (Figura 5.156). 

A ocorrência da espécie pode estar associada a ambientes de elevada altitude 

e/ou até ambientes no nível do mar. Costumam utilizar ambientes, desde áreas urbanas a 

áreas rurais, se utilizando de abrigos diferenciados como árvores e edificações. O táxon foi 

capturado no ponto de Redes 03 durante o verão, na AII.   

Conforme apresentado na Figura 5.157, e mesmo com alguma variação, todos 

os transectos veiculares noturnos possuem registros e todos os ambientes observados 

tiveram ao menos alguma ocorrência de atividade destes animais ao longo dos estudos, a 

exceção do transecto BTVM-V7. A relação de registros de atividade em todas as 

transecções realizadas, durante o acumulado sazonal, considerando 28 transectos 

realizados, juntamente a todos os resultados obtidos, culminou em um índice final de 0,7 

registros/transecção considerando unidades amostrais de 2,5 km. 

 
Figura 5.154 - Espécime do gênero Eptesicus sp. 
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Figura 5.155 - Indivíduo de E. brasiliensis capturado na AII no ponto de Redes 03. 

 
 

 
Figura 5.156 - Espécime de Histiotus velatus no ponto de Redes 03 na AII. 
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Figura 5.157: Número médio e máximo de registros em transecções, conforme as amostragens 

ao longo acumulado. Cada unidade foi observada quatro vezes ao longo do estudo, em 
períodos sazonais distintos. 

 

As transecções veiculares noturnas foram realizadas com o auxilio do ultrassom 

ANABAT SD2, que permite a gravação da faixa de frequência em software especifico para 

posterior análise da frequência registrada. Padrões de frequência foram observados durante 

os transectos veiculares, sendo cinco padrões distintos emitidos pela quiropterofauna 

registrada. Especificamente, foram registrados frequências oscilando em até 30 Khz nos 

transectos veiculares BTVM-V2 e BTVM-V3, (Figura 5.158). 

 
Figura 5.158: Padrão de frequência registrado nos transectos BTVM-V2 e BTVM-V3. O eixo Y 

apresenta a frequência em Khz, e o eixo X o intervalo em segundos (2s). 
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Outro padrão de frequência foi registrado apenas no transecto BTVM-V2, 

apresentando oscilação em até 45 Khz, (Figura 5.159).  

 
Figura 5.159: Padrão de frequência registrado nos transectos BTVM-V2. O eixo Y apresenta a 

frequência em Khz, e o eixo X o intervalo em segundos (2s). 
 

Durante a realização dos transectos veiculares BTVM-V1, BTVM-V2, BTVM-V3 e 

BTVM-V4 foi acrescentado ao estudo outro padrão de frequência oscilando em até 50 Khz, 

(Figura 5.160). Especificamente no transecto BTVM-V6 foi registrado um padrão de 

frequência oscilando em até 55 Khz, (Figura 5.161). 

 
Figura 5.160: Padrão de frequência registrado nos transectos BTVM-V1, BTVM-V2, BTVM-V3 e 
BTVM-V4. O eixo Y apresenta a frequência em Khz, e o eixo X o intervalo em segundos (2s). 
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Figura 5.161: Padrão de frequência registrado no transecto BTVM-V6. O eixo Y apresenta a 

frequência em Khz, e o eixo X o intervalo em segundos (2s). 
 

 
Figura 5.162: Padrão de frequência registrado no transecto BTVM-V2. O eixo Y apresenta a 

frequência em Khz, e o eixo X o intervalo em segundos (2s). 
 

O ultimo padrão encontrado apresentou frequência oscilando em até 60Khz, 

registrado no transecto BTVM-V2, (Figura 5.162). De acordo com banco de dados internos, 

frequências com pico de 50 Khz até 60 Khz provavelmente se referem a espécie Molossus 

molossus. Frequências com picos de 60 Khz acima, podem ser referentes ao gênero 

Eptesicus, especialmente a espécie Eptesicus brasiliensis, já que o registro desta espécie, 

efetuado na sua captura no ponto de Redes 03 são semelhantes a Figura 5.162. Da mesma 

forma, frequências oscilantes de 45 Khz até 50 Khz provavelmente se referem a espécie 
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Histiotus velatus. Para inferir algo sobre os demais padrões registrados são necessários 

maiores estudos de verificação de ultrassom em transectos e em capturas, podendo ser 

desenvolvidos nas próximas fases do licenciamento do empreendimento. 

De acordo com disponibilidade de nichos localmente ocorrentes, foram 

registradas na área de estudo espécies insetívoras e frugívoras de morcegos, de biologia 

relativamente generalista em relação à Ordem, capazes de utilizar diferentes formas de 

abrigo e consumindo itens alimentares variados, disponíveis em áreas abertas (estepes e 

cultivares) e fragmentos florestais. A caracterização ambiental da área de estudo aponta 

para um predomínio de espécies com estas tipificações biológicas.  

A existência de fragmentos menores de mata em detrimento a áreas 

densamente florestadas limita a ocorrência de abrigos naturais extensos e ampla 

diversificação de espécies frugívoras da família Phyllostomidae. Porém, registros foram 

evidenciados nos pontos de redes 04, 05 e 12, todos em ambientes constituídos de matas 

nativas, as quais disponibilizam arbóreas frutíferas para estes animais. A distribuição e a 

abundância de frutos é um fator determinante da complexidade nas comunidades dos 

frugívoros (DUMONT, 2003) sendo que a permanência das espécies de morcegos em 

certas áreas parece estar associada principalmente a disponibilidade de alimento (PASSOS, 

2003); podendo haver possibilidades de migrações influenciadas por esse fator, como 

sugeridas por Carvalho (1961), Taddei (2002) e Passos, (2003). Em estudos realizados por 

Carvalho (2006), a recaptura de um espécime do gênero Artibeus entre fragmentos 

distantes 23 km um do outro, evidencia a possibilidade de migração de morcegos entre 

fragmentos remanescentes, como os ocorridos na área de estudo. Em ecossistemas 

fragmentados as manchas de vegetação atuam como ilhas de diversidade, fornecendo 

abrigo e alimentação para essas espécies (CARVALHO, 2006). Segundo Vieira, (2005) 

nesses ambientes, os remanescentes de vegetação possuem grande importância na 

conservação da biodiversidade destes animais, pois mesmo reduzidos e isolados podem 

abrigar uma parcela variada de espécies; apresentando diversificação ainda maior, quando 

considerados conjuntamente na paisagem. 

A presença de vespertilionídeos, segundo estudos no Hemisfério Norte, 

representa um fator de atenção (RODRIGUES, 2008), em parte devido a seus padrões de 

deslocamento e também pelo comportamento migratório de espécies do grupo no continente 

europeu. A presença de espécies do gênero Eptesicus também pode figurar como um fator 

de atenção especial, uma vez que realizam basicamente forrageio ativo em voo (REIS, 

2007; LAVAL & FITCH, 1977), como descrito e registrado para as espécies encontradas e, 
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segundo Rodrigues (2008), trabalhando com espécies europeias, o fazem principalmente 

acima do dossel arbóreo (altitudes elevadas). 

A dieta basicamente insetívora, fator comum às espécies de vespertilionideos e 

molossideos registradas ou passíveis de ocorrência, pode representar outro fator de atenção 

em relação ao grupo, uma vez que ao menos parte dos indivíduos (conforme verificado nos 

levantamentos) se afasta de seus locais de dormitório à noite para buscar alimento em 

áreas abertas, com predileção por locais de concentração da entomofauna. Espécies que 

realizam forrageio ativo em voo, como aquelas do gênero Eptesicus e Histiotus tendem a 

forragear longe da residência (JONES, 2009). 

A possível ocorrência de outros táxons associados, incluindo espécies 

migratórias e/ou insetívoras com comportamento de voo em geral a maiores altitudes, 

incluindo o gênero Lasiurus (não registrado na área), tem sua presença de difícil avaliação 

em virtude da limitação de abrangência das redes de captura.  

A existência de abrigos, em geral, representa um limitante substancial à 

ocupação de morcegos, fator de elevada relevância em se considerando a região de estudo. 

Enquanto constituída principalmente por formações abertas de origem estépica ou antrópica 

(cultivares), a área de influência oferece locais esparsos e limitados como zona de 

dormitório para os quirópteros, as quais acabam se restringindo a formações arbóreas, de 

caráter nativo e/ou misto, como na maioria dos pontos de redes amostrados, a exceção, de 

ambientes formados estritamente por exóticas como no caso dos pontos de redes 10, 11 e 

08, além das edificações antrópicas presentes. 

 Estes locais representam, em geral, pontos congregatórios à atividade de 

morcegos insetívoros, de onde estes animais partem e para onde retornam a partir de suas 

áreas de forrageio durante sua atividade noturna. Ainda que possam encontrar alimentos 

nas proximidades dos abrigos, conforme observado pelos registros de forrageio frequentes 

nestes pontos, determinados locais podem estar por vezes distantes, conforme a 

disponibilidade e áreas de ocorrência de insetos, principalmente para espécies 

exclusivamente insetívoras das Famílias Molossidae e Vespertilionidae. Os pontos de Redes 

03 e 12 incluíram o registro de espécies insetívoras registrados na área, indicando a 

utilização de ambientes constituídos por fragmentos de mata nativa ou mista. A 

adaptabilidade ao uso de elementos alóctones, em especial dos talhões de Eucaliptus e 

Pinus, não foi evidenciada, mesmo com o elevado esforço amostral realizado através de três 

pontos de redes durante o acumulado. 
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A análise de ambientes de registro de atividade de morcegos em transecções 

com ultrassom (padrão e veicular) ao longo do acumulado sazonal (Figura 5.163) deve ser 

ponderada, incondicionalmente, com base na distribuição destas formações ambientais ao 

longo do terreno amostrado e a parcela de cada uma em relação à cobertura do mesmo.  

 
Figura 5.163 - Proporções dos registros em transecções (padrão e veiculares) com ultrassom 

em relação aos ambientes de ocorrência. 
 

Não obstante, um efeito concentrado de atividade destes animais nos micro 

habitats utilizados como abrigo fica evidenciado pelos dados, uma vez que, registros 

relacionados a estas áreas totalizaram aproximadamente, 38% (21) dos registros totais. 

Uma zona de 150 metros em torno de dormitórios é considerada como a de atividade mais 

intensa para a quiropterofauna neste estudo, sendo, que 80% (52) dos registros obtidos 

foram amostrados dentro desta zona. Espera-se uma relação negativa entre esta e a 

distância a partir de áreas florestadas (JONES, 2009, JOHNSON, 2004). O restante dos 

registros obtidos atinge distâncias variadas que vão de 200 até 1.109 metros de pontos 

confirmados ou potencialmente viáveis ao abrigo destes animais.  

A relação de registros de atividade em todas as transecções realizadas (Figura 

5.164), durante o estudo sazonal considerando todos os resultados obtidos, culminou em 

um índice final de 1,944 registros/km, ou 2,916 registros/transecção, considerando unidades 

amostrais de 1,5 km.  
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Figura 5.164 - Número médio de registros em transecções, conforme as amostragens ao longo 

do ciclo sazonal. 
 

A ocorrência em transectos, associada às zonas de abrigo caracterizadas por 

exóticas, foi responsável pelo número superior de registros de atividade em determinadas 

unidades amostrais, em particular os transectos BTVQ 10 (primavera) e BTVQ 02 (verão) 

contrastando assim com o não registro de capturas em fragmentos de exóticas. A atividade 

distribuída em outras formações ambientais é representada pelos registros em outras zonas 

amostrais, conforme apontam os resultados, que com exceção do transecto BTVQ 11, todos 

os outros associados a fragmentos nativos e/ou mistos. Considerando a utilização bastante 

flexível dos habitat apresentada pelos morcegos (JONES, 2009), muitas vezes dirigida por 

fatores chave como disponibilidade alimentar e oportunidade, modificações de atividade e 

ocupação do terreno por estes animais podem ser esperadas de forma associada a 

diferentes formas de modificações ambientais climático-fenológicas ou de cunho antrópico 

direto ou indireto. Ainda que concentrados ao longo das zonas dormitórios, pontos de 

ocorrência de morcegos foram obtidos em diferentes ambientes dentro da área de estudo, 

generalizadas em três outras classes distintas (cultivares, corpo hídrico e campo) conforme 

apresentado na Figura 5.163. 

Registros de atividade em formações espacialmente relevantes de campo 

(incluindo estepes naturais e antrópicos, zonas de pastoreio e zonas de pousio de cultivo) 

representaram apenas um (1) registro do total. A área de estudo, entretanto, apresenta uma 
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restrição de ocorrência de banhados e alagados, o que se deve, possivelmente, ao histórico 

processo de modificação da vegetação, solo e relevo pelo cultivo extensivo especialmente. 

Em vista disso, apenas um registro de atividade em AID foi observado em área que 

representasse corpo hídrico. 

A ocorrência de atividade em ambiente de cultivares eleva a importância dos 

mesmos à ocorrência de quirópteros na área de estudo, constituindo áreas de concentração 

destes animais em busca de alimento, haja vista a ocorrência de espécies insetívoras 

(provavelmente) em relação à caracterização ambiental geral. Considerando as formações 

predominantemente abertas como cultivares, com baixa disponibilidade de outros itens 

alimentares, a distribuição, concentração e flutuação sazonal de insetos tende a influenciar a 

atividade de morcegos de forma significativa (KUNZ, 2007). Áreas de cultivo de milho, trigo 

e soja representam elementos ambientais dominantes à caracterização da cobertura em 

AID. Enquanto ambientes homogêneos passíveis de modificações intensas ao longo das 

fases de cultivo (intensas alterações ambientais associadas), os cultivares, a principio, não 

oferecem atrativos a quiropterofauna. Porém, um percentual de 57% (32) dos registros de 

atividade foi observado em áreas com cultivares ativos. Ainda assim, a presença reincidente 

de morcegos em áreas abertas na AID, de certa maneira até mesmo elevada, consiste num 

importante ponto de atenção quanto à análise de viabilidade e layout de parque eólico 

pretendido à instalação na área de estudo. 

A temperatura se mostrou como o fator climático de maior influência, observada 

sua relação com a flutuação mensal de registros nos transectos padrão (aleatórios) 

realizado com a média de registros sazonais de atividade (Figura 5.165). Neste último, a 

comparação entre atividade sazonal registrada é influenciada pela variação espacial entre 

transectos amostrados em relação a AID, ainda que um número idêntico de transecções 

(três transectos aleatórios) tenha sido amostrado em cada uma das estações. 

Conforme sugerem os resultados para a área de estudo, a temperatura 

representa fator de alta relevância para este grupo da fauna (O’DONNEL, 2002), sendo que 

a redução de atividade durante períodos de temperaturas amenas pode estar relacionada à 

inatividade de algumas espécies. Os índices maiores de atividade observados nas estações 

de verão e primavera em relação ao resto do acumulado podem estar associados, além das 

temperaturas favoráveis, a uma maior concentração de animais ao longo de áreas com 

fragmentos consideráveis de mata exóticas, incluindo porções de cultivares ao longo dos 

transectos BTVQ 10, 02 e BTVQ-V2. 
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Figura 5.165 - Relação entre o número de registros de atividade em transectos sazonais, vento 

médio e temperatura média durante as amostragens de morcegos. 
 

Espera-se que a associação entre velocidade do vento e atividade de morcegos 

normalmente seja inversamente proporcional, uma vez que a atividade destes animais inclui 

períodos de baixa velocidade eólica, inferior a 6 m/s, quando a atividade de insetos é maior 

(ARNETT, 2005). Contudo, a incidência eólica não se mostrou como um fator limitante de 

maior relevância à atividade destes animais durante as quatro estações de levantamento. 

Atividade reduzida de morcegos foi observada durante a estação de inverno. 

Esta redução de registros, verificada em transecções e nos levantamentos qualitativos em 

AID e AII, mesmo em porções arborizadas e de conhecida presença em forrageio, indica 

uma redução de registros pequena na atividade local deste grupo da fauna em virtude do 

fator climático. 

Com base nos resultados apresentados, a atividade geral dos morcegos na área 

de estudo apresenta, ao menos aparentemente, registros de deslocamento e forrageio de 

morcegos em diferentes ambientes amostrados ao longo das transecções com ultrassom. 

Espécies ameaçadas, endêmicas e relevantes 

Do total de espécies da Ordem Quiróptera com possível ocorrência na área de 

estudo, 10 espécies são classificadas como “Deficientes de dados” e uma espécie é 
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considerada endêmica (Tabela 5.47). Ainda, oito (8) espécies estão inscritas em alguma 

categoria de ameaça.  

A espécie endêmica Artibeus fimbriatus (morcego) foi capturada durante a 

estação de primavera no ponto de Rede 12 na AID. O espécime escapou após a captura, 

não sendo possível o registro fotográfico.  Encontrado com menor frequência em áreas 

urbanas e agrícolas possui dieta essencialmente frugívora (REIS, 2010). Segundo estudos, 

há um registro de deslocamento de 21 km realizado entre uma ilha e o continente (REIS 

2010). Deste modo é possível que espécimes na área de estudo se desloquem por extensas 

distâncias e altura de voo variadas. 

Duas espécies ameaçadas e exclusivamente hematófagas são passíveis de 

ocorrência na área de estudo Diphylla ecaudata e Diaemus youngi (morcego) (REIS 2010). 

Três espécies consideradas ameaçadas e passíveis de ocorrência na área de estudo são 

principalmente encontradas em florestas primárias ou contíguas com alto grau de 

preservação Chrotopterus auritus, Mimon bennettii e Myots ruber, sendo sensíveis a 

perturbações humanas, não sendo observados ambientes propícios a ocorrência das 

mesmas na área de estudo. A principal ameaça a estas espécies estão relacionadas com a 

destruição e desfragmentação de florestas (FONTANA, 2003 e REIS, 2010). 

As espécies ameaçadas de extinção, e de passível ocorrência na área de 

estudo, Tonatia bidens, Chiroderma doriae, Eumops bonariensis, costumam tolerar áreas 

perturbadas e edificações. Já a espécie ameaçada e passível de ocorrência, Platyrrhinus 

recifinus costuma utilizar como abrigo florestas de galerias como os ambientes presentes 

em porções da AID/AII.(REIS, 2009). 
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Tabela 5.47: Espécies de mamíferos alados registrados durante os estudos e/ou passíveis de ocorrência segundo bibliografia. 

Ordem Família/Espécie Nome Popular 
Grau de Ameaça Tipo de 

amostragem 
 

Habitat Internacional Nacional Regional 

Chiroptera 

Phyllostomidae 
Chrotopterus auritus 
Anoura caudifer 
Anoura geoffroyi 
Pygoderma bilabiatum 
Sturnira lilium 
Artibeus lituratus 
Artibeus jamaicensis 
Artibeus fimbriatus* 
Artibeus obscurus 
Carollia perspicillata 
Desmodus rotundus 
Diphylla ecaudata 
Diaemus youngi 
Glossophaga soricina 
Micronycteris megalotis 
Phyllostomus hastatus 
Mimon bennettii 
Glyphonycteris sylvestris 
Macrophyllum macrophyllum 
Phyllostomus discolor 
Tonatia bidens 
Artibeus cinereus 
Artibeus planirostris 
Chiroderma doriae 
Chiroderma villosum 
Platyrrhinus lineatus 
Platyrrhinus recifinus 
Sturnira tildae 
Uroderma bilobatum 
Vampyressa pusilla 

 
morcego-lanoso 
morcego-focinhudo 
morcego-focinhudo 
morcego 
morcego 
morcego 
morcego 
morcego 
morcego 
morcego 
morcego-vampiro 
morcego-vampiro 
morcego-vampiro 
morcego-beija-flor 
morcego-orelha-
grande 
morcego 
morcego-dourado 
morcego-tricolorido 
morcego-perna 
morcego 
morcego 
morcego 
morcego 
morcego 
morcego 
morcego 
morcego 
morcego 
morcego 

 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
DD 

 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
VU 
NA 
NA 
NA 

 
VU 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
VU 
CR 
NA 
NA 
NA 
VU 
NA 
NA 
NA 
VU 
NA 
NA 
VU 
DD 
NA 
NA 
DD 
DD 
NA 

 
B 
B 
B 
B 

CA 
B 
B 

CA 
B 
B 

CA 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 

 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
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Ordem Família/Espécie Nome Popular 
Grau de Ameaça Tipo de 

amostragem 
 

Habitat Internacional Nacional Regional 

Chiroptera 

Molossidae 
Tadarida brasiliensis 
Molossus molossus 
Molossus rufus 
Molossus ater 
Nyctinomops laticaudatus 
Promops nasutus 
Cynomops abrasus 
Cynomops planirostris 
Eumops auripendulus 
Eumops bonariensis 
Eumops glaucinus 
Eumops hansae 
Eumops perotis 
Molossops neglectus 
Molossops temminckii 
Nyctinomops aurispinosus 
Nyctinomops macrotis 

 
morcego 
morcego 
morcego 
morcego 
morcego 
morcego 
morcego 
morcego 
morcego 
morcego 
morcego 
morcego 
morcego 
morcego 
morcego 
morcego 
morcego 

 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
DD 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
DD 
LC 
LC 
LC 

 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 

 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 

 
B 

CA 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 

 
A/E 
A/E 
A/E 
A/E 
A/E 
A/E 
A/E 
A/E 
A/E 
A/E 
A/E 
A/E 
A/E 
A/E 
A 
A 
A 

Vespertilionidae 
Myotis nigricans 
Myotis riparius 
Myotis levis 
Myotis ruber 
Eumops bonariensis 
Histiotus velatus 
Histiotus montanus 
Lasiurus boreales 

 
morcego 
morcego 
morcego 
morcego 
morcego 
morcego 
morcego 
morcego 

 
LC 
LC 
LC 
NT 
LC 
DD 
LC 
- 

 
NA 
NA 
NA 
NA 
VU 
NA 
NA 
NA 

 
NA 
NA 
NA 
DD 
DD 
NA 
NA 
NA 

 
B 
B 
B 
B 
B 

CA 
B 
B 

 
A/E 
A/E 
A/E 
A/E 
A/E 
A/E 
A/E 
A/E 
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Ordem Família/Espécie Nome Popular 
Grau de Ameaça Tipo de 

amostragem 
 

Habitat Internacional Nacional Regional 

Chiroptera 

Lasiurus blossevillii 
Eptesicus brasiliensis 
Eptesicus furinalis 
Eptesicus diminutus 
Eptesicus tadeii 
Lasiurus cinereus 
Eptesicus sp 
Lasiurus ega 
Rhogeessa hussoni 
Myotis albescens 

morcego 
morcego 
morcego 
morcego 
morcego 
morcego 
morcego 
morcego 
morcego 
morcego 

LC 
LC 
LC 
LC 
- 

LC 
- 

LC 
DD 
LC 

NA 
NA 
NA 
NA 
- 

NA 
- 

NA 
NA 
NA 

NA 
NA 
NA 
NA 
- 

NA 
- 

NA 
DD 
NA 

B 
CA 
B 
B 
B 
B 

CA 
B 
B 
B 

A/E 
A/E 
A/E 
A/E 
A/E 
A/E 
A/E 
A/E 
A/E 
A/E 

Noctilionidae 
Noctilio albiventris 
Noctilio leporinus 

 
morcego-buldogue 
morcego-pescador 

 
LC 
LC 

 
NA 
NA 

 
NA 
NA 

 
B 
B 

 
A 
A 

Tipo de amostragem - B: bibliografia; CA: captura. Grau de ameaça - DD: Dados Deficientes; NA: Não Ameaçado; LC: Least concern (Menor preocupação); CR: 
Criticamente ameaçada; VU: Vulnerável. abitat - E: edificações; A: arborícola; * endêmico. 
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5.2.3 Áreas de sensibilidade ambiental 

O mapeamento de áreas de sensibilidade foi produzido em ambiente SIG, pelo 

cruzamento das informações entre ambientes relevantes detectados a campo, áreas de 

preservação permanente definidas, locais e ambientes de ocorrência de espécies 

relevantes, e zonas de relevante função ecológica, como corredores ecológicos () vide 

prancha no 13, em anexo). Esse mapeamento culminou em 2.743 hectares da AID (39,66%) 

como área de sensibilidade ambiental. Em relação à ADA, considerando os ambientes 

terrestres sensíveis (0,6 hectares) e as zonas relevantes para fauna área, foi identificado 8,3 

hectares, ou seja, 29,02% de locais que apresentam sensibilidade ambiental. 

Dentre essas áreas de sensibilidade, se encontram os fragmentos de mata 

nativa, que possuem proporções significativas e/ou com registros relevantes para fauna, 

levantados durante a fase do diagnóstico. Esses fragmentos dispersos pela área entre locais 

antropizados e estepes, além de consistir em ambientes específicos e restritos para uma 

série de espécies, são utilizados amplamente como abrigo, além de servir como corredores 

ecológicos. O fragmento situado no nordeste, na porção baixa da escarpa, apresenta 

proporções significativas de Mata Atlântica (Figura 5.166) com espécies endêmicas e 

ameaçadas, ocorrendo forte associação da avifauna aos bambuzais nesse local. 

Na região centro-norte da área ocorrem zonas estépicas (Estepe Gramíneo-

Lenhosa) (Figura 5.167) com forte associação de mamíferos de grande porte relevantes 

como Puma concolor (puma), Chrysocyon brachyurus (lobo-guará) e cervídeos, tanto em 

áreas abertas, quanto nas proximidades de fragmentos de mata encontrados nesses locais, 

criando uma ampla zona de ocorrências mistas entre diferentes tipos de formações. 

Ainda, especialmente na parte norte, as áreas de estepe e mata nativa com 

relevante função ambiental, incluindo ocorrências relevantes da fauna, estão ligadas a áreas 

de APPs definidas, indicando que há uma correspondência entre a disponibilidade hídrica e 

o nível de preservação dos ambientes locais. Na região sul da AID, essa associação não se 

apresenta de forma clara, tendo uma menor ocorrência registrada de presenças relevantes 

da fauna. No entanto, foram mantidos como áreas de sensibilidade porções de mata que 

funcionam como corredores ecológicos leste/oeste, bem como, matas ciliares e amplas 

áreas de estepe no entorno do Arroio São João. 
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Figura 5.166 - Zona de Mata Atlântica situada no nordeste da área de estudo. 

 

 
Figura 5.167 - Zonas de estepe na região central da área. 

 

As áreas de preservação permanente (APP), que englobam os corpos hídricos 

lóticos (Figura 5.168) e lênticos (artificiais e não artificiais) apresentam sensibilidade devido 
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à capacidade de dispersão de efluentes e sedimentos gerados pelo empreendimento 

através da água. Ainda, ocorre associação de recursos hídricos com espécies da flora e 

fauna, como exemplos, os fragmentos de mata e as zonas de estepes que acompanham os 

corpos hídricos, além de anfíbios anuros em grandes concentrações populacionais para 

reproduzir-se nos corpos d’água. Ainda, os locais com declividade acentuada se enquadram 

em áreas definidas como de sensibilidade, devido a instabilidade das encostas e a 

susceptibilidade a processos erosivos.  

 
Figura 5.168 - Áreas de estepe e vegetação florestal  acompanhando ambiente hídrico lótico. 

 

No que diz respeito à fauna aérea local (avifauna e quirópteros) apresentarem 

potencial de impactos em relação a empreendimentos eólicos (possibilidade de colisões), 

considerando a ocupação aérea local registrada e os dados bibliográficos relevantes, foram 

determinados zonas relevantes para a fauna aérea. Os locais de atividade área relevante 

incluem áreas nas porções, central, sul e norte da ADA e AID, mais precisamente em 

ambientes caracterizados como bordas de áreas declivosas e vales, bem como em locais 

com concentração de atividade aérea. 
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5.2.4 Áreas de preservação permanente 

Segundo o Código Florestal, Lei de Nº 12.651, de 25 de Maio de 2012, a área de 

preservação permanente (APP) é uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, 

com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 

assegurar o bem-estar das populações humanas. 

A definição de APPs na área do empreendimento teve por base três diferentes 

fontes. A cartografia de corpos hídricos foi adotada conforme o mapeamento oficial do IBGE 

em parceria com o Exército Brasileiro (IBGE, 1997). O levantamento topográfico local 

utilizado, em curvas de 10 metros, foi obtido por reconstituição por levantamento de radar 

aerotransportado. Por fim, fora utilizado também o mapeamento de uso de cobertura do solo 

realizado com auxílio de imagem de satélite multiespectral de alta resolução Pleiades (vide 

prancha no 07, em anexo). 

Em relação aos recursos hídricos, a região é cortada ou é vizinha de importantes 

rios, tais como os rios Tibagi e Iapó. Na AID do empreendimento eólico ocorre à presença 

de cursos hídricos lóticos secundários (riachos e córregos) (Figura 5.169), os quais não 

atingem larguras superiores a 10 metros e, portanto, definem APPs de 30 metros em torno 

de seus cursos. Dos cerca de, 143 km de linhas de drenagem permanentes ou intermitentes 

delimitadas em AID, segundo a base cartográfica utilizada, um total de 884,6 hectares de 

APPs (12,8% da AID) foram definidos. Considera-se que o Parque Eólico não alterará as 

condições de escoamento dos cursos d’água da região, pois não fará retirada de água, seja 

para uso consuntivo ou não consuntivo, bem como por não inserir estruturas físicas 

próximas a leitos. 

Ainda dentre os elementos hídricos, foram identificados em AID cerca de 29 

reservatórios de água naturais e artificiais (Figura 5.170), todos eles inferiores a 1 hectare 

de superfície. Para estes, fora considerado como APP a superfície inundada, sem área 

marginal, totalizando 3,9 hectares (0,06% de AID) de APP especificamente. 

Em relação às feições de relevo, observaram-se em AID, áreas de alta 

declividade, associadas a vales de corpos hídricos na porção leste da AID e, em especial, 

as escarpas rochosas na porção nordeste (Figura 5.171). Zonas de alta declividade, com 

inclinação superior a 45°, são observadas nestes locais, as quais também constituem APPs, 
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totalizando uma área de 209,2 hectares em AID (3,0%). Parte desta área se sobrepõe às 

APPs de recursos hídricos. 

 
Figura 5.169 - Corpo hídrico superficial na AID do empreendimento. 

 
 

 
Figura 5.170 - Corpo lêntico de água em AID. 
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Figura 5.171 - Escarpa rochosa na porção nordeste da AID. 

 

Um dos elementos ambientais vulneráveis, e que consequentemente devem ser 

protegidos permanentemente, são os fragmentos esparsos de vegetação nativa (Figura 

5.172). Esses fragmentos de mata nativa estão dispersos entre as áreas de campo natural 

(estepes) e os locais destinados a atividades antrópicas (agricultura, pecuária e silvicultura), 

formando um sistema em mosaicos. Esses ambientes são utilizados por exemplares da 

fauna como abrigo, e ainda, para seu deslocamento, possibilitando assim, o fluxo gênico. 

Tais formações são de extrema importância ambiental e, uma vez situada dentro da APA 

Escarpa Devoniana e dentro do Bioma Mata Atlântica, assumem relevante atenção 

preservacionista. Ainda que não estritamente delimitadores de APP, porções florestais 

podem ser qualificadas como tal quanto servem a diferentes funções ecológicas, como a 

proteção de outras áreas sensíveis ou quando abriguem espécies ameaçadas da flora ou da 

fauna. 

Segundo o Art. 7° da Lei de Nº 12.651, de 25 de Maio de 2012, a vegetação 

situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, 

possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou 

privado. Nos casos de supressão de vegetação situada em Área de Preservação 

Permanente (APP), o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é 
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obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados 

previstos nesta Lei. 

 
Figura 5.172 - Fragmento de vegetação nativa localizado na área de estudo. 

 

Em princípio, o empreendimento tende a não afetar de forma significativa Áreas 

de Preservação Permanentes dispostas ao longo da AID. Considerando os elementos 

ambientais que caracterizam APPs e sua disposição espacial, observa-se uma cobertura 

total de 1.039,9 hectares em AID (15,%) assim qualificados. Em relação especificamente à 

ADA, foi observada uma sobreposição de 3,2 hectares (11,1%) com APPs aqui definidas. A 

delimitação de APPs apresentada, contudo, deverá ser aprimorada durante a fase de 

obtenção de LI do empreendimento, com um levantamento topográfico local de maior 

refinamento, considerando a caracterização de elementos de definição complexa como 

drenagens naturais intermitentes, banhados e chapadas. Ainda que não tenham sido 

identificados banhados aparentes em AID, algumas zonas úmidas de campo sujo em 

baixadas, merece uma caracterização mais acurada quanto a presença de ambientes deste 

tipo. 

É importante considerar um adequado mapeamento hídrico para as fases 

subsequentes de licenciamento, a fim de identificar a atual ocorrência e dinâmica das 

drenagens naturais em AID, bem como a existência de nascentes, evitando que o sistema 

hídrico local não sofra impactos oriundos do empreendimento. 
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5.2.5 Unidades de conservação 

Unidade de Conservação (UC) segundo a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, é 

uma determinada área, incluindo as águas jurisdicionais, esta com características naturais 

relevantes, sendo legalmente instituída pelo Poder Público nas três esferas (municipal, 

estadual e federal), com objetivos da conservação. As UC possuem limites definidos, sob 

regime especial de administração, ao qual se aplicam as garantias adequadas a sua 

proteção. 

O sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), de acordo com o 

exposto na Lei 9985 de 18 de Julho de 2002, inclui duas categorias principais de UCs. O 

grupo das Unidades de Proteção Integral (Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque 

Nacional, Monumento Natural, e Refúgio da Vida Silvestre) envolve áreas destinadas 

primordialmente à preservação da natureza, com uso indireto dos recursos ofertados. Já o 

grupo das Unidades de Uso Sustentável (Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante 

Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva da Fauna, Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável, e Reserva Particular do Patrimônio Natural) engloba áreas 

voltadas ao uso racional da natureza, buscando uma compatibilização entre conservação e 

consumo dos recursos naturais. 

A AID do empreendimento está inserida na Área de Proteção Ambiental (APA) 

da Escarpa Devoniana. No que diz respeito à AII, dentro dos seus limites ocorrem a APA da 

Escarpa Devoniana e a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Chácara Ipê. 

Segundo o Art.15º da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000 a Área de 

Proteção Ambiental (APA) é uma área em geral extensa, com certo grau de ocupação 

humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente 

importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como 

objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e 

assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

A APA da Escarpa Devoniana foi criada através do Decreto Estadual nº 1.231, 

de 27 de março de 1992, com o objetivo de “assegurar a proteção do limite natural entre o 

Primeiro e o Segundo Planaltos Paranaenses, inclusive faixa de Campos Gerais, que se 

constituem em ecossistema peculiar que alterna capões da floresta de araucária, matas de 

galerias e afloramentos rochosos, além de locais de beleza cênica como os cânions e de 

vestígios arqueológicos e pré-históricos.” Localiza-se na porção leste do Estado do Paraná, 
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aproximadamente 35 km da capital, Curitiba. Ocupa uma área de 392.363,38 hectares, 

distribuídos por 13 municípios (sentido sul-norte): Lapa, Balsa Nova, Porto Amazonas, 

Palmeira, Campo Largo, Ponta Grossa, Carambeí, Castro, Tibagi, Piraí do Sul, Arapoti, 

Jaguariaíva e Sengés (SEMA-IAP, 2004). 

Segundo o Mapa de Zoneamento Ecológico Econômico da APA, a AID e a ADA 

do possível empreendimento está localizada dentro das Zonas de Conservação Ambiental 

ZC6 e ZC7. A Zona de Conservação Ambiental ZC6, será diretamente afetada, pois nessa 

ocorrerá à instalação dos aerogeradores, abertura de vias de acesso, além de área 

destinada aos canteiros de obras. Essa é caracterizada pelas áreas de campos do tipo 

Estepe-Gramíneo Lenhosas e estabelecimento de Floresta Ombrófila Mista em margens dos 

cursos d´água. Nessa Zona ocorrem determinadas proibições, dentre elas, as atividades de 

qualquer natureza na faixa de proteção estabelecida pelo IPHAN para sítios paleontológicos, 

arqueológicos e espeleológicos e o corte de vegetação nativa de qualquer porte. No que diz 

respeito à AII do empreendimento, essa se encontra exercendo influência na Zona de 

Proteção Ambiental ZP2, caracterizada pela estepe e elementos da Floresta Ombrófila Mista 

nas áreas ripárias, com possível presença de espécies endêmicas e raras. 

A APA da Escarpa Devoniana é uma Área Prioritária para Conservação da 

Biodiversidade, sendo de importância e prioridade muito alta, com suas principais ameaças 

representada pelo cultivo de espécies exóticas e invasoras, além da expansão agrícola 

(MMA, 2007). 

Em relação a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Chácara Ipê foi 

criada no ano de 1999 e reconhecida através da portaria IAP 140/99, possui uma área de 

4,17 hectares, localizada dentro do Município de Carambeí no Estado Paraná. As RPPN são 

unidades de conservação de uso sustentável, permitindo a presença humana juntamente 

com a conservação da natureza, através do uso sustentável.  

Ainda na área da Bacia do Alto Tibagi, considerando a Zona de Amortecimento 

(ZA) das UCs, em até 20 km no em torno da AII, portanto fora da AII, ocorrem o Parque 

Nacional (PARNA) dos Campos Gerais, a Floresta Nacional (FLONA) de Piraí do Sul, os 

Parques Estaduais de Guartelá, do Caxambu e de Vila Velha, e as RPPNs São Francisco de 

Assis, Ita-Y-Tyba e Fazenda Mocambo (Figura 5.173). Merecem destaque o Parque 

Nacional dos Campos Gerais e os Parques Estaduais de Guartelá, do Caxambu e de Vila 

Velha, por serem unidades de proteção integral, com apenas o uso indireto de seus 

recursos, sendo permitidos as pesquisas científicas e o turismo ecológico.  
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Figura 5.173 - Distribuições das Unidades de Conservação (UCs) locais, com polígonos  da AID 
e AII do possível empreendimento.  

 

Cabe ressaltar que a área de estudo, bem como praticamente todo Estado do 

Paraná (exceto sua porção nordeste), se encontra dentro da área de cobertura original do 

Bioma Mata Atlântica. A Mata Atlântica é considerada um hotspot mundial, devido sua alta 

taxa endemismos e o grau de ameaça a sua conservação.  

Segundo o mapeamento mais atual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 

(LINO et al., 2009), que tem como missão criar uma relação harmônica entre as sociedades 

humanadas e a Mata Atlântica, a AII e AID do Parque Eólico Batavo não se encontram em 
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Zona Núcleo ou Zona de Amortecimento da RBMA.  Contudo, uma pequena porção da AII, 

localizada na parte Sul da área, está inclusa na Zona de Transição da RBMA. As Zonas de 

Transição destinam-se prioritariamente ao monitoramento, à educação ambiental e à 

integração da Reserva com seu entorno, onde (no entorno) predominam áreas urbanas, 

agrícolas e industriais de uso e ocupação intensos (UNESCO, 2009). São elas (zonas de 

transição) que definem o limite externo da RBMA e suas dimensões. 

5.2.6 Análise sintética do diagnóstico 

A área de influência do empreendimento eólico está localizada no segundo 

planalto paranaense, nos Campos Gerais do Paraná, inserida nos domínios do Bioma Mata 

Atlântica, no Município de Carambeí. Essa se caracteriza pelo mosaico entre as áreas de 

campo (Estepe Gramíneo-Lenhosa), capões de mata de araucária, afloramentos rochosos, 

a pecuária, e em maior escala a agricultura. A região é composta por número significativo de 

UC (Unidades de Conservação). A AID do pretendido empreendimento está inserida na 

Área de Proteção Ambiental (APA) da Escarpa Devoniana. A APA da Escarpa Devoniana foi 

criada através do Decreto Estadual nº 1.231, de 27 de março de 1992, com o objetivo de 

“assegurar a proteção do limite natural entre o Primeiro e o Segundo Planaltos 

Paranaenses, inclusive faixa de Campos Gerais, que se constituem em ecossistema 

peculiar que alterna capões da floresta de araucária, matas de galerias e afloramentos 

rochosos, além de locais de beleza cênica como os cânions e de vestígios arqueológicos e 

pré-históricos.” No que diz respeito à AII, dentro dos seus limites ocorrem a APA da Escarpa 

Devoniana e a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Chácara Ipê.  

Ainda, na área da Bacia do Alto Tibagi, considerando a Zona de Amortecimento 

(ZA) das UCs, em até 20 km no em torno da AII, portanto fora da AII, ocorrem o Parque 

Nacional (PARNA) dos Campos Gerais, a Floresta Nacional (FLONA) de Piraí do Sul, os 

Parques Estaduais de Guartelá, do Caxambu e de Vila Velha, e as RPPNs São Francisco de 

Assis, Ita-Y-Tyba e Fazenda Mocambo. Merecem destaque o Parque Nacional dos Campos 

Gerais e os Parques Estaduais de Guartelá, do Caxambu e de Vila Velha, por serem 

unidades de proteção integral, com apenas o uso indireto de seus recursos, sendo 

permitidos as pesquisas científicas e o turismo ecológico.  

Durante o ano de 2014, foi realizada a elaboração do presente EIA (Estudo de 

Impacto Ambiental). Com metodologias específicas aplicadas in loco foram levantados 

dados referentes à flora e a fauna (anfíbios, répteis, aves e mamíferos). As campanhas 
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contemplaram as quatro estações anuais (verão, outono, inverno e primavera). Ainda, 

através de dados bibliográficos foram levantadas as espécies da entomofauna e ictiofauna 

passíveis de ocorrência na área de influência. Esses dados foram utilizados para 

compreensão da dinâmica e distribuição da comunidade biótica local. Posteriormente, os 

dados obtidos no diagnóstico foram utilizados para o prognóstico ambiental, elencando 

assim os possíveis impactos causados pelo empreendimento, além dos programas 

ambientais que visam mitigar ou eliminar estes impactos. 

Analisando os resultados obtidos durante o diagnóstico, dentre os táxons 

inventariados, merecem atenção especial, as espécies ameaçadas de extinção a nível 

regional, nacional e/ou internacional, as endêmicas e as fossoriais. Cabe destacar, forte 

associação de espécies ameaçadas de aves a fitofisionomia da Floresta Ombrófila Mista, 

além de formações florestais em geral do Bioma Mata Atlântica e aos bambuzais. Os 

campos naturais (estepes) possuem espécies faunísticas ocupantes somente desse 

ambiente, o que ressalta a importância de sua conservação. Ocorre na AID grande presença 

de afloramentos rochosos, e associados a estes, espécies florísticas endêmicas 

características deste ambiente. Espécies como Parodia sp., são as mais significantes. Além 

destas, epífitas e não epífitas da família das Bromeliaceas foram observadas nestes 

afloramentos.  

As espécies aladas (aves e morcegos) são mais susceptíveis a impactos 

gerados por empreendimentos eólicos, devido principalmente às colisões com as unidades 

aerogeradoras. No local, ocorre a ocupação do espaço aéreo pela avifauna de porte, 

incluindo rapinantes sensíveis. As espécies migratórias de morcegos, principalmente da 

Família Phyllostomidae, merecem atenção especial, devido ao fato de realizarem grandes 

deslocamentos, assim tornam-se vulneráveis a possíveis colisões.  

Em relação aos répteis e anfíbios, em sua maioria os táxons registrados foram 

àqueles com ampla tolerância ecologia e provavelmente estas sejam as espécies que 

permaneceram no ambiente antropizado em grandes proporções. Determinadas serpentes 

peçonhentas foram registradas na área de influência do empreendimento, através de 

amostragem in loco e com a utilização de bibliografia especializada. Medidas devem ser 

tomadas para evitar acidentes ofídicos. Ainda, no que diz respeito à herpetofauna e a 

mastofauna terrestre, durante a fase de implantação do possível empreendimento eólico, 

uma atenção maior deve ser dada aos possíveis impactos gerados sobre esses grupos 

faunísticos, principalmente entre as espécies que utilizam as estradas para deslocamento e 

termorregulação (répteis), além das espécies fossoriais.  
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Meio Antrópico 

5.2.7 Socioeconomia 

O diagnóstico socioeconômico é uma importante ferramenta de análise para a 

elaboração de planos e projetos em diversas áreas. Consiste na captação de dados 

relativos à dinâmica social envolvendo os laços de relacionamentos entre os integrantes da 

área de estudo. A principal função de um diagnóstico é identificar os pontos de conflitos e as 

potencialidades na área de estudo. Essas informações servirão como base para a 

formulação de ações correspondentes e adequadas a cada local e sua situação. 

5.2.7.1 Materiais e métodos 

O diagnóstico do Meio Antrópico é apresentado partindo-se do diagnóstico da 

Área de Influência Indireta (AII), para a Área de Influência Direta (AID), de forma a facilitar a 

análise integrada dos aspectos estudados, em cada Área de Influência. As áreas de 

influência deste empreendimento estão descritas em capítulo específico (item 4). 

Para que fossem alcançados os objetivos propostos, optou-se por uma 

combinação de métodos de pesquisa que incluiu uma natureza descritiva quanto ao 

relacionamento entre as variáveis estudadas; qualitativa, de forma a identificar a presença 

ou a ausência das variáveis propostas nos objetivos e; quantitativa, de maneira que se 

permitisse a quantificação dos dados. 

 A Área de Influência Indireta foi estudada através da revisão de literatura, com o 

objetivo de captar orientações para a pesquisa, bem como informações prévias. Pesquisas 

de dados secundários foram coletadas em banco de dados oficiais como o do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, da Federação das Indústrias do Estado do 

Paraná (FIEP) e da Prefeitura Municipal de Carambeí. 

Já para o estudo da Área de Influência Direta foram pesquisados os dados 

primários constituídos através da aplicação de questionários estruturados junto à população 

encontrada no centro urbano do Município (Figura 5.174 e Figura 5.175), aos funcionários 

da Prefeitura Municipal e as famílias afetadas, sendo que para este último grupo também foi 

realizado um perfil socioeconômico. Foram realizadas entrevistas com todos os moradores 

incluídos na AID, ou seja, cinco moradias.  
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Figura 5.174 - Entrevista realizada com a população de Carambeí. 

 

 
Figura 5.175 - Um dos locais onde foram aplicadas as entrevistas com a população. 

A metodologia empregada contou com a aplicação de questionários com 

perguntas objetivas e espaço para justificativas dos entrevistados (Figura 5.176). 
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Figura 5.176 - Entrevista de percepção aplicada para a população. 

 

O questionário apresentou três grupos de perguntas. O primeiro grupo, 

composto por oito questionamentos, abordava questões de âmbito pessoal; o segundo 
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grupo composto por onze questionamentos estava relacionado a percepção do entrevistado 

quanto ao empreendimento e ao lugar (ambiente) e; o último grupo, composto por dois 

questionamentos, dizia respeito a existência de pontos turísticos e eventos municipais 

relevantes. 

Foi aplicado um total de 190 questionários e posteriormente foi realizado o 

processamento dos dados captados na AID com o auxílio do software Microsoft Excel para 

execução de estatística básica com elaboração de gráficos e tabelas e, o software Microsoft 

Word para preparação do relatório. 

5.2.7.2 Caracterização municipal 

5.2.7.2.1 Localização 

O Município de Carambeí está inserido na mesorregião Centro Oriental 

Paranaense (Figura 5.177), mais detalhadamente na microrregião de Ponta Grossa (Figura 

5.178). 

 
Figura 5.177 - Marcação em vermelho do Município de Carambeí na mesorregião Centro 

Oriental Paranaense. 
Fonte: IPARDES 
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Figura 5.178 - Marcação do Município de Carambeí na microrregião de Ponta Grossa. 
Fonte: IPARDES. 

 

Carambeí fica distante da capital do Estado, Curitiba, à aproximadamente 135 

km. A Tabela 5.48 apresenta as distâncias estre as principais cidades da região sul em 

relação ao município de Carambeí.  

Tabela 5.48: Principais distâncias em relação ao Município de Carambeí. 

Principais Distâncias 
Cidade Distância de Carambeí 
Curitiba 135 km 

Florianópolis 435 km 
Londrina 285 km 
Maringá 324 km 

Ponta Grossa 21 km 
Porto Alegre 800 km 

 

O acesso à cidade de Carambeí se dá através da PR-151, via pavimentada que 

interliga as cidades de Ponta Grossa a Castro. Carambeí limita-se ao sul pelo município de 

Ponta Grossa, a oeste por Tibagi e a norte e leste pelo município de Castro (Figura 5.180). 
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A área de influência direta do empreendimento para o meio antrópico engloba uma pequena 

porção a norte da área urbanizada do município de Carambeí (Figura 5.179). 

 
Figura 5.179 - Marcação da AID e da zona urbana do município de Carambeí. 
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Figura 5.180 - Limites municipais de Carambeí. 

5.2.7.2.2 Dinâmica Populacional 

5.2.7.2.2.1 Distribuição da População 

A população de Carambeí segundo o IBGE, no ano de 2010 é de 19.163 

habitantes, 9.702 homens e 9.461 mulheres. Deste total, 13.918 pessoas residem na área 

urbana do município (Tabela 5.49). 

Tabela 5.49: Distribuição da população no Município. 

Distribuição da População em 2010 

Total Homens Mulheres Pop. Urbana Pop. Rural 

19.163 9.702 9.461 13.918 5.245 

5.2.7.2.2.2 Densidade Demográfica e Taxa de Crescimento 

O Município possui um território de 649,68 km², e uma densidade demográfica 

de 29,50hab/km² (IBGE, 2010). 
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5.2.7.2.2.3 Faixa etária 

Segundo o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social 

(IPARDES), 29,32% da população do Município é composta por menores de 15 anos, 

64,12% por pessoas que possuem entre 15 e 60 anos e 6,456% por pessoas com mais de 

60 anos. 

5.2.7.2.2.4 Indicadores Sociais 

O conceito de Desenvolvimento Humano é a base do Relatório de 

Desenvolvimento Humano (RDH), publicado anualmente pelo Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD), e também do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).  

Ele parte do pressuposto de que para aferir o avanço de uma população, não se 

deve considerar apenas a dimensão econômica, mas também outras características sociais, 

culturais e políticas que influenciam a qualidade da vida humana. O objetivo da elaboração 

do Índice de Desenvolvimento Humano é oferecer um contraponto a outro indicador muito 

utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, que considera apenas a dimensão 

econômica do desenvolvimento.  

Criado por Mahbub ul Haq com a colaboração do economista indiano Amartya 

Sen, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1998, o IDH pretende ser uma medida 

geral, sintética, do desenvolvimento humano. Não abrange todos os aspectos de 

desenvolvimento e não é uma representação da "felicidade" das pessoas, nem indica "o 

melhor lugar no mundo para se viver". Além de computar o PIB per capita, depois de corrigi-

lo pelo poder de compra da moeda de cada país, o IDH também considera dois outros 

componentes: a longevidade e a educação.  

Para aferir a longevidade, o indicador utiliza números de expectativa de vida ao 

nascer. O item educação é avaliado pelo índice de analfabetismo e pela taxa de matrícula 

em todos os níveis de ensino. A renda é mensurada pelo PIB per capita, em dólar PPC 

(paridade do poder de compra, que elimina as diferenças de custo de vida entre os países). 

Essas três dimensões têm a mesma importância no índice, que varia de zero a um. 

O IFDM (Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal) é um índice sintético, 

inspirado no IDH que abrange um conjunto amplo de indicadores sociais e econômicos 

classificados em três blocos temáticos: Educação; Emprego e Renda; e Saúde. Tem por 

objetivo mensurar e acompanhar o nível de desenvolvimento do Estado e/ou de seus 
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municípios informando a sociedade e orientando os governos (municipal e estadual) nas 

suas políticas socioeconômicas.  

O IFDM varia de zero a um e, assim como o IDH, permite que se classifique o 

Estado e os municípios em quatro níveis de desenvolvimento: baixo (índices até 0,4), 

regular (entre 0,4 a 0,6), moderado (entre 0,6 a 0,8) e alto (superiores a 0,8). O IFDM de 

Carambeí em 2011 é apresentado na Tabela 5.50. 

Tabela 5.50: IFDM do Município de Carambeí. 

Educação 0.7639 Renda 0.7179 Saúde 0,7994 IFDM Municipal 0.7604 

 

5.2.7.2.3 Modos de vida 

5.2.7.2.3.1 Educação 

Carambeí possui 6 creches, 10 pré-escolas (4 privadas e 6 municipais), 14 

escolas de ensino fundamental (2 privadas, 5 estaduais e 7 municipais) e 5 de ensino médio 

(1 privada e 4 estaduais). 

5.2.7.2.3.2 Saúde 

Segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) o 

Município de Carambeí possui 31 estabelecimentos de saúde sendo 8 deles municipais. De 

acordo com os dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 

em 2010, a expectativa de vida em Carambeí era de 75,17 anos. 

Em relação ao abastecimento de água o Município apresentava no ano de 2010, 

segundo o IBGE, 4.344 abastecidos pela rede geral municipal, 1.206 por poços ou nascente 

dentro ou fora da propriedade, 11 domicilio abastecidos por águas de rio, açude ou lago, 15 

domicílios sem identificação da forma de abastecimento e 1 domicílio pelo armazenamento 

de água das chuvas.  

O sistema de coleta e tratamento de esgoto neste mesmo ano era caracterizado 

da seguinte forma: 1.501 apresentavam fossa rudimentar, 3.264 domicílios estavam ligados 

a rede de esgoto ou pluvial do Município, 437 domicílios possuíam fossa séptica, 151 

despejavam seus rejeitos em valas, 45 não presentavam banheiros ou possuíam outro tipo 

de escoamento não definido e 35 despejavam seus rejeitos em rios ou córregos. 
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5.2.7.2.3.3 Segurança 

Carambeí apresenta duas delegacias de polícia, uma civil e outra militar. Não 

possui guarnição de corpo de bombeiros, utilizando-se das guarnições dos municípios de 

Castro ou Ponta Grossa. 

5.2.7.2.3.4 Lazer e Cultura 

Carambeí apresenta uma grande estrutura que engloba todos os eventos que 

cultuam e valorizam a história da imigração holandesa no município. O Parque Histórico de 

Carambeí é um museu a céu aberto que apresenta aos seus visitantes um pouco do 

cotidiano do imigrante holandês durante a consolidação da região de Carambeí. Neste 

mesmo local é realizado uma das principais festas holandeses do Município, denominada de 

a Festa do Imigrante. 

Além da valorização da formação histórica do Município, as belezas naturais 

também fazem parte das atividades de lazer e cultura da cidade. As cachoeiras do 

Tamanduá, no rio Tamanduá, e a cachoeira São João, no rio são João são belos locais de 

contemplação da natureza em Carambeí. 

5.2.7.3 Caracterização da área afetada - AID 

O diagnóstico do Meio Antrópico para a Área de Influência Direta (AID) foi 

realizado tendo como base as entrevistas aplicadas com a população em geral de 

Carambeí, com os moradores da área diretamente afetada (ADA) e com os funcionários da 

prefeitura municipal.  

5.2.7.3.1 Resultados das entrevistas realizadas – população em geral 

Das 167 entrevistas realizadas, 151 entrevistados possuíam entre 20 e 59 anos, 

9 eram jovens com até 19 anos, 6 eram idosos com mais de 60 anos e 1 entrevistado não 

quis informar a sua idade (Figura 5.181).  

A maioria dos entrevistados era do sexo masculino (Figura 5.182), residentes na 

zona urbana municipal (Figura 5.183), com tempo de residência com mais de 20 anos 

(Figura 5.184), nível de escolaridade do ensino médio completo (Figura 5.185), sendo seu 

aprendizado realizado em escolas públicas (Figura 5.186). Quanto à situação profissional a 

grande maioria dos entrevistados estava empregada (Figura 5.187) (Tabela 5.51). 
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Figura 5.181 - Entrevistados população em geral – Faixa etária. 

 
Figura 5.182 - Entrevistados população em geral – Gênero. 

 
Figura 5.183 - Entrevistados população em geral - Local da moradia. 

 
Figura 5.184 - Entrevistados população em geral – Tempo de moradia no município. 

 
Figura 5.185 - Entrevistados população em geral – Escolaridade. 
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Figura 5.186 - Entrevistados população em geral – Estudos realizados. 

 

 
Figura 5.187 - Entrevistados população em geral - Situação empregatícia. 

Tabela 5.51: Respostas de âmbito pessoal. 

Quadro síntese - Questões pessoais 

Tema Respostas 

Faixa etária 

Jovens - Até 19 anos 9 

Adultos - Dos 20 aos 59 anos 151 

Idosos - Acima dos 60 anos 6 

Não informado 1 

Sexo 
Masculino 86 

Feminino 81 

Moradia 

Cidade 145 

Campo 3 

Outro município 19 

Tempo de residência 

Até 5 anos 27 

5 a 10 anos 18 

10 a 20 anos 42 

Mais de 20 anos 80 

Escolaridade 

Não estudou 2 

Fundamental incompleto 9 

Fundamental completo 18 
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Quadro síntese - Questões pessoais 

Tema Respostas 

Escolaridade 

Médio incompleto 9 

Médio completo 78 

Superior Incompleto 16 

Superior Completo 34 

Mestrado 1 

Doutorado - 

Estudou em 

Escola pública 131 

Escola particular 15 

Ambas 21 

Situação profissional 

Empregado 158 

Desempregado 5 

Aposentado 4 
 

A aplicação das primeiras três perguntas relativas ao empreendimento procurou 

descobrir se os entrevistados tinham conhecimento sobre o assunto, energia eólica, se já 

haviam visto um parque eólico e se eram favoráveis ou contra a provável instalação deste 

tipo de empreendimento em seu Município. Foi observado que a grande maioria dos 

entrevistados já ouviu falar sobre o tema (Figura 5.188) e apesar de nunca ter visto um 

parque eólico (Figura 5.189) eram favoráveis a sua instalação (Figura 5.190). 

 
Figura 5.188 - Porcentagem de entrevistados que ouviram falar sobre energia eólica. 

 

 
Figura 5.189 - Porcentagem de entrevistados que já viram um parque eólico. 
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Figura 5.190 - Posicionamento sobre o empreendimento. 

 

 
Figura 5.191 - Possíveis vantagens da energia eólica. 

 

 
Figura 5.192 - Possíveis desvantagens da energia eólica. 

 

Foi solicitado para os entrevistados, dentre uma lista de 5 opções, quais seriam 

as 3 principais vantagens e as 3 principais desvantagens da energia eólica. Como 

vantagem, as principais opções selecionadas foram: a energia eólica é segura, a energia 

eólica não gera resíduos, é renovável e a energia eólica evita o uso de combustíveis fósseis 

(Figura 5.191). Como desvantagens forma selecionadas: a energia eólica tem um alto custo 

de implantação, o nível de ruído produzido pelos aerogeradores e o perigo que pode 

ocasionar para as aves (Figura 5.192). 

O questionamento sobre se o empreendimento alteraria de alguma forma a 

paisagem na região, apontou que a maioria dos entrevistados, 86 pessoas, considerou que 

a paisagem ficaria mais bonita; 55 respostas apontaram que a paisagem não irá mudar; 16 

entrevistados não souberam responder e 10 pessoas consideraram que a paisagem ficaria 

pior (Figura 5.193). 
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Figura 5.193 - Situação da paisagem com a instalação do empreendimento. 

Quando a pergunta foi relaciona a possíveis impactos do parque eólico com 

animais da região, 87 respostas apontaram que o empreendimento não causará impactos 

aos animais, 66 entrevistados indicaram que o parque causará algum tipo de impactos aos 

animais principalmente para as aves e 14 não sabem se o empreendimento causará algum 

tipo de impacto (Figura 5.194). 

 
Figura 5.194 - Situação da possibilidade de impactos sobre animais da região com a 

implantação do parque eólico. 

As duas últimas perguntas sobre a influência da instalação do parque em 

Carambeí abordou a possibilidade da ocorrência de benefícios e prejuízos para o Município 

e para o próprio entrevistado. 

Entre os 167 entrevistados, 150 pessoas acham que o parque poderá trazer 

benefícios ao Município, 11 não souberam responder e 6 acham que não será benéfico 

(Figura 5.195). Quanto a possíveis prejuízos, 143 respostas consideram que o 

empreendimento não trará ações prejudiciais, 22 não souberam responder e dois 

entrevistados consideraram alguma possibilidade de prejuízo (Figura 5.196). 

 
Figura 5.195 - Possibilidade da ocorrência de efeitos benéficos ao município. 
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Figura 5.196 - Possibilidade da ocorrência de efeitos prejudiciais ao município. 

Quando perguntado se o empreendimento alteraria a sua vida, 102 entrevistados 

acham que o parque eólico será benéfico, pois poderá haver uma diminuição no custo da 

energia e por não causar impactos ao meio ambiente, 42 respostas foram negativas e 23 

não souberam responder (Figura 5.197). 

Em relação a possíveis efeitos negativos na sua vida, a grande maioria não sabe 

ou considera que não ocorrerão impactos prejudiciais a sua vida. Somente dois 

entrevistados consideraram algum tipo de prejuízo (Figura 5.198). 

 
Figura 5.197 - Possibilidade da ocorrência de efeitos benéficos para a vida do entrevistado. 

 
Figura 5.198 - Possibilidade da ocorrência de efeitos prejudiciais para a vida do entrevistado. 

Os entrevistados também foram solicitados a elencar quais os principais pontos 

turísticos e quais as festas ou eventos municipais relevantes para a cidade. Como pontos 

turísticos foram citados as cachoeiras do rio São João e Tamanduá e o Parque Histórico de 

Carambeí. Como festas e eventos municipais foram citados o Festival de Tortas e a Festa 

dos Imigrantes, ambas realizadas nas instalações do Parque Histórico. 
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5.2.7.3.2 Resultados das entrevistas realizadas – prefeitura municipal 

Das 18 entrevistas realizadas, 15 entrevistados possuíam entre 20 e 59 anos e 

os outros três não quiseram responder a pergunta (Figura 5.199). A grande maioria é do 

sexo masculino (Figura 5.200), residentes na zona urbana municipal (Figura 5.201), com 

tempo de residência superior a 20 anos (Figura 5.202), com escolaridade superior completa 

(Figura 5.203), sendo seu aprendizado realizado em escolas públicas ou mesclando pública 

com particular (Figura 5.204). 

 
Figura 5.199 - Entrevistados Prefeitura Municipal – Faixa etária. 

 

 
Figura 5.200 - Entrevistados Prefeitura Municipal – Gênero. 

 

 
Figura 5.201 - Entrevistados Prefeitura Municipal – Local da moradia. 
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Figura 5.202 - Entrevistados Prefeitura Municipal - Tempo de moradia no município. 

 

 
Figura 5.203 - Entrevistados Prefeitura Municipal – Escolaridade. 

 

 
Figura 5.204 - Entrevistados Prefeitura Municipal – Estudos realizados. 

Tabela 5.52: Respostas de âmbito pessoal. 

Quadro síntese - Questões pessoais 

Tema Respostas 

Faixa etária 

Jovens - Até 19 anos - 

Adultos - Dos 20 aos 59 anos 15 

Idosos - Acima dos 60 anos - 

Não informado 3 

Sexo 
Masculino 12 

Feminino 6 

Moradia 
Cidade 15 

Campo 1 
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Quadro síntese - Questões pessoais 

Tema Respostas 

Moradia Outro município 2 

Tempo de residência 

Até 5 anos - 

5 a 10 anos - 

10 a 20 anos 7 

Mais de 20 anos 11 

Escolaridade 

Não estudou - 

Fundamental incompleto 1 

Fundamental completo - 

Médio incompleto 2 

Médio completo 3 

Superior Incompleto - 

Superior Completo 11 

Mestrado 1 

Doutorado - 

Estudou em 

Escola pública 8 

Escola particular 2 

Ambas 8 
 

A aplicação das primeiras três perguntas relativas ao empreendimento pretendia 

descobrir se os entrevistados tinham conhecimento sobre energia eólica, se já haviam visto 

um parque eólico e se eram favoráveis ou contra a provável instalação em seu município. 

Foi observado que todos entrevistados já tinham ouvido falar sobre o tema energia eólica, 

mas apenas 6 destes já haviam visto um parque eólico (Figura 5.205). Do total dos 

entrevistados, 16 são favoráveis a instalação do empreendimento (Figura 5.206). 

 
Figura 5.205 - Porcentagem de entrevistados que já viram um parque eólico. 
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Figura 5.206 - Posicionamento sobre o empreendimento. 

 

Foi solicitado para todos os entrevistados, dentre uma lista de 5 opções, quais 

seriam as 3 principais vantagens e as 3 principais desvantagens da energia eólica. Como 

vantagem, as principais selecionadas foram: a energia eólica é segura, a energia eólica é 

renovável e a energia eólica evita o uso de combustíveis fósseis (Figura 5.207). Como 

desvantagens forma selecionadas: a energia eólica tem um alto custo de implantação, o 

nível de ruído produzido pelos aerogeradores e o perigo que pode ocasionar para as aves 

(Figura 5.208). 

 
Figura 5.207 - Possíveis vantagens da energia eólica. 

 
Figura 5.208 - Possíveis desvantagens da energia eólica. 

Quando perguntados se o empreendimento alteraria de alguma forma a 

paisagem na região do empreendimento não houve posicionamentos negativos; 12 

entrevistados acham que haverá uma melhora na paisagem, 3 consideraram que a 

paisagem irá se manter inalterada e 3 não souberam responder (Figura 5.209). 
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Quando a pergunta foi relaciona a possíveis impactos do parque eólico com 

animais da região, nove respostas apontaram que o empreendimento não causará impactos 

aos animais, enquanto que cinco entrevistados indicaram que o parque causará algum tipo 

de impactos aos animais, principalmente para as aves. 

 
Figura 5.209 - Situação da paisagem com a instalação do empreendimento. 

 
Figura 5.210 - Situação da possibilidade de impactos sobre animais da região com a 

implantação do parque eólico. 

As duas últimas perguntas sobre a influência da instalação de um parque eólico 

no Município de Carambeí abordou a possibilidade da ocorrência de benefícios e prejuízos 

para o Município e para o próprio entrevistado com a possível construção deste 

empreendimento. 

Entre os 18 entrevistados, 16 pessoas acham que o empreendimento poderá 

trazer benefícios ao Município, um não soube responder e um acha que o empreendimento 

não será benéfico (Figura 5.211). Quanto a possíveis prejuízos, 13 respostas consideram 

que o empreendimento não trará ações prejudiciais, três não souberam responder e dois 

entrevistados consideraram alguma possibilidade de prejuízo ao Município (Figura 5.212). 

Quando perguntado se o empreendimento alteraria a sua vida, 10 entrevistados 

acreditam que o parque eólico será benéfico para a sua vida, pois poderá haver uma 

diminuição no custo da energia. Seis não souberam responder e somente uma resposta foi 

negativa (Figura 5.213). 
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Em relação a possíveis efeitos negativos na sua vida, a grande maioria não sabe 

ou consideram que não ocorrerão impactos prejudiciais. Somente um entrevistado 

considerou algum tipo de prejuízo (Figura 5.214). 

 
Figura 5.211 - Possibilidade da ocorrência de efeitos benéficos ao município. 

 
Figura 5.212 - Possibilidade da ocorrência de efeitos prejudiciais ao município. 

 
Figura 5.213 - Possibilidade da ocorrência de efeitos benéficos para a vida do entrevistado. 

 
Figura 5.214 - Possibilidade da ocorrência de efeitos prejudiciais para a vida do entrevistado. 

Os entrevistados também foram solicitados a elencar quais os principais pontos 

turísticos e quais as festas ou eventos municipais relevantes para a cidade. Como pontos 
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turísticos foram citados as cachoeiras do rio São João e Tamanduá e o Parque Histórico de 

Carambeí. Como festas e eventos municipais foram citados o Festival de Tortas e a Festa 

dos Imigrantes, ambas realizadas nas instalações do Parque Histórico. 

5.2.7.3.3 Resultados das entrevistas realizadas – população afetada 

O objetivo principal dos questionamentos foi traçar o perfil socioeconômico dos 

moradores da Área de Influência Direta e Área Diretamente Afetada do empreendimento, 

além de promover uma análise da aceitação ou não acerca da instalação do 

empreendimento por parte da população, bem como, diagnosticar suas expectativas para 

com a implantação do Parque Eólico em seu Município. 

A metodologia empregada contou com a aplicação de questionários com 

perguntas objetivas e espaço para justificativas dos entrevistados. As entrevistas foram 

realizadas optando sempre que o entrevistado respondesse o questionário de próprio 

punho, evitando assim qualquer influência por parte do entrevistador nas respostas. Quando 

o entrevistado solicitou, o entrevistador realizou a pesquisa, lendo o questionário, 

procurando ao máximo não influenciar o entrevistado. 

Foram aplicados um total de cinco questionários, envolvendo a população da 

Área de Influência Direta do estudo socioeconômico. Com o resultado dos questionários se 

pode traçar tanto o perfil socioeconômico, quanto a percepção associada ao 

empreendimento, que seguem descritos nos itens abaixo, através dos resultados do perfil 

socioeconômico e da percepção do empreendimento. 

5.2.7.3.3.1 Perfil socioeconômico 

Com base na aplicação dos questionários pode-se traçar o Perfil 

Socioeconômico dos moradores da AID. Na Tabela 5.53, Figura 5.215, Figura 5.216, Figura 

5.217, Figura 5.218 e Figura 5.219 é possível visualizar o perfil dos entrevistados. 

 
Figura 5.215 - Gráfico da porcentagem de entrevistados diferenciando seu gênero. 
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Figura 5.216 - Gráfico da porcentagem dos entrevistados dividido por faixa etária. 

 
Figura 5.217 - Gráfico do estado civil dos entrevistados. 

 
Figura 5.218 - Gráfico do nível de instrução dos entrevistados. 

 
Figura 5.219 - Gráfico do tempo de residência dos entrevistados no município. 

Tabela 5.53: Perfil dos Entrevistados 

Distribuição da População  

Sexo Masculino Feminino Não Informado Total 

Número 3 2 0 5 

Percentual 60% 40% 0% 100% 
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Faixa Etária 

Idade 18 a 30 Anos 31 a 50 Anos Acima de 51 Anos Não Informado 

Número 0 3 2 0 

Percentual 0% 60% 40% 0% 

Estado Civil 

Estado Civil Casado (a) Solteiro (a) Viúvo (a) Separado (a) 

Número 4 0 0 1 

Percentual 80% 0% 0% 20% 

Nível de Escolaridade 

Nível de 
Escolaridade Fundamental Médio Superior 

Incompleto 
Superior 
Completo 

Número 0 
 1 0 1 

Percentual 20% 0% 0% 80% 

Do total de entrevistas realizadas o universo amostral foi de 60% de sexo 

masculino e 40% do sexo feminino. Entre os entrevistados, 60% possui idade entre 31 e 50 

anos e 40% acima de 51 anos. 

O tempo de residência dos entrevistados foi de 20% vivendo nos municípios até 

10 anos e 60% acima de 30 anos. Além disso, obteve-se 20% de entrevistados que não 

responderam essa questão. Os índices de nível de escolaridade mostram que 20% 

completaram o ensino médio, enquanto que 80% possui ensino superior completo. 

Também foram realizadas perguntas sobre os dados ocupacionais dos 

entrevistados para que em conjunto com os dados anteriores, se pudesse traçar um perfil 

socioeconômico dos moradores do entorno da área do empreendimento. Os resultados 

obtidos através destas perguntas podem ser visualizados nos gráficos abaixo entre as 

Figura 5.220 e Figura 5.225. 

Como se pode observar através dos dados obtidos no questionário, os 

moradores do local vivem da agropecuária. Foram citadas as atividades de pecuária leiteira 

e plantação de trigo, milho e soja. Quanto a renda bruta familiar, 80% dos entrevistados tem 

renda superior à 10 salários mínimos e 20%, de 5 a 10 salários mínimos. Quanto ao vínculo 

empregatício, se observa que 60% é empregador, 20% empregado com carteira assinada e 

20% aposentado. 
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Figura 5.220 - Gráfico do local de trabalho dos entrevistados. 

 

 
Figura 5.221 - Gráfico das respostas sobre o ramo de atividade. 

 

 
Figura 5.222 - Gráfico com respostas sobre o vínculo empregatício dos entrevistados. 

 

 
Figura 5.223 - Ramo de atividade dos entrevistados. 
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Figura 5.224 - Gráfico com as respostas sobre a renda bruta familiar dos entrevistados. 

 

 
Figura 5.225 - Gráfico com respostas sobre auxílio governamental. 

 

Em um contexto geral, pode-se dizer que de acordo com o IBGE os moradores 

do entorno do empreendimento pertencem a Classe B em 80% dos casos e Classe C em 

20%. Também se pode dizer que o nível de escolaridade é elevado, sendo que 4 dos 5 

entrevistados são graduados no nível superior. Outro fato importante é que 3 dos 5 

entrevistados vivem da agropecuária. Também se perguntou sobre a satisfação com 

serviços públicos na região e os resultados podem ser visualizados na Figura 5.226 e Figura 

5.227. 

 
Figura 5.226 - Gráfico com as respostas sobre Infraestrutura. 



 

 
Fone/Fax: (54) 3039.2001 | (54) 3039.2002 | Rua Rodrigues Alves, nº 2064, Térreo | Bairro Lourdes | CEP: 95076-670 | Caxias do Sul/RS 

 

Pá
gi

na
39

1 

 
Figura 5.227 - Gráfico sobre sugestões para melhorias nos serviços públicos. 

 

Os entrevistados pediram por mais segurança no campo e melhoria em todos os 

serviços por parte do governo. 

5.2.7.3.3.2 Percepção associada 

Os entrevistados da AID responderam 10 questões diretamente ligadas ao 

Parque Eólico e Energia Eólica. Na Tabela 5.54 são apresentados os resultados dos 

questionamentos envolvendo o empreendimento.  

Através destes resultados foi criado um conjunto de gráficos para uma melhor 

visualização destes resultados. Os gráficos são apresentados da Figura 5.228 até a Figura 

5.236 e apresentam os valores em % (porcentagem) para as respostas obtidas na 

realização das entrevistas. 

De uma maneira geral, notou-se que os entrevistados apresentam conhecimento 

sobre o que é o empreendimento e também, demonstraram ter conhecimento de quais 

impactos um parque eólico pode ocasionar no seu município. Do total de entrevistados 

100% respondeu que “já ouviu falar em energia eólica”. 

 
Figura 5.228 - Respostas obtidas através da pergunta 1. 
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Tabela 5.54: Resultados obtidos através da aplicação dos questionários. 

Pesquisa de Opinião pública 

1 O senhor já ouviu falar em energia 
eólica? 

Sim Não Sem 
resposta Total 

5 0 0 5 

2 O senhor já viu ou conhece algum 
parque eólico? 

Sim Não Sem 
resposta Total 

2 3 0 5 

3 Se fosse instalado um parque eólico 
no seu município, qual sua posição? 

Favorável Contrária Não sei Sem 
resposta Total 

5 0 0 0 5 

4 
O senhor acha que um parque 

eólico pode trazer benefícios ou 
prejuízos para o seu município? 

Benefícios Prejuízos Não sei Sem 
resposta Total 

5 0 0 0 5 

5 

Dentre as possíveis vantagens da 
energia eólica em relação aos outros 

tipos de geração de energia o 
senhor destacaria 

Sim Não Não Sei Sem 
resposta Total 

Ser uma energia limpa 5 0 0 0 5 

Sua produção ser simples 5 0 0 0 5 

Ser segura 4 0 1 0 5 

Não alagar terrenos cultiváveis 4 1 0 0 5 

Ser energia renovável 5 0 0 0 5 

Incentivo ao Turismo 1 2 3 0 5 

Trazer renda para o município 4 0 1 0 5 
Evitar o uso de combustíveis fósseis 

(petróleo e carvão) 5 0 0 0 5 

6 

Dentre as possíveis desvantagens 
da energia eólica em relação aos 

outros tipos de geração de energia o 
senhor destacaria 

Sim Não Não Sei Sem 
resposta Total 

O custo de implantação seria muito 
alto 3 2 0 0 5 

O sistema de geração poderia não 
ser confiável 1 3 1 0 5 

O impacto visual para a paisagem 
poderia ser negativo 1 4 0 0 5 

A respeito da questão 2 do questionário, os resultados mostraram que 60% dos 

entrevistados não conhecem pessoalmente um parque eólico e 40% responderam já terem 

visto um empreendimento eólico pessoalmente. Já o questionamento da pergunta três, 

envolvia diretamente a posição do entrevistado quanto à instalação do empreendimento em 

seu Município. Neste caso 100% dos entrevistados responderam como favoráveis a 

instalação de um parque eólico em sua cidade.  
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Figura 5.229 - Respostas obtidas através da pergunta 2. 

 
Figura 5.230 - Respostas obtidas através da pergunta 3. 

 

A questão 4 envolvia a posição do entrevistado quanto aos benefícios ou 

prejuízos causados pela instalação de um empreendimento eólico no seu Município. Nesta 

pergunta o entrevistado era instigado a citar quais os benefícios ou prejuízos considerados 

por ele quando da implantação do Parque Eólico. Todos os entrevistados, responderam que 

um empreendimento como um parque eólico traria benefícios a Carambeí. Como principais 

benefícios citados estão: à geração de renda, geração de emprego, aproveitamento de 

terras improdutivas, benefícios sociais aos habitantes, e ainda, foi citado o fato do Município 

ser produtor/gerador de uma energia dita por eles como “limpa”. 

 
Figura 5.231 - Respostas obtidas através da pergunta 4. 

 

A questão 5 era de múltipla escolha, onde o entrevistado respondia se, dentre as 

vantagens citadas no questionário, ele concordava que realmente a energia eólica levava 
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vantagem em relação aos outros tipos de geração de energia. O resultado está apresentado 

na Figura 5.232. 

 
Figura 5.232 - Respostas obtidas através da pergunta 5. 

 

Nota-se que a grande maioria dos entrevistados considerou como vantagens as 

alternativas citadas no questionário em relação a outros tipos de produção de energia, em 

destaque principalmente a vantagem de a eólica ser uma energia limpa, renovável, trazer 

renda ao Município onde se instala, sua produção ser simples, não alagar terrenos 

cultiváveis e evitar a utilização de combustíveis fósseis. 

A Questão 6 seguiu a mesma linha de raciocínio da anterior, no entanto foram 

elencadas algumas desvantagens da energia eólica em relação aos outros tipos de 

produção de energia e o entrevistado necessitava concordar ou não a respeito dessa 

desvantagem. O resultado encontra-se apresentado na Figura 5.233. 

 
Figura 5.233 - Respostas obtidas através da pergunta 6. 

 

As respostas para a questão 6 deflagram o desconhecimento dos entrevistados 

quanto ao funcionamento de um parque eólico e seus custos de implantação. Em destaque 

a resposta referente ao custo de implantação obteve a maior parcela de respostas negativas 

enquanto o impacto visual na paisagem não seria um impacto negativo para 80% dos 

entrevistados. 
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O questionamento feito na pergunta 7 fez menção a paisagem após a 

construção do parque eólico. O entrevistado era indagado a pensar e responder imaginando 

como ficará a paisagem após a implantação do empreendimento. As respostas obtidas 

mostram que 60% dos entrevistados consideram que após a implantação, a paisagem ficará 

mais bonita; 20% considerou que a instalação deixará a paisagem pior e outros 20% 

responderam que a paisagem ficará igual como é hoje (Figura 5.234). 

 
Figura 5.234 - Respostas obtidas através da pergunta 7. 

 

Indagados a respeito do impacto que o parque eólico pode ocasionar aos 

animais da região, os entrevistados responderam em 80% dos questionários aplicados, 

que não, o parque eólico não poderá causar nenhum tipo de problema para os animais da 

região. Os demais entrevistados responderam que não sabem opinar sobre o assunto. A 

Figura 5.235 apresenta os resultados obtidos na questão 8. 

 
Figura 5.235 - Respostas obtidas através da pergunta 8. 

 

A questão número 9 pedia para que os entrevistados citassem as principais 

carências do Município, possíveis soluções e os meios para que fossem melhoradas. As 

carências citadas foram saúde, segurança pública e estradas. Os entrevistados foram 

indagados a citar soluções para os problemas citados, no entanto o que se observou foi que 

os próprios não sabem ao certo como poderá ser melhorada a qualidade de vida. Apenas foi 

citado que faltam investimentos em áreas chaves como saúde e segurança pública. 
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A questão 10 fez uma relação com a instalação do parque eólico e a redução na 

tarifa de energia elétrica, e ainda, perguntava se mesmo não havendo uma redução na 

conta de energia, a instalação do parque ainda seria vantagem pelo simples fato de ser 

sustentável. Para a grande maioria dos entrevistados, 60% sim, a instalação do parque 

eólico é vantajosa mesmo sem a redução na conta de energia; 20% dos entrevistados 

responderam que não seria vantagem a instalação sem a redução na conta de luz.  

As justificativas para a instalação do parque no Município foram a 

sustentabilidade do tipo de geração de energia, a não poluição, a preservação ambiental, 

além das vantagens sociais e econômicas como a geração de emprego e renda. A Figura 

5.236 apresenta os resultados da questão 10. 

 
Figura 5.236 - Respostas obtidas através da pergunta 10. 

5.2.7.3.4 Análise comparativa dos grupos entrevistados. 

Nos três grupos de entrevistados (famílias afetadas, servidores municipais e 

população em geral) a grande maioria das entrevistas apontou similaridades nas respostas 

quanto aos reflexos da instalação do empreendimento para o Município, suas vidas e as 

vantagens e desvantagem da energia eólica (Figura 5.237 à Figura 5.244). 

 
Figura 5.237 - Comparativos das respostas sobre as possíveis vantagens com a instalação do 

empreendimento. 
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Figura 5.238 - Comparativos das respostas sobre as possíveis desvantagens com a instalação 

do empreendimento. 
 

 
Figura 5.239 - Comparativos das respostas sobre a situação da paisagem com a instalação do 

empreendimento. 
 

 
Figura 5.240 - Comparativos das respostas sobre a possibilidade de impactos para com os  

animais com a instalação do empreendimento. 
 

Apesar das similaridades nas respostas alguns itens devem ser apresentados a 

população de maneira mais clara a fim de esclarecer possíveis dúvidas, principalmente 

relacionado a possíveis impactos ambientais ocasionados aos animais da região (Figura 

5.240) e os benefícios e prejuízos prováveis para o município (Figura 5.241 e Figura 5.242) 

e para o cidadão (Figura 5.243 e Figura 5.244). 

Para que se amplie a equiparação de respostas é necessária a aplicação de 

programas ambientais voltados a comunicação com a população buscando esclarecer os 

principais impactos positivos e negativos que este tipo de empreendimento pode acarretar 

para o meio ambiente. 
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Figura 5.241 - Comparativos das respostas sobre a possibilidade de benefícios para o 

município com a instalação do empreendimento. 

 
Figura 5.242 - Comparativos das respostas sobre a possibilidade de prejuízos para o município 

com a instalação do empreendimento. 
 

 
Figura 5.243 - Comparativos das respostas sobre a possibilidade de benefícios para a sua vida 

com a instalação do empreendimento. 
 

 
Figura 5.244 - Comparativos das respostas sobre a possibilidade de prejuízos para a sua vida 

com a instalação do empreendimento. 
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5.2.8 Análise da paisagem 

A paisagem, segundo Macedo (1994), é “a expressão morfológica de um 

determinado tempo, do processo constante de ações dos seres vivos sobre diversos pontos 

do planeta associado ao movimento contínuo das diferentes estruturas geológicas e águas”.  

Esta expressão morfológica é compreendida com a apreensão visual destes 

elementos (antrópicos e naturais), gerando um conjunto de informações em constante 

modificação e evolução. Sendo assim, a paisagem pode ser definida em três componentes 

principais: o espaço visual formado por uma porção de terreno, a percepção deste território 

e o homem (MOPU, 1987). 

A análise e caracterização desta paisagem permitem valorar as qualidades e 

fragilidades do ambiente. São estes valores que vão determinar a necessidade de 

conservação das características visuais de uma paisagem (ANDRES ORIVE et al., cit. Ap. 

BOSQUE SENDRA et al., 1992), permitindo quantificar o grau de interferência ocasionado 

pela atuação humana. 

5.2.8.1 Materiais e métodos  

A análise da paisagem é organizada a partir de três pontos estruturadores. Estes 

pontos são: os componentes da paisagem, as condições de visibilidade para com o 

ambiente e a determinação das unidades de análise da paisagem. A análise destes 

elementos permitirá a valoração da paisagem e seu grau de qualidade e fragilidade. 

A determinação das unidades de paisagem é realizada de maneira macro 

englobando elementos naturais similares que caracterizam um ecossistema, como por 

exemplo, os elementos naturais que definem os Biomas.  

Os componentes da paisagem são analisados conjuntamente com a definição 

das unidades de paisagem já que os mesmo são elementos formadores das unidades. 

As condições de visibilidade são analisadas de maneira local, em uma menor 

escala de análise, tendo como limites os possíveis pontos de visualização das alterações 

que o empreendimento poderá ocasionar na paisagem. Esta análise é realizada a partir das 

zonas urbanizadas e vias de acesso relacionado estes locais com as possíveis restrições ou 

barreiras visuais ocasionadas pela topografia, vegetação ou elementos construídos. 
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5.2.8.1.1 Determinação de unidades de análise da paisagem 

A divisão de um território em unidades de paisagem permite obter maior 

informação sobre as suas características, facilitando o seu estudo. Procura-se uma resposta 

visual homogênea, tanto em seus componentes paisagísticos, formados a partir das 

condições de visibilidades, como diante das possíveis atuações. (BOSQUE SENDRA et al., 

1997). Estas unidades podem ser classificadas como irregulares extensas, regulares ou 

obtidas pela combinação das unidades anteriores. 

As unidades classificadas como irregulares extensas são determinadas através 

de um ou mais elementos representativos desta área, de tal maneira que esta superfície 

fique dividida em áreas homogêneas relativas a este elemento. Estas unidades estão 

associadas geralmente a fatores naturais, como bacias hidrográficas, topografia, 

geomorfologia, entre outras. 

As unidades regulares são divisões do território através de uma malha poligonal, 

onde cada retícula se torne uma unidade de paisagem. Têm como vantagem a graduação 

da superfície estudada, facilitando referenciar e comparar os dados com os demais 

elementos do meio, não exigindo um reconhecimento exaustivo do mesmo. 

Em contrapartida, há uma grande dificuldade na identificação da unidade regular 

no terreno, pois muitas vezes, estas retículas não possuem um elemento homogêneo em 

sua constituição, o que facilitaria a sua caracterização.  

Através da combinação das duas formas de classificação das unidades de 

paisagem, é possível reconhecer as diferenças e similaridades da paisagem, tendo como 

base um sistema poligonal facilitando a determinação e análise de uma série de dados. 

5.2.8.1.2 Componentes da paisagem 

Segundo PIRES (1993), as qualidades visuais intrínsecas do território residem 

nos elementos naturais ou artificiais que o compõem. Estes fatores físicos, perceptíveis à 

visão, são chamados de componentes da paisagem, podendo ser classificados em quatro 

grupos distintos: terra, água, vegetação e elementos artificiais.  

A terra é representada pelo relevo, a superfície do solo, a presença de 

formações rochosas, entre outros. Além disso, se destaca por ser a base onde os demais 

elementos se assentam. A água, representada pela água superficial que dá som e 

movimento ao ambiente. A vegetação é representada pela vida vegetal, sua densidade, 
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distribuição, cor e estruturas sendo uma grande geradora de texturas. E os elementos 

artificiais, que são criados por diferentes tipos de usos do solo, construções, contrastando 

fortemente com o demais componentes, fazendo que sua presença não passe despercebida 

(PIRES, 1993). 

5.2.8.1.3 Condições de Visibilidade 

Para que os elementos que compõem a paisagem sejam percebidos pelo 

observador, é necessária uma relação entre o observador e a paisagem e a visibilidade do 

território no momento da observação (PIRES, 1993). Esta relação, 

observador/paisagem/visibilidade pode ter seus atributos visuais alterados conforme as 

condições de percepção que o contexto apresenta. 

Estas condições, conforme Mopu (1987) são caracterizadas pela distância, a 

posição do observador, as condições atmosféricas, a iluminação, além do movimento do 

observador e o tempo de duração da observação. 

A distância influencia na percepção dos detalhes que compõem a paisagem. De 

acordo com a distância, há uma perda ou ganho na nitidez do espaço. A posição do 

observador pode modificar o tipo de composição cênica da paisagem. 

Posições superiores ressaltam a disposição dos elementos na paisagem, 

enquanto as posições inferiores tornam as formas maiores, aumentando a dominância dos 

objetos observados. 

As condições atmosféricas e a iluminação podem modificar o grau de visibilidade 

e nitidez da observação, enquanto que a movimentação e o tempo de observação geram 

imagens sequenciais em alteração e determinam, respectivamente, a profundidade e o 

detalhamento da observação. 

5.2.8.1.4 Valoração da Paisagem 

A valoração da paisagem permite caracterizar as qualidades e fragilidades 

presentes em uma área, determinando a necessidade de proteção e conservação de uma 

paisagem. 

A realização da caracterização qualitativa demonstra o estado atual da paisagem 

estabelecendo seus interesses e atrativos estéticos. Considera-se esta caracterização como 

um processo subjetivo, por estar determinando a qualidade estética da paisagem. Apesar 
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deste caráter subjetivo, algumas características do meio físico podem ser elencadas. Ramos 

Fernándes (cit. ap. BOSQUE SENDRA et al., 1992) considera três aspectos com descritivos 

e influentes para a qualidade visual: naturalidade, variabilidade e singularidade. 

O elemento naturalidade faz referência às características presentes antes de 

qualquer alteração no ambiente proporcionado pela ação humana. A variabilidade é a 

análise da diversidade de elementos e matrizes existentes na unidade estudada, e a 

singularidade faz referência a elementos raros e pouco repetitivos presentes no local. 

A análise da fragilidade visual da paisagem se exprime como o grau de 

deterioração que a paisagem experimentaria diante da incidência de determinadas atuações 

(MOPU, 1987). Este grau de deterioração é dado pelos fatores biofísicos que cada área 

apresenta, por exemplo, as características da vegetação e do uso do solo, os fatores de 

visualização, que é a possibilidade que as futuras intervenções sejam vistas e a 

acessibilidade ao local que permite ou não a visualização da área por um determinado 

número de pessoas. 

5.2.8.1.4.1 Grau de qualidade e fragilidade visual. 

Entende-se por qualidade visual de uma paisagem o seu grau de excelência e o 

seu mérito para que não seja alterada ou destruída. Por fragilidade ou vulnerabilidade visual 

se entende o grau de suscetibilidade ao dano, ante a incidência de determinadas ações.  

Para valorar estes itens foram elencados alguns critérios que permitem 

classificar a qualidade e fragilidade da paisagem, critérios estes presentes na Tabela 5.55 e 

Tabela 5.56. Estes critérios foram adaptados das tabelas de valoração da qualidade e 

fragilidade visual utilizadas pelo USDA Forest Service (USDA,1974) e pelo Bureau of Land 

Management dos Estados Unidos (BLA, 1980) 

Tabela 5.55: Critérios de Valoração da qualidade visual da paisagem. 

Elemento 
Valorado Qualidade alta Qualidade média Qualidade baixa 

Relevo 
Declividade > 30%. 

Estruturas morfológicas 
muito alteradas 

Declividades entre 15 a 30%. 
Terrenos levemente 

ondulados. 

Declividades entre 0 a 
15%. Horizontalidade 

Fauna 

Fauna nativa permanente. 
Área de nidificação, 

desedentação e 
alimentação 

Fauna nativa esporádica. 
Presença de gado 

Não há evidencias da 
presença de fauna 

nativa. Pecuária 
maciça. 

Vegetação 
Massas vegetais de alta 

dominância visual, 
espécies nativas, 

Massas arbóreas isoladas, 
baixa dominância visual. 

Vegetação em menos 
de 50% do solo, 

vegetação herbácea, 
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Elemento 
Valorado Qualidade alta Qualidade média Qualidade baixa 

sem nativas. 

Recursos 
Hídricos 

Corpos d’água com 
significância na estrutura 

da paisagem 

Corpos d’água mas ser 
hierarquias. 

Ausência de corpos 
d’água. 

Ação antrópica Livre de ações antrópicas Modificações na paisagem Modificações intensas 

Fundo cênico O entorno valoriza a 
paisagem analisada. 

O entorno valoriza 
moderadamente a paisagem 

estudada 

O entorno não 
valoriza a paisagem 

estudada. 
Variabilidade 

cromática 
Cores intensas e variadas, 

contrastes. 
Alguma variedade nas cores 
mas sem uma dominância. 

Pouca variação de 
cores. 

Singularidade 
Paisagem única, com 
riqueza de elementos 

singulares. 

Paisagem característica 
mas semelhante a outras 

áreas na região. 
Paisagem comum. 

Tabela 5.56: Critérios de Valoração da fragilidade visual da paisagem. 

Elemento de 
Influência Fragilidade alta Fragilidade média Fragilidade baixa 

Relevo Declividade > 30%. Estruturas 
morfológicas muito alteradas 

Declividades entre 15 a 
30%. Terrenos levemente 

ondulados. 

Declividades entre 0 
a 15%. 

Horizontalidade 

Vegetação 
Grandes espaços sem 
vegetação. Vegetação 
arbustiva ou herbácea. 

Cobertura vegetal 
descontínua. Arbustos e 

arbóreas isoladas. 

Grandes massas 
vegetais. 

Forma e 
tamanho dos 
cones visuais 

Planos visuais próximos. 
Distância entre 0 a 1000 m 

Planos visuais médios. 
Distância entre 1000 a 

4000 m. 

Planos visuais 
distantes. Distâncias 

> 4000 m. 

Compacidade Vistas panorâmicas. Sem 
elementos de obstrução. 

Zonas com menor 
incidência visual Vistas obstruídas 

Percepção da 
paisagem 

Paisagens singulares com 
riqueza de elementos 

únicos. 

Paisagem de 
importância visual, sem 
elementos singulares. 

Paisagem comum, 
sem riqueza visual. 

5.2.8.1.4.2 Grau de vulnerabilidade nas áreas de influência 

Para a valoração do grau de vulnerabilidade paisagística na área do 

empreendimento são analisados os elementos biofísicos e intrínsecos. Os elementos 

biofísicos são a geomorfologia e a vegetação que são analisados a partir da comparação 

deste com as unidades de paisagem. Os elementos intrínsecos são a visibilidade e 

acessibilidade, analisados a partir da facilidade de acesso e das visuais possíveis a partir de 

pontos/locais de observação.  

Estes locais podem estar vinculados a pontos turísticos, visto que nestes 

ambientes há uma concentração maior de pessoas. Este fato amplia o número de 

observadores que possam perceber possíveis impactos na paisagem. 
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5.2.8.2 Resultados 

5.2.8.2.1 A paisagem original na região do empreendimento 

5.2.8.2.1.1 O Bioma Mata Atlântica 

O Bioma Mata Atlântica ocupava originalmente 1.300.000 km², abrangendo 17 

estados do território nacional. Hoje os remanescentes de vegetação nativa estão reduzidos 

a cerca de 20% de sua cobertura original e encontra-se em diferentes estágios de 

regeneração. Atualmente apenas 7% estão bem conservados em fragmentos acima de 100 

hectares (Figura 5.245). 

 
Figura 5.245 - Marcação da área do empreendimento no Bioma Mata Atlântica. 

Fonte: IBGE – 2004. 

O Estado do Paraná possui uma extensão de 200.444 km² onde 84,7% estavam 

originalmente cobertos pela Mata Atlântica, o restante do território era composto por 

formações campestres, manchas de Cerrado e algumas tipologias da faixa litorânea. 

Atualmente, segundo o Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica – 

período 2005 – 2008, o Estado do Paraná possui apenas 10,53% de remanescentes 

florestais totais no Bioma (Figura 5.246). 
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Figura 5.246 - Cobertura vegetal remanescente - 2012. 

Fonte: Iparde – 2007. 

A área do empreendimento está inserida dentro do Bioma Mata Atlântica mais 

precisamente em uma zona de contato entre a Floresta Ombrófila Mista (mata de araucária) 

e a Estepe Gramíneo Lenhosa. 

 
Figura 5.247 - Em primeiro plano a formação Estepe Gramíneo Lenhosa e ao centro da foto a 

formação Floresta Ombrófila Mista (AID). 
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A Floresta Ombrófila Mista é caracterizada por uma rica mistura florística na qual 

se destacam as únicas coníferas brasileiras, a Araucária angustifolia e o Podocarpus 

lambertii, ocorre na faixa de altitude 400 e 1.000 metros acima do nível do mar. A formação 

Estepe Gramíneo Lenhosa é caracterizada por uma cobertura herbácea contínua, 

constituída por gramíneas e arbustos isolados ou em pequenos agrupamentos (Figura 

5.247). 

5.2.8.2.1.2 Geomorfologia 

A área de influência indireta apresenta dentro dos seus limites quatro formações 

geomorfológicas: Planalto de Castro, Planalto de São Luiz do Purunã, Planalto de 

Jaguariaíva e o Planalto de Ponta Grossa. Dentre estas formações o Planalto de Castro e o 

Planalto de São Luiz do Purunã compõem a Área de Influência Direta. 

 
Figura 5.248 - Formações geomorfológicas presentes na AII e AID do empreendimento. 

 



 

 
Fone/Fax: (54) 3039.2001 | (54) 3039.2002 | Rua Rodrigues Alves, nº 2064, Térreo | Bairro Lourdes | CEP: 95076-670 | Caxias do Sul/RS 

 

Pá
gi

na
40

7 

As formações presentes dentro da AID apresentam declividades menores que 

6%. Em relação ao relevo, apresentam as altitudes mais elevadas em relação às formações 

presentes em AII, com um gradiente entre 780 a 1.320 metros de altitude. Sua formas 

predominantes são topos aplainados e alongados. 

As formações Jaguariaíva e Ponta Grossa, presentes somente na AII, possuem 

declividades entre 6 a 30%. Seus relevos apresentam altitudes entre 560 a 1.280 metros e 

suas formas predominantes são topos alongados (Figura 5.248). 

5.2.8.2.1.3 Recursos Hídricos Superficiais 

A área de inserção do empreendimento se localiza na Bacia Hidrográfica do rio 

Tibagi, mais precisamente na bacia do Alto Tibagi. O rio Tibagi tem como principais 

afluentes na margem esquerda o rio Taquara e os ribeirões dos Apertados e Três Bocas. Na 

margem direita os maiores contribuintes são os rios Iapó, São Jerônimo e Congonhas 

(Figura 5.249). 

 
Figura 5.249 - Localização da Bacia Hidrográfica do Alto e Baixo Tibagi no Estado do Paraná. 

 

A área de estudo, em sua AII, apresenta diversos rios e córregos sendo dois 

deste com uma maior importância, por serem tributários diretos do rio Tibagi. O rio Iapó, 

localizado na porção norte-nordeste e o rio Pitangui localizado a sudoeste da área. O interior 

da área de influência direta apresenta diversos rios e córregos, de porte menor, de primeira 

ou segunda ordem (Figura 5.250 e Figura 5.251). 
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Figura 5.250 - Exemplo de corpo hídrico superficial encontrado na AII do empreendimento. 

 
Figura 5.251 - Recursos hídricos superficiais nas AII e AID. 
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5.2.8.2.2 Análise dos elementos que compõem a valoração da 
qualidade, fragilidade e vulnerabilidade na área do 
empreendimento. 

5.2.8.2.2.1 Vegetação 

A área de empreendimento se encontra em uma zona de contato entre as 

formações vegetais estepe gramíneo lenhosa e floresta ombrófila mista. Atualmente essas 

duas formações são encontradas na área em capões isolados ou em pequenas áreas de 

terra. Estas formações foram substituídas por áreas de cultivo e reflorestamento que 

ocupam significativamente a área de estudo. 

 
Figura 5.252 - Formações vegetais presentes na área de estudo. 

5.2.8.2.2.2 Relevo 

O relevo na área do empreendimento se encontra com pouquíssimas alterações. 

Morfologicamente preserva as características originas das formações geomorfológicas, na 

AID com até 6% de declividade e entre 6 e 30% na AII, formas com topos aplainados e 

alongados na AID e aplainados na AII, sem a presença de pontuações geomorfológicas. 

5.2.8.2.2.3 Recursos hídricos 

Os recursos hídricos presentes na área do empreendimento não apresentam 

significância na formação da paisagem por serem corpos hídricos sem uma hierarquização 

de tamanhos/larguras (Figura 5.254). 

5.2.8.2.2.4 Ações antrópicas 

A área do empreendimento está em sua grande maioria antropizada por áreas 

de cultivo (agricultura) e pela prática da silvicultura. Poucas partes apresentam as 

características das formações estepe gramíneo lenhosa e floresta ombrófila mista (Figura 

5.255). 
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Figura 5.253 - Relevo característico da Área de Influência Direta. 

 

 
Figura 5.254 - Corpo hídrico característico da AID. 
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Figura 5.255 - Área de uso agrícola e silvicultura. 

5.2.8.2.2.5 Visibilidade 

A visibilidade pode ser caracterizada através das informações fornecidas pela 

análise dos pontos de acesso e da existência de pontos turísticos e núcleos habitacionais 

próximos à área.  

A partir dos acessos é possível definir os locais onde as alterações paisagísticas 

realizadas pela inserção do empreendimento poderão ser visualizadas (PIRES, 1993) e a 

partir dos pontos turísticos e núcleos habitacionais é possível definir a amplitude da 

visualização destes prováveis impactos. A localização destes pontos está representada na 

Figura 5.256. 

Esta análise permitirá a caracterização do fundo cênico da paisagem, das suas 

cores, da existência ou não de elementos singulares e a forma e tamanho dos cones visuais 

permitindo assim a percepção e entendimento da paisagem como um todo. 
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Figura 5.256 - Locação da fotos a partir dos núcleos habitacionais. 
 

5.2.8.2.2.6 Vias de acesso 

A análise das vias presentes na área do empreendimento indicou dois acessos 

principais, um localizado a sul e outro a norte da área. O acesso a sul é realizado pela 

Avenida dos Pioneiros, via recoberta por paralelepípedos irregulares, até encontrar a 

Avenida Atlanta (Figura 5.257). Ao norte o acesso é realizado pela estrada estadual PR-340 

que se interliga a uma via vicinal, de chão batido (Figura 5.258). 
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Figura 5.257 - Avenida dos Pioneiros - acesso a sul – ponto F5. 

 

 
Figura 5.258 - Encontro da PR-340 com a estrada vicinal que permite o acesso a AID – ponto 

F4. 
 

No interior da área de influência direta as vias não são pavimentadas, porém 

apresentam boas condições de trafegabilidade, devido principalmente a necessidade de 



 

 
Fone/Fax: (54) 3039.2001 | (54) 3039.2002 | Rua Rodrigues Alves, nº 2064, Térreo | Bairro Lourdes | CEP: 95076-670 | Caxias do Sul/RS 

 

Pá
gi

na
41

4 

conservação destes caminhos para facilitar o fluxo de veículos que realizam o transporte 

dos produtos agrícolas produzidos na região (Figura 5.259). 

 
Figura 5.259 - Via característica presente no interior da AID. 

 

5.2.8.2.2.7 Núcleos habitacionais 

A área de influência indireta engloba a zona urbana do município de Carambeí, 

esta localizada a sul do empreendimento.  

Foram analisadas as visuais do acesso ao Município a partir da cidade de Ponta 

Grossa (Figura 5.260), da saída do Município em direção as Castro (Figura 5.261), ambos 

através da rodovia estadual PR-151, as visuais a partir da comunidade Tronco (Figura 

5.262) no limite leste da AII e a visual a partir do final da Avenida Atlanta (Figura 5.263), já 

no interior da AID. 

A proximidade da zona urbana da cidade de Carambeí com o parque eólico 

facilita a percepção das possíveis alterações na paisagem ocasionadas com a instalação do 

empreendimento. Quanto mais afastado os núcleos habitacionais do parque eólico a 

percepção das alterações paisagística é diferenciada, diminuindo gradativamente a 

percepção da alteração na paisagem. 
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Figura 5.260 - Visualização aproximada da área  do empreendimento a partir do ponto F1. 

 
 

 
Figura 5.261 - Vista da área de inserção do empreendimento a partir da PR-151 – ponto F2. 
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Figura 5.262 - Vista da área do empreendimento a partir da comunidade Tronco - ponto F3. 

 

 
Figura 5.263 - Vista a partir do final da Avenida Atlanta. 
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Todas as fotos, tanto a partir da AII quanto a partir da AID, apresentam algumas 

similaridades. A amplidão visual da paisagem, marcada pela sua horizontalidade, é o 

elemento principal dos ambientes fotografados. Esta amplidão diminui a definição dos 

detalhes paisagísticos, mas amplia a percepção do ambiente com um todo.  

Os elementos individuais acabam por serem analisados de forma conjunta 

permitindo assim formar a paisagem. Esta percepção total da paisagem permite a 

observação de pontuações paisagísticas ou marcos visuais, elementos estes, não presentes 

na paisagem analisada. 

Estes pontos analisados apresentam também uma uniformidade cromática e a 

inexistência de um fundo cênico significante e que valorize a paisagem. 

5.2.8.2.2.8 Pontos turísticos (marcos referências naturais e construídos) 

Os pontos turísticos por muitas vezes também podem ser considerados marcos 

referências naturais ou construídos. Segundo Kevin Lynch, em seu livro “A imagem da 

cidade”, os marcos são elementos pontuais cuja principal característica é a singularidade, 

isto é, algum aspecto único ou memorável no contexto. 

Esta singularidade pode ser alcançada de duas maneiras, sendo o elemento 

singular visto de muitos lugares ou estabelecendo um contraste local com os elementos 

mais próximos.  

Para verificar a presença de elementos singulares, tanto naturais como 

construídos, na região onde se pretende instalar o empreendimento, foram elencados os 

pontos turísticos da cidade de Carambeí. Estes pontos por muitas vezes também são 

considerados marcos referenciais. 

Os pontos turísticos ou elementos marcantes presentes no Município estão 

vinculados principalmente aos corpos hídricos e suas quedas d’água e também a história da 

formação do Município (Figura 5.264). Através da realização das pesquisas de percepção 

do empreendimento foi possível elencar os pontos turísticos principais em Carambeí. 

Os dois primeiros elementos marcantes elencados e considerados pontos 

turísticos pela população entrevistada foram as cachoeiras dos rios São João e Tamanduá 

(Figura 5.265). Estas cachoeiras estão localizadas a oeste da área do empreendimento à 

aproximadamente 7 km do limite da AID e em uma cota topográfica inferior a cota da área 

de instalação do empreendimento. 
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O acesso a estas cachoeiras é realizado inicialmente pela Avenida dos Pioneiros 

e ao se aproximar dos dois rios o acesso é realizado através de pequenas vias vicinais de 

chão batido e por trilhas. 

 
Figura 5.264 - Localização dos principais pontos turísticos do município de Carambeí. 

 

O outro ponto turístico mencionado pelas entrevistas é o Parque Histórico 

Carambeí. Este parque tem a intenção de preservar a memória dos pioneiros holandeses na 

região através de réplicas arquitetônicas e o estilo da vida do colono no início do século XX. 

Está localizado na Avenida dos Pioneiros a aproximadamente 1,5 quilômetros da AID 

(Figura 5.266 e Figura 5.267).  
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Figura 5.265 - Cachoeira do Tamanduá. 

 
Figura 5.266 - Planta do Parque Histórico de Carambeí. 

Fonte: Associação do Parque Histórico de Carambeí. 

Através da análise dos dois elementos que compõem a visibilidade 

(acessibilidades e marcos referenciais) é possível afirmar que a área apresenta uma fácil 

acessibilidade devido às boas condições das suas vias.  
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Figura 5.267 - Vista do acesso do Parque Histórico de Carambeí. 

Fonte: Site www.camposgeraisemais.com.br. 

 

Vinculado a isso, a proximidade do parque eólico em relação da cidade e 

principalmente do ponto turístico Parque Histórico de Carambeí, gera um aumento nas 

chances de visualização das alterações paisagísticas que possam vir a ocorrer com a 

instalação do empreendimento. 

Este fato amplia o número de pessoas/turistas presentes nas proximidades da 

área de instalação do empreendimento e consequentemente a possibilidade de visualização 

dos possíveis impactos gerados pela obra. 

5.2.8.2.3 Síntese das qualidades e fragilidades paisagísticas da área 
de estudo. 

A análise e comparação da situação atual dos elementos que compõem a 

paisagem em relação à situação original do ambiente em estudo permite caracterizar a 

qualidade e a fragilidade paisagística da área. 

A Tabela 5.57 apresenta a qualificação das qualidades e a Tabela 5.58 

apresenta a qualificação das fragilidades paisagísticas dos elementos que compõem a 

paisagem da área de estudo.  
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Tabela 5.57: Tabela síntese das qualidades paisagísticas na área. 

Elemento Valorado Qualidade alta Qualidade média Qualidade baixa 

Relevo   x 

Vegetação  x  

Recursos Hídricos  x  

Ação antrópica  x  

Fundo cênico   x 

Variabilidade cromática  x  

Singularidade  x  

Tabela 5.58: Tabela síntese das fragilidades paisagísticas na área. 

Elemento Valorado Fragilidade alta Fragilidade média Fragilidade baixa 

Relevo   x 

Vegetação  x  

Forma e tamanho dos cones visuais   x 

Compacidade x   

Percepção da paisagem  x  

Esta síntese apontou que 71% dos itens avaliados indicaram a qualidade 

paisagística do ambiente como sendo média. O restante, 29%, indicaram a qualidade 

paisagística baixa.  

Quanto à fragilidade paisagística da área, 80% dos elementos analisados 

possuem uma fragilidade entre baixa e média e apenas 20% (um item) apresenta uma 

fragilidade paisagística alta. 

5.2.8.2.4 Grau de fragilidade e suportabilidade das áreas analisadas  

A Tabela 5.59 e a Tabela 5.60 buscam atribuir valores aos graus de qualidade e 

fragilidade visuais que foram encontrados na análise dos itens que compõem a paisagem.  

Tabela 5.59: Grau de Qualidade e seus valores. 

Grau de Fragilidade Valores 
Baixo Até 7 
Médio De 8 a 14 
Alto De 15 a 21 
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Tabela 5.60: Grau de Fragilidade e seus valores. 

Grau de Fragilidade Valores 

Baixo Até 5 

Médio De 6 a 10 

Alto De 11 a 15 

Esta valoração parte do grau de qualidade e fragilidade mais baixo, passando 

pelo médio e finalizando no elevado, atribuindo-se valores de 1 (um) a 3 (três) para os itens 

analisados em cada área. 

O somatório dos valores demonstrará o nível de qualidade (Tabela 5.61) e 

fragilidade (Tabela 5.62) para cada área e o grau de suportabilidade que o ambiente possui 

para absorver as intervenções do homem.  

Tabela 5.61: Somatório dos graus de qualidade visual da paisagem. 

 Relevo Vegetação Recursos 
hídricos 

Ações 
antrópicas 

Fundo 
cênico Cor Singularidade TOTAL 

Qualidades 1 2 2 2 1 2 2 12 

1 - Qualidade baixa / 2 - media / 3 - alta. 

Tabela 5.62: Somatório dos graus de fragilidade visual da paisagem. 

 Relevo Vegetação Cones Visuais Compacidade Percepção TOTAL 

Fragilidade 1 2 1 3 2 9 

1 - Fragilidade baixa / 2 - media / 3 - alta.  

O somatório dos valores demonstra a qualidade e fragilidade paisagística da 

área como sendo média, pois possui características similares a outros ambientes e sem 

elementos de destaque. Este grau caracteriza a suportabilidade da área como sendo média. 

Apesar do grau de qualidade indicar um ambiente sem grandes elementos 

singulares e o ambiente apresentar uma fragilidade moderada, podendo suportar certo grau 

de alteração paisagística deve-se, durante o processo de instalação do empreendimento, 

serem tomadas medidas mitigadoras que façam com que o impacto paisagístico gerado seja 

pontual e que a população seja preparada para possíveis alterações na paisagem, 

ocasionando um impacto menor para a população. 
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5.2.9 Patrimônio histórico, cultural e arqueológico 

O presente Diagnóstico Histórico, Cultural e Arqueológico, com execução 

autorizada por meio da Portaria do IPHAN nº 49 de 19 de setembro de 2014 (Processo nº 

01508.000656/2014-98), teve como finalidade levantar, estudar e avaliar o potencial do 

patrimônio histórico, cultural e arqueológico existente nas áreas de abrangência do 

empreendimento elétro-eólico Parque Eólico Batavo, composto pelas CGE Batavo I e CGE 

Batavo II e, sobretudo, analisar se estes – caso existentes – sofreriam algum tipo de 

interferência ou dano pela obra de instalação e/ou operação, apontando recomendações e 

programas subsequentes que se fizerem necessários, preventivos, de proteção, mitigação 

e/ou compensação. Assim sendo, diante deste quadro mais amplo, foram delineados e 

definidos os seguintes objetivos, avaliados como de essencial importância: 

• Identificação e caracterização, através de estudos documentais e 

bibliográficos, das diversas e variadas culturas e populações que ocuparam a 

área-foco e macro-regional em dimensões cronológicas e espaciais, visando 

analisar e compreender aspectos pré-históricos e históricos da região, assim 

como colaborar, por meio de estudos científicos, com o desenvolvimento de 

um melhor conhecimento acerca do passado; 

• Realização de atividades de prospecção interventiva com o intuito de localizar 

e identificar, por meio de metodologia específica, elementos arqueológicos, 

históricos e culturais nas áreas diretamente afetadas (ADA) e de influência 

direta (AID); 

• Avaliação dos impactos da obra de instalação e dos efeitos da operação do 

planejado empreendimento eólico em licenciamento sobre os bens culturais 

localizados ou estimados nas etapas de prospecção; 

• Caso identificado ou evidenciado potenciais para elementos históricos, 

culturais e arqueológicos nas áreas em estudo, realização de análises 

referentes ao respectivo patrimônio cultural, ressaltando suas extensões e 

valorações com o objetivo de elaborar ações previstas para as etapas 

seguintes, no caso da necessidade de aplicação de medidas preventivas, 

protetivas, mitigadoras e/ou compensadoras. 
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5.2.9.1 Conceitos 

São considerados sítios arqueológicos os locais onde são identificados 

evidências de ocupações antigas. Colin Renfrew e Paul Bahn os definem como áreas onde 

artefatos, ferramentas, estruturas e vestígios orgânicos e ambientais são localizados juntos, 

caracterizando assim todos os locais onde houve atividade humana, sejam para modificação 

ou obtenção de matéria prima, ou para o estabelecimento temporário ou de duração 

indeterminada (RENFREW & BAHN, 2000). 

As sociedades pretéritas, fossem simples ou complexas, produziram 

quantidades significativas de vestígios, os quais permitem aos arqueólogos estudar as 

relações existentes entre comportamento humano e a cultura material e, a partir de então, 

produzir inferências sobre a história dessas sociedades.  

Além dos vestígios arqueológicos propriamente ditos, o estudo do contexto 

ambiental fornece dados indispensáveis para a compreensão das estratégias de 

subsistências adotadas, migrações, mudanças paleoclimáticas e transformações culturais, 

impactos de atividades antrópicas antigas sobre o meio, entre outros. Nessa perspectiva, a 

Arqueologia é considerada uma ciência social voltada ao estudo de sociedades humanas, 

independente da cronologia, mas calcada nas marcas na paisagem e na cultura material 

remanescente, bem como de seu arranjo e articulação. 

Os sítios arqueológicos e vestígios nele encerrados devem ser tratados como 

vetores de informações passíveis de interpretação e reconhecidos como legítimos 

documentos da história, que expressam coisas sobre as pessoas que ali ocuparam e 

produziram cultura (BALLART, 1997).  

Para Sosa (1998), o patrimônio arqueológico deve ser entendido como um 

recurso frágil, não renovável e integrado ao espaço que ocupa. Ao considerá-lo como um 

recurso reconhece-se além de seu valor cultural, o seu valor econômico e a possibilidade de 

incorporação ao sistema social circundante havendo, entretanto a necessidade da sua 

proteção e valorização. Define ainda a natureza do patrimônio arqueológico como uma 

produção cultural única e finita (porquanto seus criadores não mais existem), e específica 

quanto à disposição no espaço e na paisagem. 

Desse modo, a disciplina arqueológica é a indicada para tentar localizar e 

interpretar as ocupações humanas passíveis de ocorrência na área de influência do 

empreendimento, seja essas ocupações relacionadas às populações indígenas - as quais 
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recuam cronologicamente no tempo a milhares de anos atrás - ou à história da colonização 

da região. Para a realização deste Programa, 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 levantamento e o registro de informações de 

relevância arqueológica sobre o ambiente e a paisagem. A prospecção 

engloba uma variedade de técnicas, abrangendo não só a identificação e o 

registro e/ou recolhimento de peças e artefatos, mas também 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 longo do tempo e das relações entre o homem, a 

terra e os recursos.  

• Sítios arqueológicos (ST): o que basicamente o define é o quantum de 

informação que um determinado local encerra (DEETZ, 1967). Em 1958, 

Willey & Phillips definiram sítio arqueológico como a menor unidade do 

espaço a ser trabalhada pelo arqueólogo, podendo ir do pequeno 

acampamento à 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 trabalho é de que “sítio arqueológico” está intimamente ligado 

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 arqueológico é 

um local limitado que reúne informações materiais significativas sobre tipos, 

culturas e utilização dos recursos ambientais por grupos humanos do 

passado em um determinado espaço geográfico. 

• Ocorrência arqueológica isolada (OC): as ocorrências arqueológicas, 

resumidas a uma, ou a um pequeno número de unidades, podem ser 

resultado de atividades ligeiras ou de objetos caídos, perdidos e/ou fora de 

sua origem transportados por meios naturais ou antrópicos. Apesar da 

aparente desconexão, as OCs ainda guardam informações, se não pela 

própria peça, pela tipologia, matriz e, ainda, por sua posição. Ás vezes as 

OCs podem indicar áreas de atividade, caça, roça, entre outros, ou mesmo 

periferia de sítios arqueológicos. 
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• Tradição Cultural Arqueológica: A Tradição Arqueológica representa um 

grupo 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 recursas 

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 

espaço, num ou mais sítios; a fase é uma subdivisão da Tradição (CHMYZ, 

1976). 

5.2.9.2 Materiais e métodos  

Os trabalhos estruturados, delineados e desenvolvidos envolveram um consórcio 

de métodos e técnicas diversas, variando de acordo com as características de cada objeto 

investigação – histórico, cultural e arqueológico. Nesse sentido, inicialmente serão 

abordadas as metodologias empregadas no Diagnóstico do Patrimônio Histórico e Cultural 

e, posteriormente, aquelas concernentes ao Patrimônio Arqueológico. Também estão 

incluídos neste subcapítulo os Conceitos, para compreensão dos termos arqueológicos aqui 

abordados.  

5.2.9.2.1 Patrimônio Histórico/Cultural 

As atividades relacionadas ao quadro histórico-cultural se concentraram em duas 

principais etapas que vieram como objetivo fundamental levantar, mapear e estudar 

aspectos concernentes à história, à memória e à cultura existentes nos Campos Gerais e, 

de maneira especial, dos municípios de Castro e Carambeí: 

• Levantamento, arrolamento de fontes primárias e secundárias sobre os 

processos de ocupação e desenvolvimento local/regional; 

• Visitação a entidades culturais de Carambeí, Município este com maior área 

de afetação pelo empreendimento. 

A primeira etapa, empreendida com o intuito de se conhecer, estudar e 

aprofundar os saberes sobre a área em estudo e composta por levantamentos de 

documentos e bibliografias foi empreendida a partir de visitas a diversas instituições 

culturais e de pesquisa situadas na capital paranaense, abrangendo, neste itinerário, a 
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Biblioteca Pública do Paraná (BPP), a Biblioteca de Ciências Humanas, Letras e Artes da 

Universidade Federal do Paraná, o Instituto Histórico e Geográfico Paranaense (IHGPR) e, 

também, o Arquivo Público Paranaense – e a biblioteca de apoio a ele vinculada.  

Nestes locais, foi possível entrar em contato com diversas informações sobre os 

processos de exploração, ocupação e desenvolvimento da região dos Campos Gerais e, de 

maneira especial, dos territórios que atualmente abrangem os municípios de Castro e 

Carambeí, ressaltando-se três principais aspectos: o surgimento das fazendas de gado 

durante os séculos XVIII e XIX, que estimularam a ocupação regional pelo elemento branco; 

o ciclo do Tropeirismo, que influenciou diretamente não apenas a fundação de vilas e o 

crescimento econômico-social e demográfico dos Campos Gerais, mas inclusive, os 

delineares sócio-políticos do futuro Estado do Paraná; e, por último, a presença dos 

imigrantes que, através da procura de novas e melhores condições de vida do que a 

encontrada em seus países de origem ou outras colônias em território brasileiro, fizeram 

com que a região prosperasse tanto no sentido econômico quanto no étnico-cultural.  

 
Figura 5.268 - Materiais arqueológicos existentes Casa da Memória de Carambeí. 

 

A segunda etapa, desenvolvida com o intuito de consubstanciar os estudos 

bibliográficos e tornar o conjunto contextual mais completo, realizaram-se investigações in 

loco, que envolveram visitações a entidades culturais do Município de Carambeí, como o 

Parque Histórico de Carambeí, a Casa da Memória (Figura 5.268 e Figura 5.269) a ele 

anexa e a Biblioteca Municipal Keimpe van der Meer. Nestes locais, procurou-se levantar o 
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máximo de informações sobre o os processos históricos vivenciados tanto pela região dos 

Campos Gerais quanto pela territorialidade que atualmente abrange Carambeí, focando, 

sobretudo, em materiais produzidos por membros da própria comunidade.  

 
Figura 5.269 - Reconstrução, no interior da Casa da Memória, de uma casa tipicamente 

holandesa dos Campos Gerais. 
 

Os dados e as informações obtidas nas duas etapas resultaram na elaboração 

do quadro etno-histórico e histórico da região em foco, apresentado no item intitulado 

Levantamento Histórico-Cultural (5.2.9.3.2).  

5.2.9.2.2 Patrimônio Arqueológico 

A realização do Programa de Diagnóstico Interventivo referente ao projeto de 

instalação e operação do Parque Eólico Batavo objetivou avaliar o potencial arqueológico da 

região onde se insere o projeto básico do empreendimento e relacioná-los com as possíveis 

interferências que a instalação e/ou operação destes poderia causar sobre o patrimônio 

arqueológico local, para assim determinar, se necessário, Medidas e/ou Programas.  

Para o arrolamento, o estudo e a análise do potencial arqueológico da região 

seguiram-se metodologias específicas para levantamentos arqueológicos (REDMAN, 1973), 

objetivando, sobretudo, a localização de sítios em áreas determinadas. A estratégia adotada 

se utilizou de duas formas de levantamento: uma primária, realizada em fontes secundárias, 

bibliografias especializadas e documentações específicas, que dariam uma primeira 
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perspectiva sobre os tipos e as características dos sítios arqueológicos existentes na região 

e, posteriormente, uma caracterizada pela inspeção arqueológica nas áreas de afetação do 

empreendimento (prospecção arqueológica de campo). Os levantamentos empreendidos em 

campo foram executados por meio da prospecção visual extensiva de superfícies em áreas 

com solos expostos e, sobretudo, da abertura, em áreas previamente selecionadas, de 

poços-testes em subsuperfície. Ambas as abordagens possuíram um objetivo em comum: 

constatar a existência – ou não – de materiais arqueológicos nas áreas de abrangência do 

empreendimento, assim como de bens históricos edificados que pudessem estar associados 

a ocupações e explorações diferenciais do espaço. 

Primeiramente, foram analisados e levantados, a partir do Cadastro Nacional de 

Sítios Arqueológicos (CNSA) e de produções científicas, dados sobre a Arqueologia da 

região onde se insere o empreendimento (Campos Gerais), objetivando o conhecimento de 

informações a respeito dos tipos de sítio, da variação da cultura material, da inserção na 

paisagem, da existência de estruturas frequentes na região ou não, entre outros.  

Concomitantemente, foram observadas informações sobre os compartimentos 

paisagísticos de interesse para a arqueologia – como cursos e características dos rios, 

topos, capões de mata, áreas de campo, afloramentos rochosos, desníveis abruptos 

(potencial para abrigos), fontes de matéria-prima, etc. – a partir de cartas topográficas, fotos 

áreas, imagens fornecidas pelo software Google Earth e, principalmente, de informações 

obtidas com uma visita técnica ao local.  

Esta atividade visou, especialmente, identificar os pontos com características 

paisagísticas e ambientais propícias ao assentamento humano pretérito e como estas se 

distribuíam no interior das áreas de impacto das usinas eólico-elétricas. Ainda, para um 

maior e melhor reconhecimento dos terrenos circunscritos à Área Diretamente Afetada e à 

Área de Influência Direta, foi realizada uma visita técnica à região do empreendimento.  

Nesta visita, ocorrida no dia 23 de setembro de 2014, puderam-se percorrer 

todos os trechos e acessos existentes aos aerogeradores em fase de licenciamento, 

averiguando-se a paisagem e suas composições, observando-se as áreas com formação de 

afloramentos rochosos (Figura 5.270) ou com alta exposição de solos (Figura 5.271) – 

principalmente os cortes de estrada, que criaram, na região, alguns perfis com considerável 

altura – e estudando-se as possibilidades de circulação e mobilidade da equipe destinada 

aos trabalhos de campo.  
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Figura 5.270 - Inspeção de afloramento rochoso. 

 

 
Figura 5.271 - Inspeção de corte de estrada. 

 

Por fim, após a coleta e a compilação de todas as informações, foram realizados 

os trabalhos interventivos, executados entre os dias 16 e 17 de outubro de 2014. Cada 

espaço inspecionado foi denominado como Área Vistoriada (AV), sendo neles feitos, quando 

possível, dois tipos de atividades: prospecções superficiais (quando oportunas), por meio da 
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visualização de solos expostos, e prospecções subsuperficiais, através da abertura de 

poços-testes. Ao todo, foram realizadas na Área Diretamente Afetada 30 vistorias, que 

corresponderam aos espaços de maior impacto físico em solo: os pontos centrais dos 

exatos locais de implantação dos aerogeradores.  

Os trabalhos prospectivos em âmbito superficial ocorreram através do 

percorrimento sistemático e oportunístico do terreno, com a intenção de inspecionar as 

superfícies com exposição do solo como, por exemplo, áreas com cortes de estradas, locais 

com feições erosivas planares e lineares, falhamentos nas pastagens e, especialmente, 

locais desprovidos de cobertura vegetal. As atividades subsuperficiais foram realizadas por 

meio da abertura de poços-testes (test-pit), cujos diâmetros e profundidades variaram 

conforme as características do substrato geológico e pedológico local. Em cada praça dos 

planejados aerogeradores foram abertos cinco poços-testes, sendo um no ponto central e 

quatro radiais. 

Para a abertura dos poços-testes foram utilizadas cavadeiras manuais e 

enxadas. Primeiramente, com a enxada, foi realizada a abertura – através de raspagens – 

de uma camada superficial com aproximadamente 1 metro de diâmetro, retirando-se toda a 

sua cobertura vegetal – que, em grande parte, referia-se a plantações de trigo, milho ou 

aveia. Após, no centro desta abertura, foi escavado um poço-teste com a cavadeira, cuja 

profundidade se encerrou quando ultrapassado +/- 10 centímetros da camada do horizonte 

“B” do subsolo.  

Os poços-testes escavados no entorno da abertura central foram distribuídos 

nas direções Norte, Oeste, Sul e Leste, com uma distância aproximada de 10 metros (Figura 

5.272). A abertura de cada poço-teste foi realizada em níveis que desciam a cada 10 

centímetros, com escala demarcada na própria escavadeira. Quando retirado do poço-teste, 

o solo era peneirado por um pesquisador que, logo em seguida, o depositava, a partir de 

seus horizontes, em sentido horário, formando um leque ao redor da área que fora 

previamente limpa. Com estes procedimentos, a visualização das cores e das texturas do 

solo foi otimizada – especialmente a partir de sua exposição à luz solar (branca) –, 

permitindo uma maior e mais pormenorizada observação dos elementos componentes do 

mesmo.  

Foram anotadas, em fichas padronizadas, informações a respeito das áreas 

destinadas à implantação dos aerogeradores e de cada poço-teste escavado em suas 

abrangências, como por exemplo, dados pedológicos – em relação à matriz, arcabouço e 
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profundidades de início de cada horizonte do subsolo A e B – e coordenadas UTM em GPS. 

Caso fossem identificados materiais arqueológicos, outra ficha, exclusiva para o registro de 

ocorrências, seria utilizada.   

A utilização destas fichas tinha o intuito principal estabelecer sequências, 

características e conteúdos dos níveis estratigráficos do terreno avaliado em um sistema 

georreferenciado do solo. Com isso, seria possível gerar uma melhor forma de controlar e 

analisar as informações sobre alterações do solo para detecção de anomalias, auxiliando na 

identificação e localização de estruturas e/ou camadas arqueológicas. Os vestígios ou 

materiais evidenciados em superfície seriam fotografados e plotados no receptor GPS, não 

sendo efetuada a coleta, a não ser que se encontrasse em ameaça eminente de perda ou 

destruição. Já os materiais que, porventura, fossem localizados em poços-testes, devido ao 

fato de terem sido remobilizados de seus contextos, seriam coletados e acomodados em 

sacos plásticos com identificações relacionadas ao aerogerador, ao poço-teste e ao nível no 

qual foram evidenciados; seriam, também, anotadas todas as informações dos contextos em 

fichas específicas.  

 
Figura 5.272 - Esquema das aberturas de poços-testes nas áreas vistoriadas. 

 

Nos locais onde fossem evidenciadas ocupações pretéritas, proceder-se-ia com 

a delimitação das áreas de concentração e com o registro das coordenadas UTM referentes 

às ocorrências, quando observadas superficialmente, havendo também a realização de 

croquis e plantas, descrição dos materiais localizados, execução de registro fotográfico e, 

ainda, avaliação de estados de preservação e potencial informativo por meio de fichas 
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padronizadas. Para a documentação em campo, foram utilizados, de maneira geral, dois 

procedimentos: preenchimento de fichas com informações acerca dos levantamentos 

arqueológicos e registro fotográfico (documentação imagética) das atividades. 

Os trabalhos de prospecção foram auxiliados por contatos e entrevistas com 

moradores da região atingida, já que muitos sítios arqueológicos existentes podem ser de 

conhecimento dos habitantes locais. Este contato também teve como intuito divulgar as 

atividades arqueológicas que estavam em desenvolvimento, proporcionando uma 

aproximação entre pesquisa e população e, em certa medida, um reavivamento da memória 

por meio de reflexões sobre o patrimônio histórico/cultural regional.  

5.2.9.3 Resultados 

5.2.9.3.1 Levantamento Arqueológico  

5.2.9.3.1.1  Atividades de Campo 

Nos quadros abaixo, dispostos por Área Vistoriada, encontram-se descritas, de 

maneira detalhada, informações pormenorizadas acerca de cada vistoria, ressaltando-se 

sua paisagem/ambiência, estratigrafia dos poços-testes e o resultado deles oriundos.  
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Tabela 5.63: Resultados obtidos com os trabalhos desenvolvidos na CGE Batavo I - 
Aerogerador 01. 

CGE Batavo I - Aerogerador 01 

Coordenada Geográfica 
-50.1659486885 W / -24.7978532963 S 

Coordenada UTM 
584303.0000 E / 7257178.0000 S 

Localização/Paisagem: 

Este espaço vistoriado, inserido em uma recente plantação de milho em fase 
de crescimento, encontrava-se cerceado por uma paisagem composta por 
um relevo suavemente ondulado de topos alongados/aplainados e vertentes 
convexas. Ao longe se destacava, em meio ao cenário, um capão que 
transcorria em sentidos sudoeste e oeste e, em local muito mais distante, 
áreas de pasto com alguns afloramentos rochosos (Formação Furnas).   

Topografia: A área vistoriada situava-se em uma alta vertente de declividade suave em 
sentido oeste.  

Visibilidade do Solo: Baixa (25-50%) 

Estratigrafia dos 
poços-testes: 

0-35 cm: Solo de coloração marrom-clara com tonalidade um pouco 
amarelada, textura arenosa e friável, com presença de poucas radículas 
esparsas; 
35-50 cm: Solo marrom de coloração mais amarelada, de textura arenosa e 
bem friável; existência, assim como ocorrido no nível anterior, de radículas 
dispersas. Todos os poços-testes revelaram, nestas profundidades, grânulos 
de hematita bem espalhados.    

Resultados: Ausência de materiais arqueológicos.  
Informações 
Adicionais: 

Realização de prospecção superficial nas áreas dos poços-testes e em seu 
entorno.  Não foram localizadas evidências arqueológicas.  

 
Figura 5.273 - Implantação da AV na paisagem. 

 
Figura 5.274 - Exposição da superfície do 

solo. 

 
Figura 5.275 - Abertura de poço-teste e 

peneiramento do solo retirado. 

 
Figura 5.276 - Visualização, em forma de 

leque, do solo retirado do poço-teste central. 
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Tabela 5.64: Resultados obtidos com os trabalhos desenvolvidos na CGE Batavo I - 
Aerogerador 02. 

CGE Batavo I - Aerogerador 02 

Coordenada Geográfica 
-50.1642291114 W / -24.8005348531 S 

Coordenada UTM 
584475.0000 E / 7256880.0000 S 

Localização/Paisagem: 

Esta Área Vistoriada, implantada em um terreno formado por vasta e recente 
plantação de milho – em fase de crescimento –, inseria-se em uma 
paisagem delineada por um relevo composto de topos alongados/aplainados 
e vertentes convexas de declividade suave. Sobressaía-se, em meio às 
grandes áreas de plantio, um pequeno capão em sentido noroeste. Foram 
observados, na superfície, restos de um antigo plantio.  

Topografia: 
O local inseria-se em uma alta vertente com declividade suave nas direções 
oeste e noroeste.  

Visibilidade do Solo: Baixa (25-50%) 

Estratigrafia dos 
poços-testes: 

0-35 cm: Solo marrom-claro, friável e de textura arenosa, com presença de 
raízes e radículas bem dispersas, sobretudo entre 0-5 cm; 
35-50 cm: Solo arenoso, friável e de coloração um pouco mais escura que a 
encontrada no nível anterior; existência de raízes e radículas muito 
esparsas.  
Houve incidência, no poço-teste realizado em sentido leste, de rochas em 
decomposição aos 50 centímetros de profundidade.  

Resultados: Ausência de materiais arqueológicos.  
Informações 
Adicionais: 

Realização de prospecção superficial nas áreas dos poços-testes e em seu 
entorno. Não foram localizadas evidências arqueológicas.  

 
Figura 5.277 - Implantação da AV na paisagem. 

 
Figura 5.278 - Atividades de limpeza de 

superfície e abertura de poço-teste. 

 
Figura 5.279 - Peneiramento do solo retirado do 

poço-teste central. 

 
Figura 5.280 - Recobrimento do poço-teste 

aberto. 
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Tabela 5.65: Resultados obtidos com os trabalhos desenvolvidos na CGE Batavo I - 
Aerogerador 03. 

CGE Batavo I - Aerogerador 03 
Coordenada Geográfica 

-50.1618992448 W / -24.8027433739 S 
Coordenada UTM 

584709.0000 E / 7256634.0000 S 

Localização/Paisagem: 

Este espaço vistoriado, situado em uma paisagem conformada por relevo 
sutilmente ondulado e declinado com topos aplainados/alongados e 
vertentes convexas, encontrava-se conformado por uma extensa e recente 
plantação de milho em fase inicial de crescimento. Além de uma vasta área 
de macega que corria em sentido sudoeste, destacava-se no cenário local, 
também, uma torre de energia elétrica implantada na direção nordeste.  
Observou-se, na superfície da área, como também em toda a sua extensão, 
a existência de restos de plantio de trigo.  

Topografia: O local implantava-se em uma alta vertente com declividade suave em 
sentido Oeste.  

Visibilidade do Solo: Baixa (25-50%) 

Estratigrafia dos 
poços-testes: 

O solo, caracteristicamente mais úmido, apresentou a seguinte estratigrafia: 
0-35 cm: Textura arenosa, coloração marrom-clara e friável, com existência 
de poucas raízes distribuídas por sua extensão;  
35-50 cm: Textura areno-argilosa, de coloração um pouco mais escura que 
a encontrada no nível anterior e com baixa compactação; presença de 
pouquíssimas radículas bem dispersas.  

Resultados: Ausência de materiais arqueológicos.  
Informações 
Adicionais: 

Realização de prospecção superficial nas áreas dos poços-testes e em seu 
entorno.  Não foram localizadas evidências arqueológicas.  

 
Figura 5.281 - Implantação da AV na paisagem. 

 
Figura 5.282 - Torre de alta tensão localizada a 

noroeste da área trabalhada. 

 
Figura 5.283 - Abertura de poço-teste e 

inspeção do solo retirado. 

 
Figura 5.284 - Visualização, em forma de 

leque, do solo retirado do poço-teste central. 
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Tabela 5.66: Resultados obtidos com os trabalhos desenvolvidos na CGE Batavo I - 
Aerogerador 04. 

CGE Batavo I - Aerogerador 04 

Coordenada Geográfica 
-50.1584673518 W / -24.8040425921 S 

Coordenada UTM 
585055.0000 E / 7256488.0000 S 

Localização/Paisagem: 

Esta Área Vistoriada, inserida em um terreno de recente plantação de milho 
(em fase de crescimento), era circunscrita por uma paisagem formada por 
relevo suavemente ondulado e declinado com topos aplainados/alongados e 
vertentes convexas. Foi possível observar, junto à superfície do terreno, 
restos de um antigo plantio de trigo. 

Topografia: O local encontrava-se em uma alta vertente com declividade suave em 
direção noroeste. 

Visibilidade do Solo: Baixa (25 a 50%) 

Estratigrafia dos 
poços-testes: 

0-30 cm: Solo arenoso, friável e de coloração marrom-clara, com raízes e 
radículas distribuídas de maneira bem esparsa; 
30-50 cm: Solo arenoso, mas com maior presença de argila em sua 
composição, friável e de tonalidade um pouco mais escura que a encontrada 
no nível anterior; presença de pouquíssimas radículas bem dispersas.  

Resultados: Ausência de materiais arqueológicos.  
Informações 
Adicionais: 

Realização de prospecção superficial nas áreas dos poços-testes e em seu 
entorno. Não foram localizadas evidências arqueológicas.  

 
Figura 5.285 - Implantação da AV na paisagem. 

 
Figura 5.286 - Atividades de prospecção 

subsuperficial. 

 
Figura 5.287 - Abertura de poço-teste e 

peneiramento do solo dele retirado. 

 
Figura 5.288 - Visualização, em forma de 

leque, das camadas de solo do poço-teste 
central. 
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Tabela 5.67: Resultados obtidos com os trabalhos desenvolvidos na CGE Batavo I - 
Aerogerador 05. 

CGE Batavo I – Aerogerador 05 

Coordenada Geográfica 
-50.1546128301 W / -24.8063778711 S 

Coordenada UTM 
585443.0000 E / 7256227.0000 S 

Localização/Paisagem: 

O espaço vistoriado, situado em uma paisagem caracterizada por topos 
aplainados/alongados e vertentes com declividade muitíssimos suaves, era 
conformado por um extenso e recente cultivo de milho, com plantas ainda 
pequenas e em fase de crescimento. Foi possível observar, junto à 
superfície e em toda a extensão do terreno, restos de um antigo plantio de 
trigo.  

Topografia: 
O local se implantava em uma alta vertente com declividade muito branda 
em direção noroeste. 

Visibilidade do Solo: Baixa (25 – 50%)  

Estratigrafia dos 
poços-testes: 

0-35 cm: Solo arenoso, friável e de coloração marrom-clara, com radículas 
distribuídas, sobretudo, entre 0-5 cm de profundidade; 
35-50 cm: Solo arenoso, porém com presença de um pouco mais de argila 
em sua composição, friável e de coloração um pouco mais escura que a 
apresentada pelo nível anterior; existência de pouquíssimas radículas muito 
dispersas. 

Resultados: Ausência de materiais arqueológicos.  
Informações 
Adicionais: 

Realização de prospecção superficial nas áreas dos poços-testes e em seu 
entorno.  Não foram localizadas evidências arqueológicas.  

 
Figura 5.289 - Implantação da AV na paisagem. 

 
Figura 5.290 - Limpeza da camada superficial e 

abertura de poço-teste. 

 
Figura 5.291 - Peneiramento e inspeção do solo 

retirado do poço-teste. 

 
Figura 5.292 - Visualização, em forma de 

leque, das camadas de solo do poço-teste 
central. 
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Tabela 5.68: Resultados obtidos com os trabalhos desenvolvidos na CGE Batavo I – 
Aerogerador 06. 

CGE Batavo I - Aerogerador 06 

Coordenada Geográfica 
-50.1541186965 W / -24.7902552893 S 

Coordenada UTM 
585504.0000 E / 7258012.0000 S 

Localização/Paisagem: 

A área vistoriada, formada por uma plantação de trigo já bem desenvolvida, 
se inseria em uma paisagem conformada por relevo suavemente ondulado e 
declinado, com topos aplainados e vertentes convexas. No entorno, 
destacava-se, em sentido noroeste, um pequeno capão de vegetação 
ombrófila mista.  

Topografia: 
O local onde se situava em um topo aplainado com declividade suave em 
sentido sudeste. 

Visibilidade do Solo: Nula. 

Estratigrafia dos 
poços-testes: 

0-15 cm: Solo de textura arenosa, friável, de coloração marrom-clara com 
presença de raízes e radículas esparsas; 
15-50 cm: Solo areno-argiloso, com maior compactação e tonalidade mais 
escura que a encontrada no nível anterior; presença de radículas bem 
esparsas. 

Resultados: Ausência de materiais arqueológicos.  

 
Figura 5.293 - Implantação da AV na paisagem. 

 
Figura 5.294 - Início dos trabalhos de 

diagnóstico interventivo na AV. 

 
Figura 5.295 - Inspeção do solo retirado do 

poço-teste central. 

 
Figura 5.296 - Visualização, em forma de 

leque, das camadas de solo do poço-teste 
central. 
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Tabela 5.69: Resultados obtidos com os trabalhos desenvolvidos na CGE Batavo I - 
Aerogerador 07. 

CGE Batavo I - Aerogerador 07 

Coordenada Geográfica 
-50.1508496476 W / -24.7923770539 S 

Coordenada UTM 
585833.0000 E / 7257775.0000 E 

Localização/Paisagem: 

Este espaço vistoriado, inserido em uma paisagem delineada por elevações 
de topos aplainados e alongados com vertentes convexas de declividade 
suave, encontrava-se em meio a uma vasta plantação de trigo já 
amplamente desenvolvida. No entorno, destacava-se, a sentidos sudoeste e 
sul, uma área de macega; existia também e ao longe, um capão de 
vegetação natural.  

Topografia: O local vistoriado situava-se em uma baixa vertente com declividades 
suaves nas direções norte e nordeste. 

Visibilidade do Solo: Nula. 

Estratigrafia dos 
poços-testes: 

0-12 cm: Solo arenoso, friável, de coloração marrom-escura e com presença 
de raízes e radículas esparsas, principalmente entre 0-5 cm; 
12-50 cm: Solo arenoso, friável e de tonalidade marrom muito escura, com 
existência de pouquíssimas radículas bem esparsas pelo nível. 

Resultados: Ausência de materiais arqueológicos.  

 
Figura 5.297 - Implantação da AV na paisagem. 

 
Figura 5.298 - Retirada de uma pequenina 

parte da plantação de trigo para a abertura de 
um dos poços-testes. 

 
Figura 5.299 - Escavação, com cavadeira 

manual, de poço-teste. 

 
Figura 5.300 - Inspeção do solo retirado do 

poço-teste central. 
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Tabela 5.70: Resultados obtidos com os trabalhos desenvolvidos na CGE Batavo I - 
Aerogerador 08. 

CGE Batavo I - Aerogerador 08 

Coordenada Geográfica 
-50.1487461226 W / -24.794749207 S 

Coordenada UTM 
586044.0000 E / 7257511.0000 S 

Localização/Paisagem: 
A área vistoriada, implantada em uma paisagem conformada por amplos 
interflúvios e relevo suavemente ondulado com topos aplainados e vertentes 
convexas, inseria-se em uma plantação de trigo já bem desenvolvida que se 
estendia por todas as direções.  

Topografia: A área de vistoria inseria-se na alta vertente de uma elevação com suave 
declividade em sentido oeste.   

Visibilidade do Solo: Nula. 

Estratigrafia dos 
poços-testes: 

0-17 cm: Solo arenoso, friável e de coloração marrom-clara; presença de 
raízes e radículas esparsas, especialmente entre 0-5 cm de profundidade; 
15-50 cm: Solo arenoso, friável e de coloração marrom com tonalidade um 
pouco mais escura que a encontrada no nível anterior, com presença de 
pouquíssimas radículas bem esparsas. No poço-teste aberto em direção sul 
foi evidenciada, sobretudo entre os 40-50 cm, a presença de rigolito.  

Resultados: Ausência de materiais arqueológicos.  

 
Figura 5.301 - Início dos trabalhos na AV. 

 
Figura 5.302 - Abertura de poço-teste. 

 
Figura 5.303 - Peneiramento do solo retirado do 

poço-teste. 

 
Figura 5.304 - Inspeção do solo. 
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Tabela 5.71: Resultados obtidos com os trabalhos desenvolvidos na CGE Batavo I - 
Aerogerador 09. 

CGE Batavo I - Aerogerador 09 

Coordenada Geográfica 
-50.14876738 W / -24.8003302923 S 

Coordenada UTM 
586038.0000 E / 7256893.0000 S 

Localização/Paisagem: 

Esta área vistoriada, conformada por uma vasta plantação de trigo bem 
desenvolvida e próxima à fase de colheita, situava-se em uma paisagem 
caracterizada por elevações de topos aplainados e vertentes côncavas com 
declividades suaves. Em seu entorno destacava-se, em meio à plantação 
que corria em todas as direções, uma área de macega em sentido oeste.  

Topografia: O espaço vistoriado encontrava-se na alta vertente de uma elevação com 
topo aplainado e declividade suave em sentido noroeste.  

Visibilidade do Solo: Nula. 

Estratigrafia dos 
poços-testes: 

0-20 cm: Solo de coloração marrom-clara, friável e textura arenosa e com 
presença de radículas e raízes; 
20-45 cm: Solo arenoso, friável e de tonalidade um pouco mais escura do 
que a encontrada no nível anterior, com existência de radículas bem 
esparsas; 
45-50 cm: Solo areno-argiloso de coloração marrom-escura, compacto e 
com presença de raríssimas radículas muito bem esparsas.  

Resultados: Ausência de materiais arqueológicos.  
Informações 
Adicionais: 

Realização de vistoria em abertura de estrada (perfil de barranco) próxima à 
área do aerogerador. Não foram evidenciados vestígios arqueológicos. 

 
Figura 5.305 - Análise de corte de estrada. 

 
Figura 5.306 - Implantação da AV na 

paisagem. 

 
Figura 5.307 - Abertura de poço-teste e análise 

do solo. 

 
Figura 5.308 - Visualização, em forma de 
leque, das camadas de solo retiradas do 

poço-teste central. 
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Tabela 5.72: Resultados obtidos com os trabalhos desenvolvidos na CGE Batavo I - 
Aerogerador 10. 

CGE Batavo I - Aerogerador 10 

Coordenada Geográfica 
-50.1501226216 W / -24.8061537553 S 

Coordenada UTM 
585897.0000 E / 7256249.0000 S 

Localização/Paisagem: 

O espaço vistoriado, inserido em uma vasta plantação de trigo cuja 
coloração dourada destacava-se no campo, encontrava-se delineado por 
uma paisagem formada de leves elevações de topos aplainados com 
declividades côncavas e suaves. No entorno, a plantação se encerrava junto 
a uma área de macega que transcorria em sentido sul.  

Topografia: A área vistoriada inseria-se em uma alta vertente de declividade suave em 
direção sudoeste.  

Visibilidade do Solo: Nula. 

Estratigrafia dos 
poços-testes: 

0-15 cm: Solo marrom, arenoso e friável com existência de radículas, 
sobretudo entre 0-5 cm de profundidade. 
15-40 cm: Solo marrom de coloração um pouco mais escura, arenoso e 
friável, com presença de radículas esparsas; 
40-50 cm: Solo marrom-escuro, areno-argiloso e um pouco mais compacto 
que aqueles apresentados nos níveis anteriores; evidenciação de raríssimas 
raízes muitíssimo esparsas.  

Resultados: Ausência de materiais arqueológicos.  
Informações 
Adicionais: 

Realização de vistoria em abertura de estrada (perfil de barranco) próxima à 
área do aerogerador. Não foram evidenciados vestígios arqueológicos. 

 
Figura 5.309 - Abertura de poço-teste. 

 
Figura 5.310 - Abertura de poço-teste. 

 
Figura 5.311 - Inspeção de abertura de poço-

teste. 

 
Figura 5.312 - Inspeção de corte de estrada. 
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Tabela 5.73: Resultados obtidos com os trabalhos desenvolvidos na CGE Batavo I - 
Aerogerador 11. 

CGE Batavo I - Aerogerador 11 

Coordenada Geográfica 
-50.1477422825 W / -24.8113509118 S 

Coordenada UTM 
586134.0000 E / 7255672.0000 S 

Localização/Paisagem: 

A área, circunscrita por uma extensa plantação de trigo já bem 
desenvolvida, era conformada por uma paisagem composta por relevo 
suavemente ondulado e declinado com topos aplainados/alongados e 
vertentes convexas. Sobressaía-se, no entorno e em meio aos extensos 
plantios, uma área de macega a sentido Noroeste.  

Topografia: O local implantava-se em uma alta vertente de declividade suave.  
Visibilidade do Solo: Nula. 

Estratigrafia dos 
poços-testes: 

0-35 cm: Solo arenoso, friável e de coloração marrom-clara, com arcabouço 
caracterizado por radículas esparsas e bem distribuídas.  
35-50 cm: Solo arenoso, entretanto, com maior incidência de argila em sua 
composição, friável e de coloração um pouco mais escura que a encontrada 
no nível anterior; existência de pouquíssimas radículas bastante dispersas. 

Resultados: Ausência de materiais arqueológicos.  

 
Figura 5.313. Implantação da AV na paisagem. 

 
Figura 5.314 - Preparação da área para a 

abertura de poços-testes. 

 
Figura 5.315 - Peneiramento e inspeção do solo 

retirado do poço-teste central. 

 
Figura 5.316 - Visualização, em forma de 
leque, das camadas de solo retiradas do 

poço-teste central. 
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Tabela 5.74: Resultados obtidos com os trabalhos desenvolvidos na CGE Batavo I - 
Aerogerador 12. 

CGE Batavo I - Aerogerador 12 

Coordenada Geográfica 
-50.1449663899 W / -24.8136017665 S 

Coordenada UTM 
586413.0000 E / 7255421.0000 S 

Localização/Paisagem: 

Este espaço, delineado por um cenário amplamente caracterizado por 
elevações de topos alongados/aplainados e vertentes convexas suavemente 
declinadas, situava-se em uma extensa plantação de trigo bem 
desenvolvida. No entorno, também formado por plantios, destacava-se, 
especialmente nas direções noroeste, sul e sudoeste, uma vasta área de 
macega.  

Topografia: O local inseria-se em uma alta vertente de declividade suave em direções 
leste e oeste.  

Visibilidade do Solo: Nula. 

Estratigrafia dos 
poços-testes: 

0-15 cm: Solo arenoso, friável e de coloração marrom-clara, com radículas 
esparsas e bem bastante dispersas;  
15-50 cm: Solo arenoso, mas com maior presença de argila em sua 
composição, friável e de tonalidade um pouco mais escura que a visualizada 
no nível anterior; existência de radículas bem esparsas e distribuídas.  

Resultados: Ausência de materiais arqueológicos.  

 
Figura 5.317 - Implantação da AV na paisagem. 

 
Figura 5.318 - Localização, a partir de um 
receptor GPS, da área a ser implantada o 

aerogerador. 

 
Figura 5.319 - Análise do solo retirado do poço-

teste central. 

 
Figura 5.320 - Visualização, em forma de 
leque, das camadas de solo retiradas do 

poço-teste central. 
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Tabela 5.75: Resultados obtidos com os trabalhos desenvolvidos na CGE Batavo I - 
Aerogerador 13. 

CGE Batavo I - Aerogerador 13 

Coordenada Geográfica 
-50.1417078938 W / -24.816951538 W 

Coordenada UTM 
586740.0000 E / 7255048.0000 S 

Localização/Paisagem: 

A Área Vistoriada, conformada por uma paisagem de relevo suavemente 
ondulado e declinado com topos alongados e vertentes convexas, 
encontrava-se cerceada por uma vasta plantação de trigo já muito bem 
desenvolvida. Ressaltavam-se, em meio às longínquas áreas de plantio 
extensivo, um pequeno espaço composto por macega em direção leste e, ao 
longe, dois capões de mata: um em sentido sul e outro em sentido sudeste.  

Topografia: O local implantava-se em uma alta vertente de declividade suave em sentido 
nordeste. 

Visibilidade do Solo: Nula. 

Estratigrafia dos 
poços-testes: 

0-30 cm: Solo arenoso, friável e de coloração marrom-clara, com presença 
de radículas esparsas; 
30-50 cm: Solo arenoso, friável e de tonalidade um pouco mais escura que a 
encontrada no nível anterior; existência de poucas radículas bem esparsas e 
bem distribuídas.  
No poço-teste central, foram visualizados alguns pontos de hematita, que 
conferiram ao solo uma coloração um pouco mais avermelhada.  
 

Resultados: Ausência de materiais arqueológicos.  

 
Figura 5.321 - Implantação da AV na paisagem. 

 
Figura 5.322 - Preparação do terreno para a 

abertura dos poços-testes. 

 
Figura 5.323 - Peneiramento e análise do solo 

retirado do poço-teste central. 

 
Figura 5.324 - Visualização, em forma de 
leque, das camadas de solo retiradas do 

poço-teste central. 
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Tabela 5.76: Resultados obtidos com os trabalhos desenvolvidos na CGE Batavo I - 
Aerogerador 14. 

CGE Batavo I - Aerogerador 14 

Coordenada Geográfica 
-50.1375337179 W / -24.8181918149 S 

Coordenada UTM 
587161.0000 E / 7254908.0000 S 

Localização/Paisagem: 

O espaço vistoriado está inserido em uma paisagem conformada por 
elevações de topos alongados e vertentes convexas suavemente 
declinadas, em meio a uma vasta e já bem desenvolvida plantação de trigo. 
No entorno e em meio às áreas de plantio, dois elementos vegetativos se 
destacavam: macegas, que corriam em direções oeste e noroeste, e 
reflorestamento de eucaliptos, que se alastrava em sentidos oeste e 
sudoeste. Junto à plantação de trigo existiam, também, alguns pequenos 
espaços com gramíneas.  

Topografia: O local se situava em uma alta vertente com declividade suave em sentido 
oeste.  

Visibilidade do Solo: Nula. 

Estratigrafia dos 
poços-testes: 

0-30 cm: Solo arenoso, friável, de coloração marrom-escura e com presença 
de poucas radículas bem esparsas; 
30-50 cm: Solo arenoso, friável e de tonalidade marrom muito escura, com 
existência de pouquíssimas radículas bem distribuídas pelo nível.  

Resultados: Ausência de materiais arqueológicos.  

 
Figura 5.325 - Implantação da AV na paisagem. 

 
Figura 5.326 - Preparação do terreno para a 

abertura dos poços-testes. 

 
Figura 5.327 - Inspeção das camadas de solo 

retiradas do poço-teste. 

 
Figura 5.328 - Visualização, em forma de 
leque, das camadas de solo retiradas do 

poço-teste central. 
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Tabela 5.77: Resultados obtidos com os trabalhos desenvolvidos na CGE Batavo I - 
Aerogerador 15. 

CGE Batavo I - Aerogerador 15 

Coordenada Geográfica 
-50.1346844204 W / -24.8195660742 S 

Coordenada UTM 
587448.0000 E / 7254754.0000 S 

Localização/Paisagem: 

O local vistoriado, delineado por um relevo suavemente ondulado e 
declinado com elevações de topos alongados e vertentes convexas, situava-
se em uma extensa e já bem desenvolvida plantação de trigo. Ressaltavam-
se, ao longe, duas composições paisagísticas: uma área conformada por 
grande capão e afloramento rochosos (Arenito Furnas) em sentido sudoeste 
e, em direção nordeste, reflorestamento de eucalipto.  

Topografia: A AV se implantava em uma alta vertente com declividade suave em direção 
noroeste. 

Visibilidade do Solo: Nula.  

Estratigrafia dos 
poços-testes: 

0-30 cm: Solo arenoso, marrom-claro, e friável, com presença de 
pouquíssimas radículas bem esparsas por sua extensão; 
30-50 cm: Solo arenoso, friável e de coloração marrom, com tonalidade um 
pouco mais escura que a apresentada pelo nível anterior; existência de 
pouquíssimas radículas, cascalhos e calhaus bem distribuídos.  

Resultados: Ausência de materiais arqueológicos.  

 
Figura 5.329 - Implantação da AV na paisagem. 

 
Figura 5.330 - Limpeza da vegetação 

superficial. 

 
Figura 5.331 - Abertura de poço-teste e 

inspeção do solo. 

 
Figura 5.332 - Visualização, em forma de leque, 
das camadas de solo retiradas do poço-teste 

central. 
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Tabela 5.78: Resultados obtidos com os trabalhos desenvolvidos na CGE Batavo II - 
Aerogerador 01. 

CGE Batavo II - Aerogerador 01 

Coordenada Geográfica 
-50.1303133978 W / -24.8220512335 S 

Coordenada UTM 
587888.0000 E / 7254476.0000 S 

Localização/Paisagem: 

Esta Área Vistoriada, inserida em uma vasta plantação de trigo já bem 
desenvolvida e próxima à fase de colheita, implantava-se em uma paisagem 
conformada por elevações suavemente onduladas e declinadas com topos 
alongados e vertentes convexas. Em meio aos extensivos plantios de trigo, 
que abrangiam praticamente toda a região, ressaltavam-se um grande 
capão de mata nativa em direção norte e, em sentidos nordeste e leste, 
reflorestamentos de eucaliptos.  

Topografia: 
O local situava-se em uma alta vertente de declividade suave em direção 
nordeste.  

Visibilidade do Solo: Nula. 

Estratigrafia dos 
poços-testes: 

0-15 cm: Solo arenoso, friável e de coloração marrom-clara, com existência 
de raízes e radículas bem esparsas; 
15-40 cm: Solo arenoso, friável e de tonalidade mais escura que a 
encontrada no nível anterior; presença de raríssimas radículas e raízes bem 
distribuídas.  

Resultados: Ausência de materiais arqueológicos.  

 
Figura 5.333 - Inserção da AV na paisagem. 

 
Figura 5.334 - Preparação do terreno para o 

início da prospecção subsuperficial. 

 
Figura 5.335 - Peneiramento e inspeção do solo 

retirado do poço-teste. 

 
Figura 5.336 - Visualização, em forma de 
leque, das camadas de solo retiradas do 

poço-teste central. 
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Tabela 5.79: Resultados obtidos com os trabalhos desenvolvidos na CGE Batavo II - 
Aerogerador 02. 

CGE Batavo II - Aerogerador 02 

Coordenada Geográfica 
-50.1286834498 W / -24.8259068521 S 

Coordenada UTM 
588050.0000 E / 7254048.0000 S 

Localização/Paisagem: 

Este espaço vistoriado, situado em meio a uma plantação de trigo já bem 
desenvolvida e próxima à etapa de colheita, caracterizava-se por uma 
paisagem delineada por elevações suavemente onduladas e declinadas, 
com topos alongados e vertentes convexas. Em direções sudeste e sul, 
sobressaíam-se em meio ao cenário grandes eucaliptos de uma área de 
reflorestamento.  

Topografia: O local implantava-se em uma alta vertente de declividade suave em sentido 
sul.  

Visibilidade do Solo: Nula 

Estratigrafia dos 
poços-testes: 

0-25 cm: Solo marrom, arenoso e friável, com presença de radículas bem 
esparsas, sobretudo entre 0-10 cm. 
25-50 cm: Solo marrom de tonalidade um pouco mais escura, arenoso – 
mas com maior incidência de argila – e friável; existência de poucas 
radículas bem distribuídas. 
Nos poços-testes abertos nas direções leste e sul foram evidenciadas, 
sobretudo abaixo dos 40 centímetros, rochas intemperizadas.  

Resultados: Ausência de materiais arqueológicos.  

 
Figura 5.337 - Implantação da AV na paisagem. 

 
Figura 5.338 - Inspeção da abertura dos 

poços-testes. 

 
Figura 5.339 - Peneiramento do solo e 

observação das camadas. 

 
Figura 5.340 - Visualização, em forma de 
leque, das camadas de solo retiradas do 

poço-teste central. 
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Tabela 5.80: Resultados obtidos com os trabalhos desenvolvidos na CGE Batavo II – 
Aerogerador 03. 

CGE Batavo II - Aerogerador 03 

Coordenada Geográfica 
-50.1261892828 W / -24.8288091856 S 

Coordenada UTM 
588300.0000 E / 7253725.0000 S 

Localização/Paisagem: 

A AV, marcada por uma paisagem com preponderante plantio de trigo 
próximo à fase da colheita, possuía um relevo caracterizado por suaves 
ondulações e declividades com topos alongados/aplainados e vertentes 
convexas. Destacavam-se, em meio às extensivas plantações, algumas 
áreas com reflorestamento de pinus, especialmente em direções sudoeste e 
sul.   

Topografia: 
O espaço inseria-se em um topo aplainado com declividade suave em 
sentido sul. 

Visibilidade do Solo: Nula. 

Estratigrafia dos 
poços-testes: 

0-30 cm: Solo marrom, arenoso e friável, com arcabouço marcado pela 
presença de pequenas radículas bem esparsas. 
30-50 cm: Solo marrom-escuro, arenoso – porém com uma maior 
quantidade de argila em sua composição – e friável; existência de raríssimas 
radículas bem distribuídas por sua extensão. 

Resultados: Ausência de materiais arqueológicos.  

 
Figura 5.341 - Inserção da AV na paisagem. 

 
Figura 5.342 - Localização da área do 

aerogerador a partir da utilização de receptor 
GPS. 

 
Figura 5.343 - Preparação do terreno para o 

início dos trabalhos interventivos. 

 
Figura 5.344 - Inspeção da abertura do poço-

teste. 
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Tabela 5.81: Resultados obtidos com os trabalhos desenvolvidos na CGE Batavo II - 
Aerogerador 04. 

CGE Batavo II - Aerogerador 04 

Coordenada Geográfica 
-50.122878401 W / -24.8310384191 S 

Coordenada UTM 
588633.0000 E / 7253476.0000 S 

Localização/Paisagem: 

Este espaço, implantado em uma paisagem formada por elevações de topos 
aplainados e vertentes convexas com declividades bem suaves, inseria-se 
em uma plantação de trigo já bem desenvolvida e circundada por mata de 
galeria que corria em sentidos sudeste, sul, sudoeste e oeste. Além da 
imponente cobertura vegetal, ressaltava-se também, no cenário, uma área 
de reflorestamento na direção norte.  

Topografia: A AV se inseria em uma alta vertente de declividade suave.  
Visibilidade do Solo: Nula. 

Estratigrafia dos 
poços-testes: 

0-20 cm: solo de coloração marrom-clara, arenoso e friável, com radículas 
bem esparsas; 
20-40 cm: Solo areno-argiloso, pouco compacto e de tonalidade marrom-
amarelada, com presença de pouquíssimas radículas bem distribuídas e 
rochas em decomposição.  
Na área de transição entre os níveis, o solo foi adquirindo uma coloração 
levemente amarelada.   

Resultados: Ausência de materiais arqueológicos.  

 
Figura 5.345 - Implantação da AV na paisagem. 

 
Figura 5.346 - Limpeza de uma pequena área 

para a abertura do poço-teste. 

 
Figura 5.347 - Peneiramento do solo retirado do 

poço-teste. 

 
Figura 5.348 - Visualização, em forma de 
leque, das camadas de solo retiradas do 

poço-teste central. 
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Tabela 5.82: Resultados obtidos com os trabalhos desenvolvidos na CGE Batavo II - 
Aerogerador 05. 

Aerogerador Batavo II – 05 

Coordenada Geográfica 
-50.139663362 W / -24.8379089309 S 

Coordenada UTM 
586932.0000 E / 7252726.0000 S 

Localização/Paisagem: 

Esta AV, conformada por uma paisagem de relevo suavemente ondulado e 
declinado com topos aplainados e vertentes convexas, inseria-se numa área 
de plantação de trigo pronta para a etapa de colheita. Destacavam-se, em 
meio aos dourados campos, uma área de reflorestamento de eucaliptos que 
corria de oeste a noroeste e, também, uma pequena macega em direção 
sudeste.  

Topografia: 
O local implantava-se num topo aplainado com declividade suave em 
sentidos leste e sul.  

Visibilidade do Solo: Nula. 

Estratigrafia dos 
poços-testes: 

0-35 cm: Solo marrom, arenoso e friável, com radículas esparsas; 
35-50 cm: Solo areno-argiloso, compacto e de coloração marrom-
amarelada; presença de raríssimas radículas bem distribuídas. 
No poço-teste realizado em sentido oeste, observaram-se, sobretudo abaixo 
dos 40 centímetros de profundidade, alguns cascalhos e calhaus; no poço-
teste aberto na direção sul, evidenciaram-se concreções de ferro.  

Resultados: Ausência de materiais arqueológicos.  

 
Figura 5.349 - Inserção da AV na paisagem. 

 

 
Figura 5.350 - Preparação do terreno para a 

abertura dos poços-testes. 

 
Figura 5.351 - Inspeção do solo oriundo da 

abertura de poço-teste. 

  

 
Figura 5.352 - Visualização, em forma de 
leque, das camadas de solo retiradas do 

poço-teste central. 
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Tabela 5.83: Resultados obtidos com os trabalhos desenvolvidos na CGE Batavo II - 
Aerogerador 06. 

CGE Batavo II - Aerogerador 06 

Coordenada Geográfica 
-50.1336105919 W / -24.8473290165 S 

Coordenada UTM 
587537.0000 E / 7251679.0000 S  

Localização/Paisagem: 

Este espaço, formado por uma plantação de milho recente, implantava-se 
em uma paisagem de relevo suavemente ondulado e declinado onde era 
visível, em direções norte e nordeste, uma ampla área de reflorestamento de 
eucaliptos; ainda, a sudoeste e sudeste, após uma cerca de divisão de 
terrenos, havia um vasto plantio de aveia já bem desenvolvido.   

Topografia: O local se situava em uma média vertente de declividade convexa e suave 
em sentido nordeste.  

Visibilidade do Solo: Baixa (25-50%). 

Estratigrafia dos 
poços-testes: 

0-25 cm: Solo marrom, arenoso e friável, com radículas esparsas em sua 
extensão; 
20-50 cm: Solo areno-argiloso, compacto e de coloração marrom-
amarelada; presença de raríssimas radículas bem distribuídas.  

Resultados: Ausência de materiais arqueológicos.  
Informações 
Adicionais: 

Realização de prospecção superficial nas áreas dos poços-testes e em seu 
entorno. Não foram localizadas evidências arqueológicas.  

 
Figura 5.353 - Implantação da AV na paisagem. 

 
Figura 5.354 - Realização de atividades 

interventivas na AV. 

 
Figura 5.355 - Inspeção de abertura de poço-

teste. 

 
Figura 5.356 - Visualização, em forma de 
leque, das camadas de solo retiradas do 

poço-teste central. 
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Tabela 5.84: Resultados obtidos com os trabalhos desenvolvidos na CGE Batavo II - 
Aerogerador 07. 

CGE Batavo II - Aerogerador 07 

Coordenada Geográfica 
-50.160202601 W / -24.8636095532 S 

Coordenada UTM 
584839.0000 E / 7249893.0000 S 

Localização/Paisagem: 

A AV, inserida em uma plantação de trigo já bem desenvolvida e pronta para 
a fase de colheita, encontrava-se em uma paisagem conformada por relevo 
suavemente ondulado e declinado, com topos aplainados e vertentes 
convexas. Sobressaíam-se, em meio ao cenário, três elementos: um 
pequeno lago a sudoeste e logo após o corte de estrada; uma área de 
pastagem consorciada a um grande capão de vegetação nativa; por último, 
uma linha de alta tensão que corria em direções leste e sul. 

Topografia: 
O local situava-se em um topo aplainado de declividade suave em sentido 
sul. 

Visibilidade do Solo: Nula. 

Estratigrafia dos 
poços-testes: 

0-35 cm: Solo marrom-claro, arenoso e friável, com existência de radículas 
bem esparsas; 
35-50 cm: Solo areno-argiloso, compacto e coloração marrom-amarelada; 
presença de pouquíssimas radículas bem dispersas por toda a sua 
extensão.  

Resultados: Ausência de materiais arqueológicos.  

 
Figura 5.357 - Inserção da AV na paisagem. 

 
Figura 5.358 - Inserção da AV na paisagem. 

 
Figura 5.359 - Localização, a partir de receptor 

GPS, da área onde será implantado o futuro 
aerogerador. 

 
Figura 5.360 - Inspeção de solo retirado do 

poço-teste. 
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Tabela 5.85: Resultados obtidos com os trabalhos desenvolvidos na CGE Batavo II - 
Aerogerador 08. 

CGE Batavo II - Aerogerador 08 

Coordenada Geográfica 
-50.1449482001 W / -24.8637848864 S 

Coordenada UTM 
586380.0000 E / 7249864.0000 S 

Localização/Paisagem: 

Este espaço vistoriado, implantado em uma paisagem delineada por 
elevações suavemente onduladas e declinadas com topos aplainados e 
vertentes convexas, situava-se em meio a uma antiga plantação de trigo, da 
qual se restavam apenas detritos. Ao longe e em direção sudoeste e oeste, 
existiam áreas de reflorestamento.  

Topografia: O local situava-se em um topo aplainado de declividade suave em sentido 
sul.  

Visibilidade do Solo: Nula. 

Estratigrafia dos 
poços-testes: 

0-20 cm: Solo marrom, arenoso e friável, com presença de raízes e 
radículas muito esparsas; 
20-30 cm: Solo areno-argiloso, compacto e marrom-amarelado; existência 
raríssimas radículas bem dispersas. 

Resultados: Ausência de materiais arqueológicos.  

 
Figura 5.361 - Implantação da AV na paisagem. 

 
Figura 5.362 - Limpeza de pequena área para a 

abertura de poço-teste. 

 
Figura 5.363 - Peneiramento e inspeção de solo. 

 
Figura 5.364 - Visualização, em forma de 
leque, das camadas de solo retiradas do 

poço-teste central. 
  



 

 
Fone/Fax: (54) 3039.2001 | (54) 3039.2002 | Rua Rodrigues Alves, nº 2064, Térreo | Bairro Lourdes | CEP: 95076-670 | Caxias do Sul/RS 

 

Pá
gi

na
45

7 

Tabela 5.86: Resultados obtidos com os trabalhos desenvolvidos na CGE Batavo II - 
Aerogerador 09. 

CGE Batavo II - Aerogerador 09 

Coordenada Geográfica 
-50.1280797425 W / -24.8809808939 S 

Coordenada UTM 
588072.0000 E / 7247949.0000 S 

Localização/Paisagem: 

A AV, localizada em uma área de transição entre macega e plantação de 
aveia, implantava-se em uma paisagem conformada por relevo suavemente 
ondulado e declinado, com topos aplainados/alongados e vertentes 
convexas. Em direção sul, especialmente nas proximidades de um 
pequenino lago, eram visíveis vários afloramentos rochosos (Formação 
Furnas) e, em sentidos norte e noroeste, a área de plantio se confrontava 
com macegas.  

Topografia: O local se inseria em uma média vertente de declividade suave em sentidos 
leste e sudoeste.  

Visibilidade do Solo: Baixa (25-50%). 

Estratigrafia dos 
poços-testes: 

0-10 cm: Solo marrom-claro, arenoso e friável, com existência de radículas 
bem dispersas; 
10-40 cm: Solo arenoso, friável e de coloração marrom-clara com incidência 
de tonalidade amarelada, com presença de algumas radículas muito 
esparsas.  

Resultados: Ausência de materiais arqueológicos.  

Informações 
adicionais: 

Realização de prospecção superficial nas áreas dos poços-testes e em seu 
entorno, com inspeção dos afloramentos rochosos. Não foram evidenciados 
vestígios arqueológicos. 

 
Figura 5.365 - Inserção da AV na paisagem. 

 
Figura 5.366 - Afloramentos rochosos 

encontrados próximos à AV. 

 
Figura 5.367 - Peneiramento e inspeção do solo 

retirado do poço-teste central. 

 
Figura 5.368 - Visualização, em forma de 
leque, das camadas de solo retiradas do 

poço-teste central. 
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Tabela 5.87: Resultados obtidos com os trabalhos desenvolvidos na CGE Batavo II - 
Aerogerador 10. 

CGE Batavo II - Aerogerador 10 

Coordenada Geográfica 
-50.1443311539 W / -24.8757739822 S 

Coordenada UTM 
586434.0000 E / 7248536.0000 S 

Localização/Paisagem: 

O local vistoriado implantava-se em uma paisagem delineada por elevações 
de topos alongados/aplainados e vertentes convexas suavemente 
declinadas. No entorno do espaço, formado por restos de plantação de 
aveia, existia uma pequena, mas alongada área de macega.  

Topografia: 
A área encontrava-se inserida em uma alta vertente com declividade suave 
em direções norte e leste.  

Visibilidade do Solo: Nula. 

Estratigrafia dos 
poços-testes: 

0-35 cm: Solo marrom-claro, arenoso e friável, com existência de radículas 
bem dispersas; 
35-50 cm: Solo areno-argiloso, compacto e de coloração marrom-
amarelada, com presença de radículas bem esparsas por toda a sua 
extensão.  

Resultados: Ausência de materiais arqueológicos.  
 

 
Figura 5.369 - Implantação da AV na paisagem. 

 

 
Figura 5.370 - Localização, a partir de receptor 

GPS, do ponto central do aerogerador. 
 

 
Figura 5.371 - Limpeza da camada superficial do 
solo para o início da abertura dos poços-testes. 

 

 
Figura 5.372 - Peneiramento e observação do 

solo retirado do poço-teste central. 
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Tabela 5.88: Resultados obtidos com os trabalhos desenvolvidos na CGE Batavo II - 
Aerogerador 11. 

Aerogerador Batavo II – 11 

Coordenada Geográfica 
-50.1409828984 W / -24.8804055032 S 

Coordenada UTM 
586769.0000 E / 7248021.0000 S 

Localização/Paisagem: 

Esta AV, inserida em restos de uma plantação de aveia, implantava-se em 
uma paisagem formada por um relevo suavemente ondulado, com topos 
alongados/aplainados e vertentes convexas com declividades muito sutis. 
Conformavam o cenário local, também, três elementos vegetativos: em 
sentidos nordeste, sudoeste e sul, uma pequena área de reflorestamento; a 
leste, uma faixa de macega; e, ao longe na direção sul, um capão de floresta 
ombrófila mista.  

Topografia: O local se inseria em um topo aplainado de declividade suave em sentidos 
norte e sudoeste.  

Visibilidade do Solo: Baixa (25-50%). 

Estratigrafia dos 
poços-testes: 

0-25 cm: Solo marrom, arenoso e friável, com presença de radículas 
esparsas por sua extensão; 
25-50 cm: Solo marrom-amarelado de tonalidade mais escura, areno-
argiloso e pouco compacto, com existência de pouquíssimas radículas bem 
distribuídas. 

Resultados: Ausência de materiais arqueológicos.  
Informações 
Adicionais: 

Realização de prospecção superficial nas áreas dos poços-testes e em seu 
entorno. Não foram localizadas evidências arqueológicas.  

 
Figura 5.373 - Implantação da AV na paisagem. 

 
Figura 5.374 - Implantação da AV na 

paisagem. 

 
Figura 5.375 - Início da abertura dos poços-

testes na AV. 

 
Figura 5.376 - Inspeção do solo retirado do 

poço-teste central. 
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Tabela 5.89: Resultados obtidos com os trabalhos desenvolvidos na CGE Batavo II - 
Aerogerador 12. 

CGE Batavo II - Aerogerador 12 

Coordenada Geográfica 
-50.1424887506 W / -24.8874128568 S 

Coordenada UTM 
586612.0000 E / 7247246.0000 S 

Localização/Paisagem: 

O local vistoriado, localizado em meio a uma plantação de aveia bem 
desenvolvida, era marcado por um relevo suavemente ondulado e 
declinado, com topos alongados e vertentes convexas. No entorno, 
destacava-se uma área de reflorestamento que corria em direção norte; 
ainda, nos sentidos leste e oeste, existia uma curta faixa de árvores 
coníferas.  

Topografia: A AV se situava em topo alongado de declividade suave em sentidos norte e 
sudoeste.  

Visibilidade do Solo: Nula. 

Estratigrafia dos 
poços-testes: 

0-25 cm: Solo marrom-amarelado claro, arenoso e friável, com presença de 
radículas muito esparsas por sua extensão; 
25-50 cm: Solo marrom-amarelado de tonalidade um pouco mais acentuada 
e escura, areno-siltoso e pouco compacto, com existência de raríssimas 
radículas bem distribuídas. 

Resultados: Ausência de materiais arqueológicos.  

 
Figura 5.377 - Inserção da AV na paisagem. 

 
Figura 5.378 - Inserção da AV na paisagem. 

 
Figura 5.379 - Implantação da AV na paisagem. 

 
Figura 5.380 - Inspeção da abertura de poço-

teste. 
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Tabela 5.90: Resultados obtidos com os trabalhos desenvolvidos na CGE Batavo II - 
Aerogerador 13. 

CGE Batavo II - Aerogerador 13 

Coordenada Geográfica 
-50.1404274027 W / -24.8905797581 S 

Coordenada UTM 
586818.0000 E / 7246894.0000 S 

Localização/Paisagem: 

Esta AV, inserida em uma área de plantação de aveia já bem desenvolvida, 
implantava-se em uma paisagem conformada por elevações de topos 
alongados e vertentes convexas suavemente declinadas. Em direção sul e 
sudoeste, existia uma pequena faixa de macega e, logo após ela, uma área 
de pastagem. Tanto no pasto quanto na macega foi possível identificar 
alguns afloramentos rochosos (Arenito Furnas).  

Topografia: O local situava-se em uma média vertente de declividade suave em sentido 
sudoeste.  

Visibilidade do Solo: Nula 

Estratigrafia dos 
poços-testes: 

0-25 cm: Solo marrom-amarelado claro, arenoso e friável, com presença de 
radículas bem esparsas; 
25-50 cm: Solo marrom-amarelado de tonalidade um pouco mais acentuada, 
areno-siltoso e pouco compacto, com existência de raríssimas radículas 
dispersas por sua extensão. 

Resultados: Ausência de materiais arqueológicos.  

 
Figura 5.381 - Evidenciação de afloramento 

rochoso. 

 
Figura 5.382 - Limpeza da vegetação 

superficial para a abertura de poço-teste. 

 
Figura 5.383 - Inspeção das aberturas de poços-

testes. 

 
Figura 5.384 - Peneiramento e análise do solo 

retirado do poço-teste. 
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Tabela 5.91: Resultados obtidos com os trabalhos desenvolvidos na CGE Batavo II - 
Aerogerador 14. 

CGE Batavo II - Aerogerador 14 

Coordenada Geográfica 
-50.1379617316 W / -24.893500467 S 

Coordenada UTM 
587065.0000 E / 7246569.0000 S 

Localização/Paisagem: 

Este espaço vistoriado, localizado numa área de plantação de trigo 
recentemente colhida, consorciava-se a uma paisagem formada por 
elevações de topos alongados e vertentes convexas de declividades bem 
suaves e até mesmo planas. Próximo à AV existia um pequeno capão de 
vegetação primária.   

Topografia: Esta AV inseria-se em uma média vertente plana, com declividade muito 
sutil em direção leste.  

Visibilidade do Solo: Nula 

Estratigrafia dos 
poços-testes: 

0-30 cm: Solo marrom-claro, arenoso e friável, com presença de poucas 
raízes bem distribuídas; 
30-50 cm: Solo areno-siltoso, friável e de coloração marrom com tonalidade 
um pouco mais escura que a evidenciada no nível anterior; existência de 
raríssimas radículas. 

Resultados: Ausência de materiais arqueológicos.  

 
Figura 5.385 - Implantação da AV na paisagem. 

 
Figura 5.386 - Localização, a partir de receptor 

GPS, da área destinada ao aerogerador. 

 
Figura 5.387 - Peneiramento e análise de solo 

retirado do poço-teste central. 

 
Figura 5.388 - Visualização, em forma de 
leque, das camadas de solo retiradas do 

poço-teste central. 
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Tabela 5.92: Resultados obtidos com os trabalhos desenvolvidos ao CGE Batavo II - 
Aerogerador 15. 

Aerogerador Batavo II - 15 

Coordenada Geográfica 
-50.1351692063 W / -24.8950014411 S 

Coordenada UTM 
587346.0000 E / 7246401.0000 S 

Localização/Paisagem: 

A AV, implantada em uma paisagem delineada por elevações de topos 
alongados e vertentes suavemente declinadas, abrangia dois espaços 
distintos: um formado por restos de aveia recém-colhida e outro por 
reflorestamento de eucalipto, que limitava a área do plantio e confrontava-a 
em sentidos leste, nordeste e sudoeste.   

Topografia: O local inseria-se em uma média vertente com declividade suave em direção 
sul. 

Visibilidade do Solo: Nula 

Estratigrafia dos 
poços-testes: 

0-20 cm: Solo arenoso, friável e de coloração marrom-avermelhada clara, 
com presença de pequenas raízes esparsas; 
20-50 cm: Solo marrom-avermelhado, areno-siltoso e pouco compacto; 
existência, de pouquíssimas radículas bem distribuídas por todo o nível.  

Resultados: Ausência de materiais arqueológicos.  

 
Figura 5.389 - Implantação da AV na paisagem.  

Figura 5.390 - Detalhe da área de 
reflorestamento. 

 
Figura 5.391 - Análise do solo retirado do poço-

teste situado ao lado da área de 
reflorestamento. 

 
Figura 5.392 - Visualização, em forma de 
leque, das camadas de solo retiradas do 

poço-teste central. 

No conjunto dos procedimentos adotados na execução da prospecção 

arqueológica, obteve-se como resultado o registro de um sítio arqueológico que foi 

denominado de Monteiro (Tabela 5.93). 
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Tabela 5.93: Localização do sítio arqueológico Monteiro.  

Coordenada Central Área de Influência Tipo de Sítio Coleta de Materiais 

UTM 22J 586017.509 E / 
7258728.206 S AID Histórico  Não 

 

Este sítio, localizado em um corte de estrada quando da primeira visita técnica 

da equipe às áreas abrangidas pelo empreendimento, engloba vários vestígios materiais 

associados a um momento histórico mais recente: diversos fragmentos de vasilhas e 

panelas cerâmicas, de louças e de vidros (Figura 5.393, Figura 5.394, Figura 5.395 e Figura 

5.397). Através das características tecno-morfológicas da cerâmica, assim como o 

aparecimento destes outros tipos de materiais, supõe-se que se trata de um sítio do período 

pós-colonial, podendo representar uma antiga morada ou um posto avançado no interior de 

alguma Fazenda de Tropas.  

 
Figura 5.393 - Material cerâmico evidenciado nas atividades desenvolvidas em campo (Sítio 

Arqueológico Monteiro). 

Na ocasião, além da plotagem do ponto do sítio arqueológico em GPS, foram 

executados registros fotográficos dos materiais encontrados e preenchimento de fichas 

padrão. Foi possível averiguar a ocorrência de vestígios nos dois lados da estrada, o que 

permite afirmar que houve uma destruição parcial do sítio.  
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Figura 5.394 - Materiais cerâmicos do Sítio Monteiro. 

 
 

 
Figura 5.395 - Material cerâmico Neobrasileiro identificado no sítio Monteiro. 
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Figura 5.396 - Localização do sítio arqueológico Monteiro. 
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Figura 5.397 - Louça branca evidenciada no Sítio Arqueológico Monteiro. 

Este significativo resultado, somado aos dados obtidos com outros estudos 

arqueológicos na região, corroboram com o que já vinha sendo discutido em bibliografias 

pertinentes: a intensa, contínua e extensiva ocupação humana nos Campos Gerais. Somado 

ao achado, os aspectos ambientais de relevância arqueológica das áreas afetadas pelo 

empreendimento revelaram grande potencialidade para a evidenciação de mais sítios 

arqueológicos.  

5.2.9.3.1.2 Levantamento documental e bibliográfico – 

Contextualização arqueológica dos Campos Gerais 

Estudos arqueológicos até o momento revelaram um longínquo contínuo de 

ocupação humana no território do que hoje compreende o Centro-Leste do Estado do 

Paraná, em principal a região historicamente conhecida como Campos Gerais. Essa ampla 

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.  

As evidências arqueológicas apontam para ocupações com datas muito 

recuadas – início do Holoceno – e, sobretudo, demonstram um continuum até o momento do 

contato com os europeus a partir do ano 1500, marco distinto que ocasionou uma profunda 
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reconfiguração do desenvolvimento sócio-histórico-ecológico das comunidades originárias 

da América.  

A história do aparecimento dos primeiros grupos humanos nessas regiões 

paranaenses remonta a datas que atingem 9 a 10 mil anos antes do presente, com grupos 

de caçadores-coletores (PARELLADA, 2008). Mais recentemente, em torno de 3,5 a 2 mil 

anos atrás, surgem os 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.  

Outra manifestação arqueológica, de grande relevância e, com certa frequência, 

presente nos Campos Gerais refere-se às pinturas rupestres.  Aparecendo em abrigos e 

paredes rochosas, essas manifestações pictóricas humanas e complexas são carregadas de 

significação, dando expressão aos conteúdos da mente humana. Os afloramentos rochosos 

sobre os campos nos interflúvios e os paredões nas encostas comumente formam lapas e 

abrigos onde aparecem as pinturas rupestres, caracterizadas por formas geométricas, sinais 

e, ainda, figuras de animais, de plantas e de seres humanos. A arte era realizada a dedo 

e/ou com pincéis de fibra vegetal, quase sempre se utilizando de pigmentos de tons 

vermelhos oriundos da hematita.  

Informações sobre a ocupação humana podem ser interpretadas, principalmente, 

através de pesquisas sistemáticas realizadas a partir da década de 1960. Os primeiros 

trabalhos de arqueologia desenvolvidos na Região Centro-Leste paranaense, englobando 

também os Campos Gerais, foram realizados nas décadas de 1960/70 pelo Centro de 

Pesquisas Arqueológicas da Universidade Federal do Paraná (CEPA-UFPR) durante o 

Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas (PRONAPA), o qual abordou espaços 

pontuais compreendidos no baixo e médio rio Tibagi, no baixo rio das Cinzas, no médio 

Parapanema e no baixo e médio rio Itararé.  

Já no final da década de 1990, com a necessidade de expansão do parque 

hidroelétrico do estado do Paraná, foram projetadas sobre o curso do rio Tibagi sete 

hidrelétricas, a saber, sentido nascente-foz: UHE Santa Branca, UHE Tibagi, UHE Telêmaco 

Borba, UHE Mauá, UHE São Jerônimo, UHE Cebolão e UHE Jataizinho. Os estudos de 

viabilidade desses empreendimentos resultaram na localização de vários sítios 

arqueológicos e na identificação de diversas tradições culturais vinculadas a 

estabelecimentos de grupos humanos caçadores-coletores e ceramistas e de sítios ditos 

históricos, de contato, com influência europeia e já vinculados a períodos coloniais.  
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Outros trabalhos arqueológicos empreendidos sobre as margens do rio Tibagi e 

relacionados a avaliações arqueológicas para composição do EIA-RIMA da projetada 

Hidroelétrica de Santa Branca (BLASI, 1997), cujo barramento está a montante da cidade de 

Tibagi, revelaram a ocorrência de oito sítios arqueológicos: seis do tipo cerâmico, um 

histórico e um abrigo com pinturas rupestres. Os cerâmicos, em sua maioria, estão 

relacionados à Tradição Tupiguarani.  

Para o trecho final do alto curso do Tibagi, próximo à cidadela de Telêmaco 

Borba, os trabalhos de Blasi (1998) para composição do EIA-RIMA da projetada 

hidroelétrica homônima à cidade localizaram onze locais com a presença de materiais 

arqueológicos, sendo todos do tipo cerâmico e associados à Tradição Tupiguarani. 

Essas pesquisas indicam uma ocupação humana que se inicia com grupos 

caçadores-coletores relacionados às Tradições Arqueológicas Umbu, Humaitá e Bituruna, 

com sítios que podem ter idade de até 9 .000 anos A.P. (Sítio Ouro Verde 1 - Parellada et 

al., 2001). A partir de 3,5 a 2 mil A.P. começam a ocorrer os primerios vestígios cerâmicos, 

associados a horticultores filiados à Tradição Tupiguarani e à Tradição Itararé/Taquara.  

A Tradição Umbu (Figura 5.398) 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 Umbus, reconhecidos por meio de acampamentos 

temporários abandonados, ocupavam tanto abrigos – sempre que estivessem naturalmente 

disponíveis – quanto áreas abertas, situando-se geralmente em áreas próximas a arroios, 

rios, banhados e lagoas (PARELLADA, 2008). Conforme Parellada (2007:164), “geralmente 

habitavam áreas altas, em topos de colinas e morros com destaque na paisagem”.  

Nos Campos Gerais, já foram localizados vários sítios Umbu, principalmente em 

área de afloramento do Arenito Furnas (PARELLADA, 2007). No município de Castro foram 

identificados, quando da implantação das torres da linha de transmissão Bateias-Jaguariaíva 

no ano de 2003, três sítios-acampamento vinculados à Tradição Umbu nas estruturas 

metálicas nº 137, 138 e 140. Ainda, na cidade de Ventania, limítrofe com Piraí do Sul, foram 

identificados no sítio arqueológico Cavernas de Morro Azul, estudado pela equipe do Museu 

Paranaense entre os anos de 1992 e 1993, ao menos três diferentes períodos de ocupação: 

uma mais antiga, de grupos caçadores-coletores Umbu, e duas outras posteriores, de 

grupos agricultores e ceramistas Itararé-Taquara (PARELLADA: 2007). 
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Figura 5.398 - Manifestações da Tradição Umbu. 

Fonte: RIBEIRO, 1999. 

 

Ainda em relação aos caçadores-coletores, existem vários vestígios materiais 

vinculados à Tradição Humaitá (Figura 5.399), caracterizada pela não produção de pontas 

de projéteis e, principalmente, pela grande presença de artefatos sobre bloco, com destaque 

aos talhadores, bifaces e raspadores. Os sítios desta tradição, geralmente acampamentos 

com habitações temporárias onde preparavam os alimentos, concentram-se, sobretudo, em 

espaços abertos próximos aos cursos d’água, como nos vales dos rios que tinham 

importante e expressiva cobertura florestal (PARELLADA, 2007). 

Em momentos posteriores, principalmente a partir de 4.000 A.P., o clima 

paulatinamente tornou-se mais quente e úmido, favorecendo a expansão das florestas de 

araucárias e a diminuição das áreas de campos e estepes. Neste cenário, apareceram nos 

territórios paranaenses os primeiros vestígios relacionados às populações agricultoras: os 

Itararé-Taquara e, por volta de 2.000 A.P., os Tupiguarani (PARELLADA, 2005; 2007; 2008). 

A Tradição Itararé-Taquara (Figura 5.400), característica das terras altas do Sul 

do Brasil e diretamente relacionada aos Kaingang, Xokleng e seus ancestrais – chamados 

muitas vezes de Coroados, Gualachos e Guainás –, é diagnosticada sobretudo por meio de 

sua cerâmica, assinalada por vasilhames – essencialmente seus fragmentos – utilitários e 

de pequenas dimensões e compostos por paredes delgadas, superfícies alisadas e 
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raramente decoradas (PROUS, 1992). Nos Campos Gerais, os Itararé-Taquara construíram 

estruturas parcialmente subterrâneas, nomeadas pelos tropeiros e seus descendentes de 

“buracos de bugres”.  

 
Figura 5.399 - Materiais arqueológicos relacionados à Tradição Humaitá. 

Fonte: RIBEIRO, 1999. 

 

Essas estruturas, para Parellada (2007), tinham usos diversos: serviam para o 

sepultamento de mortos, para a habitação daqueles que compunham o grupo e, ainda, para 

o armazenamento dos alimentos. A dieta alimentar era baseada, principalmente, na caça e 

coleta, sobressaindo-se a coleta de pinhão; ainda, eram plantadas a mandioca, o milho e o 

feijão, entre outros gêneros alimentícios. Auxiliavam em suas atividades cotidianas os 

instrumentos líticos, 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). As matérias-primas mais utilizadas eram o 

silexito, o calcário calcificado, o quartzo cristal, o quartzito e o diabásio (PARELLADA, 

2007).  
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Figura 5.400 - Formas da cerâmica Itararé nos estados do Sul. 

 Fonte: PROUS, 1991, p. 323. 

 

Muitos vestígios relacionados aos Itararé-Taquara foram identificados nos 

Campos Gerais. Dentre os estudos já realizados, ressalta-se o recentemente empreendido 

na Linha de Transmissão 138 kV Subestação Castro – Subestação Iguaçu Celulose, sob 

coordenação do arqueólogo Antônio Cavalheiro. Os trabalhos desenvolvidos em toda a sua 

extensão resultaram na localização de quatro sítios arqueológicos no município de Castro e 

um no de Piraí do Sul, denominados respectivamente de Vale Verde, Chácara São 

Cristóvão, Leopoldina, São Tomé e Campo do Piraí – este último composto por cinco 

estruturas subterrâneas que variam de 3 a 4,7 metros de diâmetro. 

Em tempos mais recentes, essencialmente há 2.000 anos A.P., um outro grupo 

agricultor-ceramista começou a fazer parte do amplo cenário pré-colonial paranaense e, 

inclusive, dos Campos Gerais: aquele relacionado à Tradição Tupiguarani (Figura 5.401). 

Exímios ceramistas oriundos do Norte do Brasil (BROCHADO, 1989), os Tupiguarani se 

encontram presentes em praticamente todo o território nacional e demais países platinos. 

No Paraná, aparecem com frequência nos vales dos rios Paraná, Tibagi, Ivaí e Iguaçu.  



 

 
Fone/Fax: (54) 3039.2001 | (54) 3039.2002 | Rua Rodrigues Alves, nº 2064, Térreo | Bairro Lourdes | CEP: 95076-670 | Caxias do Sul/RS 

 

Pá
gi

na
47

3 

 
Figura 5.401 - Formas de cerâmica Tupiguarani no PR, SE e Nordeste.  

Fonte: PROUS, 1992: 392. 

 

Os Tupiguarani plantavam especialmente mandioca e variedades de milho, 

morando em grandes aldeias circundadas por roças, e geralmente compostas por quatro a 

seis habitações retangulares cobertas por palha (PARELLADA, 2007, p.166). No interior das 

moradias, os mortos eram sepultados em grandes vasilhas cerâmicas (Figura 5.401), onde 

também eram colocados 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, 

incluindo 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, pinçado, 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 
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formas constantes para cada classe de vasilha, 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). 

As Pinturas Rupestres 

Estes sítios, representados sobretudo pela Tradição Planalto de Arte Rupestre, 

são marcados pela presença de manifestações pictóricas que variam desde formas simples 

de sinais geométricos, como linhas retas e nuvens de pontos, até figuras, como humanos, 

vegetais e, principalmente, animais, como cervídeos, aves e peixes. As pinturas, 

frequentemente monocromáticas, são pintadas em vermelho e, raramente, em amarelo ou 

preto (Figura 5.402, Figura 5.403, Figura 5.404, Figura 5.405 e Figura 5.406)  

 
Figura 5.402 - Lapa Ponciano – Exemplo de abrigos rochosos com pinturas rupestres dos 

Campos Gerais. 
 

As primeiras informações arqueológicas sobre a presença dessas pinturas 

rupestres foram evidenciadas em 1956, quando o casal de arqueólogos franceses Laming e 

Emperaire em pesquisa ao sul do Brasil acompanhados pelo Professor Odemar Blasi do 



 

 
Fone/Fax: (54) 3039.2001 | (54) 3039.2002 | Rua Rodrigues Alves, nº 2064, Térreo | Bairro Lourdes | CEP: 95076-670 | Caxias do Sul/RS 

 

Pá
gi

na
47

5 

museu paranaense visitaram um abrigo-sob-rocha com pinturas rupestres em local 

denominado Fazenda das Cavernas no município de Piraí do Sul, no qual iniciaram 

documentação e estudos preliminares. (LAMING & EMPERAIRE, 1968).   

 
Figura 5.403 - Abrigo Lindomar – Exemplo de abrigos rochosos com pinturas rupestres dos 

Campos Gerais. 
 

Posteriormente, em 1966, outros trabalhos da equipe do museu paranaense 

revelaram a presença dessas pinturas, similares às anteriormente encontradas, à margem 

esquerda do rio Iapó, no município de Tibagi. Foram levantados os sítios Lapa do Floriano e 

Lapa do Ponciano. A do Floriano recebeu, além do registro das pinturas realizaram, coleta 

superficial e uma pequena intervenção no subsolo, em uma das suas porções laterais do 

sítio (BLASI, 1972), como resultado obtiveram cerca de 100 amostras líticas e 4 fragmentos 

cerâmicos. As peças líticas se constituíram na sua maioria de lascas de sílex, quartzo e 

quartzito hialino e leitoso, seixos inteiros e fragmentados, pequenos pedaços de ocre e 

limonita e uma ponta de projétil de corpo triangular e pedunculada. 

Em 1973/74, dois outros sítios com pinturas rupestres foram estudados, agora 

no município de Ponta Grossa, às margens do rio Quebra-Perna e pela equipe do CEPA-

UFPR, (CHMYZ, 1976). São os sítios Abrigo Cambiju (PR PG 1) e o Abrigo Morro do 

Castelo (PR PG 2). No Abrigo Cambiju a pesquisa localizou no solo do abrigo evidências 

líticas pré-ceramistas relacionando-as a Fase Potinga, cuja cronologia, segundo Chymz 
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(1976) é de três mil anos antes do presente. Na escavação foram encontrados fragmentos 

de hematita com sinais de uso, juntamente com os artefatos da camada arqueológica do 

abrigo, permitindo ao pesquisador relacioná-las com as pinturas do teto e parede. O outro 

sítio estudado, o Morro do Castelo, revelou três níveis de ocupação. Na superfície ocorrem 

fragmentos cerâmicos da Tradição Itararé, abaixo evidências líticas pré-cerâmicas, 

caracterizadas por grandes artefatos elaborados sobre núcleos de diabásio e de arenito 

silicificado. O terceiro nível, entre 1,20 e 1,60m de profundidade, corresponde à do Abrigo 

Cambiju, estando presentes fragmentos de hematita, algumas desgastadas pelo uso.  

Em 1991 novas prospecções foram realizadas para localizar e documentar sítios 

com pinturas rupestres nos Campos Gerais. Com o apoio da Secretaria da Cultura do 

Estado do Paraná e da 10ª regional do SPHAN. Uma equipe coordenada pelo Professor 

Odemar Blasi registrou dezesseis novos sítios com pinturas rupestres, nove no município de 

Piraí e sete próximo ao rio do Sabão no município de Tibagi (Blasi, 1991). 

Parellada (2003; 2003b) conduzindo pesquisas na porção norte dos Campos 

Gerais registra novas ocorrências de arte rupestres, agora também nos afluentes do alto rio 

Ribeira e também do rio Itararé, afluente do médio Parapanema.  

Em 2004, Antônio Cavalheiro, em sua pesquisa de tese de Mestrado intitulada 

Pinturas Rupestres dos Campos Gerais, levanta e analisa tipologicamente vinte e dois sítios 

com pinturas rupestres distribuídos em quatro áreas ao longo dos Campos Gerais, todos 

pertencentes à bacia do rio Tibagi. Esta pesquisa incluiu os sítios Cambiju e Morro do 

castelo e alguns sítios localizados pela equipe de Blasi em 1991.  
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Figura 5.404 - Amostra das pinturas rupestres existentes na região do rio Sabão  – Município 
de Tibagi. 
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. 
 

Figura 5.405 - Amostra das pinturas rupestres existentes na região do rio Iapó  – Município de 
Tibagi. 
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Figura 5.406 - Sítios localizados Alto Curso do rio Tibagi. 
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O Período Colonial 

Para períodos históricos, ou seja, a partir do século XVI, os principais registros 

da cultura material, pertencentes à Tradição Neobrasileira, são relacionados a sítios 

arqueológicos de contato e/ou de influência direta entre brancos europeus e indígenas 

americanos. Esta tradição, conformada principalmente pela “cerâmica confeccionada por 

grupos familiares, neobrasileiros ou caboclos, para uso doméstico, com técnicas indígenas e 

de outras procedências” (CHMYZ, 1976), abrange também vidros e materiais ferrosos, 

assim como resquícios de construções, entre outros. No Vale do Rio Tibagi, ocorrem 

pueblos espanhóis, colônias militares, aldeamentos indígenas, reduções jesuíticas, fazendas 

pastoris e caminhos coloniais. 

Na metade do século XVI, os espanhóis iniciaram a ocupação da Província do 

Guayrá, que à época abrangia todo o oeste do território do Paraná, incluindo áreas dos 

Campos Gerais e o vale do rio Tibagi. Dentre os povoados, foram fundados Ontiveros e 

Ciudad Real Del Guayrá, no vale do rio Paraná, e Villa Rica Del Espiritu Santo, inicialmente 

edificada próximo ao rio Piriqui e, posteriormente, transferida para a margem esquerda do 

rio Ivaí (CHMYZ, 1976). Nas vilas foi iniciado, junto às populações indígenas, o sistema de 

encomiendas, que abrangeu até o vale do rio Tibagi. Conjuntamente aos povoados e 

influenciados pelo avanço dos negócios e maior interesse, pela Coroa Espanhola, na 

ocupação territorial de seus domínios, os espanhóis fomentaram a criação de quatorze 

reduções jesuíticas (Figura 5.407) na extensa região do Guayrá. (CORTESÃO, 1951; 

CARDOZO, 1970). 

 
Figura 5.407 - Comunidades espanholas e Reduções Jesuíticas no Guayrá.  

Fonte: PARELLADA, 1993. 
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No vale do rio Tibagi foram edificadas quatro reduções: São Francisco Xavier, 

em 1624, São José e Nossa Senhora da Encarnação, em 1625, e São Miguel, em 1627. 

Essas reduções tiveram pouco tempo de existência, sendo atacadas e destruídas por 

bandeirantes portugueses que tinham interesse no território e, principalmente, na escravidão 

indígena. A redução de Encarnação, logo após a sua fundação foi transferida, pela 

hostilidade de indígenas contrários à sua permanência, para outro ponto do vale do Tibagi, 

cerca de 60 km da redução de São Francisco Xavier (BLASI, 1984). Parellada (1993) faz 

menção à localização de duas reduções: a de Encarnação, no município de Ortigueira e no 

interior da área de influência da UHE Mauá e, também, baseada nas descrições de Cardozo 

(1970) e nas atividades desenvolvidas em campo, a de São Francisco Xavier, em Londrina e 

nas áreas vinculadas à UHE Cebolão.  

Dentre os caminhos coloniais, destaca-se aquele de origem indígena, 

denominado de Peabiru. Aparecendo, pela primeira vez, nos relatos da “História da 

Conquista do Paraguai, Rio da Prata e Tucumán”, redigida no início do século XVIII pelo 

jesuíta Pedro Lozano, este caminho seria parte das vias de comunicação indígena entre o 

Litoral do Atlântico e as terras margeadas pelos rios Paraná e Paraguai, atingindo até 

mesmo os Andes.  No Paraná, o explorador e espanhol Álvar Núñez Cabeza de Vaca 

possivelmente se serviu deste caminho. Saindo, em 1541, do Litoral Norte de Santa 

Catarina e atingindo as margens do rio Paraguai, o viajante cruzou o rio Tibagi em seu alto 

curso, próximo ao atual município de Ponta Grossa, daí seguindo pelos rios Ivaí, Piquiri e 

Iguaçu, sendo o primeiro europeu a contemplar as cataratas do Iguaçu. Outro aventureiro 

que percorreu este trajeto foi Ulrich Schmidel, realizando-o de maneira inversa no ano de 

1553: partindo de Assunção, ao final de sua jornada chega a Cananéia, localizada no Litoral 

Sul de São Paulo. Diante destas situações e vivências, parece claro que tanto espanhóis 

quanto portugueses se utilizaram de uma rede de caminhos indígenas que ligavam variados 

territórios, tanto em sentidos Norte-Sul quanto Leste-Oeste. Muitas porções desses 

caminhos, atualmente, aparecem descritas como depressões sobre o solo de alguns 

centímetros e com larguras acima de 1 metro, por vezes cobertos por gramíneas.  

Entre os séculos XVIII e XIX, com o desenvolvimento da ocupação territorial e da 

economia colonial, antigos caminhos indígenas foram reaproveitados e novos foram abertos. 

Um dos mais expressivos, nos Campos Gerais, é o Caminho de Viamão ou das Tropas. 

Este caminho, ligando a região Sul com São Paulo, propiciou a circulação de muares para 

os grandes centros consumidores da época, fazendo com que inúmeras fazendas e cidades 

se instalassem ao longo dos Campos Gerais. Dentre as fazendas, destacam-se Fortaleza, 
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Capão Alto, Boa Vista, Carambeí e Monte Alegre, antigamente localizadas entre as cidades 

de Tibagi, Ponta Grossa, Castro, Piraí do Sul e Jaguariaíva.  

Outros sítios históricos de importância, tanto para o Vale do rio Tibagi como para 

os Campos Gerais foram os aldeamentos indígenas de São Pedro de Alcântara e de São 

Jerônimo, assim como a Colônia Militar de Jatahy (BOUTIN, 1977; WACHOWICZ, 1987). 

Essas “neo-reduções” foram estabelecidas no século XIX para agrupar e controlar 

agrupamentos indígenas que vagavam pelo noroeste do estado do Paraná, destituídos de 

seus territórios e de suas maneiras tradicionais de vida. Nesses sítios, ocorrem materiais 

neobrasileiros em meio aos vestígios Kaingang e Guarani. Suas localizações e materiais 

arqueológicos são discutidas por Parellada (1996) quando dos estudos para confecção dos 

Estudos de Impacto Ambiental das UHE Cebolão e Jataizinho.  

5.2.9.3.2 Levantamento Histórico-Cultural 

5.2.9.3.2.1  Desbravamento do Litoral e do Planalto: uma breve viagem 

por sua etnohistória 

Desde o início do processo de desbravamento e ocupação do amplo território da 

América do Sul pelos ibéricos que, de maneira venturosa se lançaram, com suas 

embarcações, aos tempestuosos mares e às longínquas terras do além-mar à procura de 

fontes produtoras e matérias-primas, exploradores e aventureiros margearam e percorreram 

a região do atual território paranaense em busca de metais preciosos e portentosos 

tesouros. Esses metais, inicialmente encontrados pelos espanhóis nas regiões dos planaltos 

mexicano e peruano, rapidamente estimularam a esperança dos portugueses que, 

palmilhando o litoral e o interior tanto por meios fluviais – através dos rios Amazonas, 

Paraná, Paraguai, Prata, entre outros – quanto terrestres, não tardaram em descobrir ouro 

de aluvião nas regiões de Iguape, Cananéia, Vale do Ribeira e, especialmente, Paranaguá 

(CONALGHI et al., 1992; WACHOWICZ, 2010). Foram estes caçadores de ouro que, 

“vindos de primitivas vilas paulistas, pelo Canal do Varadouro, penetrados de audácia e 

ambição [...]” (MARTINS, 1953, p. 210) iniciaram o povoamento do Paraná, estabelecendo, 

às margens da costa atlântica, sua primeira ocupação efetiva.  

As incursões pelos sertões, contudo, para além da exploração territorial e da 

constante busca de reluzentes metais, foram motivadas, também – e principalmente – pelo 

apresamento, submissão e espoliação do indígena, braço de trabalho sobre o qual se 

assentou a colonização lusitana e que, por muito tempo, foi tratado como um “[...] ‘remédio 
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da pobreza’ do paulista e o seu maior e talvez único ‘meio de lucro’” (BALHANA et al. , 1969, 

p. 53). 

Diante deste cenário, neste primeiro momento vivenciado pela América 

portuguesa, foi a força de trabalho indígena que sustentou todas as estruturas superiores da 

sociedade colonial. Depois de apresados e vendidos, os “negros da terra” prestavam desde 

trabalhos domésticos, de derrubadas e lavouras, até jornadas nas minas, condução das 

cargas, construção de fronteiras e paliçadas, como também auxílio em guerras intertribais, 

onde outros nativos deveriam ser caçados (BALHANA et al. , 1969).  

A constante e progressiva busca por novos aluviões auríferos e por uma mão-

de-obra a ser utilizada nos mecanismos e mercados econômicos em desenvolvimento – 

como, por exemplo, as lavouras de cana-de-açúcar implantadas em áreas litorâneas – levou 

vários exploradores a margearem e adentrarem, ainda nos séculos XVI e XVII, os sertões 

paranaenses e  atravessarem a Serra do Mar, atingindo os vastos espaços dos Primeiro e 

Segundo Planaltos Paranaenses.  

A transposição dessa enorme barreira natural que separa a costa do interior foi 

realizada, especialmente, por meio do Caminho do Peabiru, rota pré-cabralina de mais de 

duzentas léguas de trilhas vicinais que “dirigia-se do atual litoral paulista, em São Vicente, 

sobre Itu, Piratininga-Sorocaba, para o Sul, rumo ao Paranapanema e de lá uma das 

principais nascentes do rio Ribeira acima, até os campos de Castro” (MAACK, 1959 apud 

BALHANA et al., 1969). Foi pelo Peabiru que, desde cedo, importantes exploradores, 

viajantes e oficiais europeus palmilharam e desbravaram o interior paranaense, como Aleixo 

Garcia (1524) e Álvar Núñez Cabeza de Vaca (1541). Garcia, um dos náufragos da 

expedição de Juan de Solis, partindo da Ilha de Santa Catarina penetrou os sertões do 

continente acompanhado de três outros europeus, atravessando o rio Paraguai e atingindo 

Chuquisaca, onde se deparou com a “resistente barreira do Império Inca” (BALHANA et al., 

1969). Cabeza de Vaca, também saindo de Santa Catarina, cruzou por terra extensas 

paragens com o intuito de atingir os primeiros núcleos espanhóis no extremo oeste do 

Paraná, acabando por transcorrer os Campos Gerais e a trilhar, em direção oeste, perigosos 

caminhos até o território de Assunção (CABEZA DE VACA, 1945). Sua expedição foi 

acompanhada de vários indígenas, que “de su voluntad se ofrescieran [...] a ir en companhia 

del Gobernador y su gente, así para enseñar el caminho como para otras cosas necesarias” 

(CABEZA DE VACA, 1945, p. 213).  
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No extenso percurso percorrido por Cabeza de Vaca pelo interior, foram sendo 

“descobertos” vários agrupamentos e populações nativas, com as quais se instituíram boas 

e amigáveis relações: “a cabo de los dichos diez y nueve días, teniendo acabados los 

bastimentos que sacaran cuando empezaron a marchar, y no teniendo de comer, plugo a 

Dios que sin perder ninguna persona de la hueste descubrieran las primeras poblaciones 

que dicen del Campo, donde hallaron ciertos lugares de índios, que el senõr y principal 

había por nombre Añiriri, y a una jornada de este Pueblo estaba otro, donde había otro 

señor y principal que había por nombre Cipoyay, y adelante de este Pueblo estaba otro 

Pueblo de índios, cuyo senõr y principal dijo llamarse Tocanguanzu” (CABEZA DE VACA, 

1945). 

Estas populações, identificadas pelo viajante como pertencentes aos guaranis, 

ocupavam grandes porções de terras, cultivando especialmente milho e mandioca e 

cuidando de patos e galinhas à maneira dos espanhóis. Era gente amiga da guerra e 

sempre vingativa, comendo carne humana de inimigos, de cristãos e, até mesmo, de 

companheiros de tribo. Contatos foram estabelecidos, também, com índios comandados por 

Tapapirazu, Pupebaje, Tocangucir e muitos outros, que acolheram os espanhóis de maneira 

pacífica, ofertando-lhes provimentos alimentares para a continuidade de sua jornada:  

Mais informações sobre os grupos indígenas do século XVI são encontradas nos 

relatos do viajante e cronista alemão Ulrich Schmidel. Fazendo, entre os anos de 1552-

1553, o caminho inverso daquele empreendido por Cabeza de Vaca, Schmidel deparou-se, 

em seu percurso, com agrupamentos indígenas Cários ou Guaranis, que habitavam grandes 

extensões de terra nas margens dos rios Paraguai e Paraná: “Estos cários dominan gran 

território... son gente baja e gruesa y son, mas resistentes que las otras naciones. Los 

hombres tienen en el lábio un agujerito, y por él meten un cristal de un largo como de dos 

jemes, grueso como el canuto de una pluma, de color amarillo y que en indio se llama 

parabog” (SCHMIDL, 1945, p. 27-33). 

Os Cários, além de horticultores, teciam com algodão, caçavam, pescavam e 

coletavam frutas, mel e plantas silvestres. Em geral, cultivavam especialmente o milho, a 

mandioca e a batata. Durante a jornada pelo interior continental, foi encontrada uma aldeia 

rodeada com duas paliçadas de troncos, trincheiras e profundos fossos com lanças 

pontiagudas fincadas. Essa estratégia de defesa foi adotada pelos espanhóis para a 

proteção dos povoados.  



 

 
Fone/Fax: (54) 3039.2001 | (54) 3039.2002 | Rua Rodrigues Alves, nº 2064, Térreo | Bairro Lourdes | CEP: 95076-670 | Caxias do Sul/RS 

 

Pá
gi

na
48

5 

A partir de 1550, para impedir a passagem de portugueses para as ricas minas 

de Potosí, para efetivar a posse efetiva do território pelos espanhóis e, sobretudo, para 

submeter nativos à servidão, foi iniciada a povoação das terras ocidentais do Paraná, 

pertencentes à governação espanhola do Paraguai e situadas na ampla região do Guairá 

(BALHANA et al., 1969).  A primeira cidade a ser estabelecida foi Ontiveros (1554), instalada 

na margem oriental do rio Paraná e, especificamente, em terras de uma povoação indígena 

denominada Canideyú (CHMYZ, 1976). Logo após, também no vale do rio Paraná, foi criada 

a Ciudad Real del Guairá (fins de 1556 ou 1557), ocupando terrenos concernentes a uma 

grande aldeia indígena pertencente ao cacique Guairá (Figura 5.408). Por último, foi 

fundada, próximo ao rio Piquiri, a Comunidade de Villa Rica del Espíritu Santo (década de 

1570). Esta comunidade, poucos anos depois, transferiu-se para a margem esquerda do rio 

Ivaí, se fixando em território pertencente ao cacique Coraciberá (CHMYZ, 1976). 

Neste extenso território, caracterizado por florestas tropicais, caudalosos e 

abundantes rios, solos férteis e um clima com boas distribuições de chuvas e temperaturas, 

os colonizadores espanhóis estabeleceram e mantiveram constante contato com diversas 

parcialidades indígenas, especialmente guaranis, que aos seus olhos ofereciam plenas 

condições para que fossem introduzidos e incorporados ao sistema colonial: capazes de dar 

conta das necessidades de subsistência, faziam parte de uma população doméstica e eram 

amigos dos cristãos (SCHALLENBERGER, 1986). Com tais elementos positivos, os 

espanhóis não demoraram em incorporá-los ao processo de colonização, agregando-os em 

suas comunidades e introduzindo-os em atividades econômicas através do sistema das 

encomiendas. Esse sistema, calcado em um preceito de trocas entre a Coroa Espanhola e 

os colonos, se estruturava da seguinte maneira: o colono, por meio de concessões oriundas 

das comunidades locais, tinha o direito de explorar trabalhos de grupos ou comunidades 

indígenas durante todo o seu período de vida; entretanto, em troca dessa exploração, 

deveria pagar um tributo – que os índios vassalos deviam ao rei – à metrópole e, ainda, 

proteger e instruir, nos preceitos da fé cristã, aqueles que se encontravam sob sua 

jurisdição.  

Os índios, contudo, reagiram às investidas de submissão. Diante deste quadro, 

foi publicada a carta régia de 1608, onde o rei Felipe III, criando a Província del Guairá, 

confiou aos missionários jesuítas o encargo de pacificar e, sobretudo, converter os “negros 

da terra” (BALHANA et al., 1969). Como medida para solucionar a incumbência, foram 

geradas e estabelecidas, pelos padres, várias reduções na região: Nossa Senhora do 

Loreto, Santo Inácio Menor, São Francisco Xavier, Nossa Senhora da Encarnação, São 
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José, Santa Maria, São Paulo do Iniai, Santo Antônio, Sete Arcanjos de Taiaoba, São 

Miguel, São Pedro, Nossa Senhora dos Guanhanhos, São Tomé e Jesus-Maria. 

 
Figura 5.408 - Levantamento topográfico parcial das ruínas de Ciudad Real Del Guayrá, 

realizado por Chmyz entre os anos de 1963 e 1965 
Fonte: CHMYZ, 1976. 

 
Os jesuítas tiveram muito pouco tempo para “viver a experiência do Guairá” 

(BALHANA et al., 1969, p. 53). Vivenciando animosidades, desavenças e oposições com os 

habitantes das comunidades espanholas e, ainda, diversas pressões e ataques movidos 

pelos paulistas, que “preferiam buscar suas presas nos aldeamentos [...], pois [...] os índios 

[...] aldeados [...], além de reunidos em grande número, estavam praticamente incorporados 

à civilização [...]” (BALHANA et al. ,1969, p.53), os missionários viram as reduções sofrerem 

reveses, declinarem e, finalmente, caírem.  Os paulistas, divididos em várias bandeiras, 

iniciaram entre os anos de 1610-1615 as penetrações e avanços pelos sertões do Guairá 

rumo aos aldeamentos, destruindo até 1631-1632 todas as comunidades ali existentes.  

A partir deste momento, marcado pela ampla retirada e fuga dos guaranis, a 

região acabou sendo paulatinamente ocupada e habitada por indígenas Kaingang, que se 

opuseram tenazmente aos avanços luso-brasileiros nos séculos seguintes: “ao pacífico e 

dócil guarani rendeu, pois, o caingangue, índio renitente à civilização, da qual viveu à 

margem até meado do século XIX, evitando até então, o quanto pôde e por sistema o 

contato com nossa gente” (MERCER; MERCER 1934, p. 14). Apesar da grande resistência 
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indígena e das várias tentativas de expulsar os brancos, as terras foram paulatinamente 

invadidas e conquistadas através de conflitos armados e derramamento de sangue, sendo 

seus habitantes derrotados, espoliados, escravizados e, até mesmo, mortos.  Até o final do 

século XIX, quase todos os grupos indígenas dos Campos Gerais haviam sido 

conquistados, com a exceção daqueles que residiam nas florestas entre os rios das Cinzas 

e Laranjinha.  

5.2.9.3.2.2 Desbravamento e ocupação dos Campos Gerais: a 

exploração aurífera   

Apesar das penetrações territoriais para o apresamento e para a escravização 

indígena, foi a persistente busca por metais que teve, como consequência, a ocupação, 

ainda na primeira metade do século XVII, das terras litorâneas (Paranaguá) e do primeiro 

planalto paranaense (Campos de Curitiba): “Os bandeirantes tiveram o mérito de permitir o 

conhecimento do território, mas não tiveram nenhum assentamento ou centros permanentes 

para uma economia objetiva. Essa permanência só aconteceu com o processo de 

garimpagem e posteriormente agricultura e pecuária”. (LICCARDO et al., 2004, p. 47)  

Com as primeiras “faíscas” de ouro, visualizadas próximas a Paranaguá já em 

finais do período quinhentista, iniciaram-se importantes fluxos de pessoas em busca de 

fortunas, acabando por desenvolver, na região, o desbravamento interior – apoiado pelos 

indígenas, que eram “descidos de suas aldeias por suas próprias vontades, para virem 

residir com os homens civilizados”, ou apossados por meio de “guerras defensivas e 

humanitárias” (NEGRÃO, 1962 apud BALHANA et al., 1969, p. 119) – e o estabelecimento 

de vilas. 

A exploração do ouro, encontrado esparsa e modestamente até finais do século 

XVII, não tardou, contudo, em iniciar seu processo de declínio, especialmente a partir da 

descoberta aurífera em Minas Gerais. Essa decadência, resultando na retirada de diversas 

levas populacionais, na estagnação econômica e, sobretudo, no surgimento de uma nova 

estrutura social, representada então pelos proprietários de terras – que haviam sido, em 

tempos anteriores, detentores de concessões de mineração – cedeu maiores espaços para 

a pecuária e agricultura, que se tornaram as principais atividades e base de sustentação da 

população. 

A fase de estagnação paranaense foi curta.  Apesar do enorme influxo 

demográfico, oriundo dos achados de ouro na região dos Caetés e no Vale do Rio das 
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Velhas, um novo estímulo econômico-social lançou as bases definitivas para a consolidação 

da ocupação e do desenvolvimento do Primeiro Planalto e, especialmente, dos Campos 

Gerais: o Tropeirismo.  

5.2.9.3.2.3 Campos Gerais: Sesmarias, Fazendas e Tropeiros 

A nova região aurífera, que carregou uma grande quantidade de migrantes para 

o seu cerne, rapidamente começou a sofrer um dos principais problemas: o dos transportes. 

A carência de gêneros, numa população que se dedicava totalmente à cata do ouro, trouxe 

vários transtornos de abastecimento, “que raiaram pelo drama da fome” (BALHANA, 1969, 

p. 62). Ainda, o principal porto natural de escoamento do ouro era o Rio de Janeiro, mas 

dele “a separavam centenas de quilômetros de caminhos acidentados que serpenteavam 

por grandes serras [...]” (CONALGHI et al., 1992, p. 25). Perante esse panorama, assinalado 

pela necessidade de sustento das pessoas ligadas à prática da mineração e, também, pela 

ausência de animais essenciais para o lidar cotidiano, o único meio de transporte tangível 

era o lombo.  

Surgiu assim, em função do ouro mineiro, uma crescente e constante demanda 

por animais na região central do Brasil, respondida e suprida, essencialmente, pelo Extremo 

Sul, que encontrou nas Minas Gerais – e, posteriormente, nas fazendas paulistas e na 

região fluminense – o mercado para o produto de suas atividades econômicas. 

Os Campos Gerais, narrados pelo viajante francês Auguste de Saint-Hilaire, na 

década de 1820, como uma “das mais belas regiões” do Brasil e como “um desses territórios 

que [...] se distinguem em qualquer região pelo seu aspecto e natureza” (SAINT-HILAIRE, 

1978, p. 15-16), foram um dos basilares deste novo quadro colonial. Conformados por 

riquíssimas paisagens de limpos campos, pequenos capões de matas de Araucária e 

importantes redes de interflúvios, atraíram a atenção de ricos e poderosos habitantes de 

São Paulo, Santos e Paranaguá que, desde o início do século XVIII, estimulados pelos 

elevados preços que os gados poderiam alcançar, ali conquistaram várias sesmarias e 

fundaram fazendas para lidar com “um negócio a ser explorado comercialmente, tendo em 

vista o abastecimento de São Paulo e, principalmente, das regiões mineiras [...]” (BALHANA 

et al.,1968, p. 30). Para estabelecer uma fazenda, o empreendedor enviava para a área 

algum entreposto, que junto a uns escravos tomava posse das terras, para onde eram 

conduzidas algumas cabeças de gado; depois, alegando posse, era solicitada a sesmaria 

(BALHANA et al., 1968), sendo esta concedida após  provada a existência de culturas 

plantadas e/ou criações, assim como moradia habitual.   
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A produção das fazendas, contudo, era insuficiente para as grandes demandas 

de abastecimento da região central do Brasil. Nos pampas, entre o rio Uruguai e o litoral, 

haviam sido formados rebanhos bravios, oriundos de animais fugidos dos estabelecimentos 

espanhóis e portugueses – e, sobretudo, das reduções jesuíticas –, que percorriam essa 

imensa área ainda escassamente ocupada. Contudo, não existia nenhuma ligação terrestre 

entre esta riquíssima região, situada no Rio Grande do Sul, e separada de Curitiba por 

várias léguas de inóspitos e desconhecidos campos.  

Foi nessa conjuntura, marcada pela inexistência de um caminho regular entre os 

planaltos sulinos, que o capitão-general de São Paulo, Antonio Caldeira Pimentel, em finais 

da década de 1720 determinou a abertura de um caminho que ligasse os campos de 

Viamão aos de Curitiba e que proporcionasse a subida das tropas de gado.  Entretanto, não 

apenas o gado vacum transitou pela nova rota. Em 1731, quando o então Caminho de 

Viamão encontrava-se já concluído, a primeira tropa, conduzida por Cristóvão Pereira de 

Abreu e composta por “duas mil e tantas cabeças entre cavalos, muares e éguas” 

(BALHANA et al., 1969, p. 65), rumou do Rio Grande do Sul, penetrou pelos Campos Gerais 

e, finalmente, atingiu São Paulo. Esta longa viagem inaugurou a Era do Tropeirismo, 

trazendo consigo não apenas o surgimento de agrupamentos humanos permanentes – 

muitos dos quais viriam a se tornar pontos de passagem, vilas e cidades onde eram 

realizadas prestações de serviço, cultos religiosos e comercializações de produções 

agropecuárias – mas, especialmente, uma forte cultura e maneira de viver que 

permaneceriam gravados tanto na geografia quanto na memória e na história da região.  

Até o final do século XIX, inumeráveis tropas provenientes do Rio Grande do Sul, 

do Uruguai e do Paraguai percorreram o Caminho de Viamão com destino à Sorocaba, onde 

anualmente era realizada uma grande feira que recebia, recolhia, reunia e negociava os 

animais do extremo sul com paulistas, fluminenses, mineiros e nortistas.  

5.2.9.3.2.4 - As fazendas e a invernada 

As fazendas de gado – conhecidas, sobretudo, como fazendas de criar –, 

essenciais para a expansão e fixação demográfica da comunidade paranaense, assim como 

para o desenvolvimento da Colônia, foram inicialmente estabelecidas, nos Campos Gerais, 

ao longo do antigo caminho existente entre Curitiba e São Paulo, aberto desde os primeiros 

tempos de povoamento.  
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Entregues à vida campeira, ao predomínio da classe senhorial e a uma 

estratificação dominada pela relação senhor-escravo, as famílias fazendeiras, baseadas nos 

vínculos hierárquicos, criaram uma economia autárquica: “Com o algodão que vinha da 

região de Sorocaba e com a lã de seus próprios carneiros, em rodas de fiar e teares, 

manejados pelas mulheres, fabricavam o pano de sua roupa. Com a madeira de seus 

capões, construíam suas casas, suas mobílias, suas cercas, seus galpões. Com o ferro em 

barra armazenado, reparavam seu instrumental de trabalho. Do couro de suas crias faziam 

os aperos de seus cavalos, os arreios, lombilhos, xergas, buçais, cinchas, botas (BALHANA 

et al. , 1969, p. 88)” 

O trabalho fundamental, entretanto, era necessariamente o da produção de 

alimentos, que consistiam, especialmente, na carne de porco, no milho, no feijão, na 

mandioca e no arroz. Estes alimentos, importantes artigos de subsistência produzidos na 

própria fazenda, não eram comercializados. Embora a criação bovina fosse a mais 

abundante, a carne de boi não foi utilizada como alimento diário, pois era produto de 

exportação e, em consequência, razão econômica para a existência e a manutenção das 

fazendas (BALHANA et al., 1969). Nas terras da própria fazenda, ainda, se plantava, colhia, 

moía e panificava o trigo, que fornecia, conforme Saint-Hilaire, um pão “bem branco e muito 

saboroso”; do leite de algumas vacas eram feitos diversos laticínios, que constituíam a 

principal alimentação dos pobres e dos escravos. As casas, cercadas de pomares e hortas 

onde frutas tropicais se misturavam às europeias, longe de apresentarem o luxo e a 

ostentação encontrada nas residências de poderosos e abastados proprietários nas Minas 

Gerais, eram locais de extrema simplicidade, mobiliados com alguns poucos e utilitários 

elementos (SAINT-HILAIRE, 1978). 

Cada fazenda mantinha um pequeno rebanho de carneiros, destinados ao 

fornecimento de lã para a fabricação de tecidos e vestuários. Além de cobertores, eram 

feitos “cochonilhos, que são uma sorte de pelúcia grosseiríssima com todo o comprimento 

da lã, a qual deve ser churra; e servem de colchão e de cobertura no inverno; e comumente 

para a cavalgadura” (BALHANA et al., 1969, p.91). 

Aos escravos – que não eram apenas negros, mas também indígenas –, 

alicerces essenciais da sociedade dos Campos Gerais, cabiam as mais diversas funções. 

Os homens marcavam gados, domavam potros xucros, castravam novilhos, forneciam sal 

aos rebanhos e vigiavam diariamente o gado, atentando para roubos, doenças, ferimentos, 

ataques de animais ou flechadas de índios; ainda, participavam das reparações que fossem 

necessárias nas estruturas da fazenda e cuidavam das plantações (GUTIÉRREZ, 2004). As 
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mulheres, diferentemente, estavam encarregadas das atividades domésticas, limpando e 

cozinhando, produzindo farinhas, queijos e velas, confeccionando tecidos de lã e algodão, 

roupas e cobertores e, também, cuidando das crianças, dos pomares caseiros e das hortas 

(GUTIÉRREZ, 2004).  

Se os escravos negros eram adquiridos por meio da compra, os indígenas eram 

conseguidos através da apreensão, muitas vezes direta. Vivendo em um panorama 

delineado pelo constante e intensivo conflito com os “gentios da terra”, que frequentemente 

atacavam e destruíam fazendas situadas próximo às matas, os fazendeiros empreendiam 

pelo menos uma vez ao ano caçadas aos bugres, matando-os, ferindo-os, afugentando-os 

e, sobretudo, reduzindo-os à escravidão e aplicando sua mão-de-obra nos labores 

campeiros.  

A formação social e a mão-de-obra nas fazendas, contudo, não era composta 

apenas de senhores e escravos. Existia, também, uma terceira categoria, menor, 

intermediária e frequente: a dos agregados. Juridicamente livres, mas subordinados à classe 

senhorial, essa população, composta por homens e mulheres de diferentes idades, residia 

geralmente em pontos mais distantes da sede das fazendas, atuando como “feitores, 

capatazes, capangas, compadres, formando uma rudimentar clientela dos donos de 

fazenda” (BALHANA et al., 1969, p. 93).  

Com a independência, os chefes das notabilíssimas famílias fazendeiras 

começaram a ser inseridos na vida política, não só apoiando os presidentes de Província, 

mas participando e atuando diretamente nela (BALHANA et al., 1969). Esses chefes, 

oriundos de antigas e abastadas linhagens que tinham se tornado latifundiárias já na 

primeira metade do século XVIII, assumiam cargos públicos, corpos militares e, também, 

hierarquias eclesiásticas (GUTIÉRREZ, 2004). Se, no início da criação das fazendas, os 

proprietários eram absenteístas – deixando suas terras sob a administração de um capataz 

–, no decorrer do século XIX, quando a pecuária já possuía uma valiosa força econômica – 

e política –, grande parte residia em sua própria fazenda, cuidando e dirigindo seus 

negócios.  

Além da criação e exportação de gado, as fazendas forneceram outra atividade 

rentável, que se tornaria o principal negócio do território paranaense durante o século XIX: o 

aluguel de pastagens para a realização de invernadas. Tendo em vista que somente os 

estancieiros do Rio Grande podiam criar mulas, tão necessárias para o suprimento das 

crescentes demandas das Capitanias e Províncias de São Paulo, Minas, Goiás, Mato 
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Grosso e Rio de Janeiro – que se abasteciam na feira de Sorocaba –, os fazendeiros dos 

Campos Gerais passaram a reservar espaços em suas propriedades para arrendamento 

aos tropeiros viandantes. Já em meados do século XIX, as fazendas da região invernavam, 

por ano, aproximadamente “30.000 cabeças de raça muar destinadas às Feiras de 

Sorocaba” (BALHANA et al., 1969, p. 97). 

O arrendamento dos campos não era tão somente uma entrega das pastagens 

para o tropeiro em troca de uma retribuição monetária. O fazendeiro oferecia, as terras, o 

trato dos animais com o fornecimento de sal – elemento essencial para mantê-los em bom 

estado de saúde – e, ainda, a condução da tropa para a feira de Sorocaba por peões e 

capatazes da própria fazenda (BALHANA et al., 1969).  

Diante do crescente comércio de tropas, os fazendeiros se transformaram, 

também, em tropeiros, percorrendo com suas próprias pernas o caminho rumo ao Sul para 

comprar muladas, que eram invernadas em suas fazendas e, posteriormente, 

comercializadas em Sorocaba (BALHANA et al., 1969). O tropeirismo, além de condizente 

com o gênero de vida já levado nos Campos Gerais, conforme Aída Mansani Lavalle (1996, 

p. 820) “era o melhor emprego de capital dos fazendeiros dos Campos Gerais” e envolvia 

todos os homens válidos da família, abrangendo desde pais e filhos até genros e netos.  

Com o crescimento cada vez maior dos negócios, os fazendeiros tentaram 

eliminar o intermediário gaúcho, que atuava, no comércio de tropas, apenas como um 

revendedor. Para atingir tal objetivo, além da compra de propriedades no extremo sul foi 

criada uma nova estrada que, partindo de Chapecó e sem passar pelos pampas rio-

grandenses, atingia diretamente Corrientes, localidade argentina donde se originava grande 

parte das muladas (BALHANA et al., 1969).  

A transformação dos fazendeiros em tropeiros, assim como das fazendas de 

criatório em áreas de invernada, foi acompanhada pela ampliação monetária, pelo 

desenvolvimento de um comércio contrário à autossuficiência das fazendas e, sobretudo, 

pelo predomínio econômico das cidades (MACHADO, 1962). As residências senhoris e suas 

mobílias, marcadas pela rusticidade à época da passagem de Saint-Hilaire, modificaram-se 

gradativamente, ganhando novos tons de opulência e refinamento: xícaras de porcelana 

chinesa, talheres de prata, grandes espelhos, marquesas, escarradeiras de louça, cadeiras 

austríacas, cálices, relógios de paredes, entre outros, começam a aparecer, principalmente 

a partir da segunda metade do século XIX, como elementos preferenciais das moradias 

mais abastadas. 
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5.2.9.3.2.5 O Declínio do Tropeirismo  

Em 1881 o Presidente da Província do Paraná João José Pedrosa (apud 

MACHADO, 1962, p. 147), manifestou-se sobre um quadro que, paulatinamente, vinha se 

agravando anos atrás: “um ramo de comércio, que de alguns anos a esta parte, ha decaido 

consideravelmente, é o de animais muares e cavalares que, trazidos do Rio Grande, eram 

levados à Feira de Sorocaba”. Esta circunstância, a seus olhos, se devia “à diminuição da 

procura por animais nas Províncias que deles se supriam por intermédio desta (Paraná), e 

isso em razão do prolongamento das estradas de ferro, que vão excluindo os serviços feitos 

outrora por bestas”. 

A crise dos negócios de invernagem já havia se manifestado alguns anos antes. 

Agravando-se continuamente, a partir de 1875 o número de muares entrados em Sorocaba 

começou a declinar, de “tal maneira que em 1860 aquele número atingia a casa dos 100.000 

e, no final do século, não passava de 5.000 por ano” (MACHADO, 1962, p. 148). As tropas 

de mulas encaminhadas das invernadas dos Campos Gerais ao mercado sorocabano não 

encontravam facilmente compradores, sendo então reconduzidas ao Paraná, onde se 

esgotavam por preços que “desmoralizava o negócio” (MACHADO, 1962, p. 148). 

Diante desta circunstância, houve diversas preocupações, por parte do governo 

e dos próprios fazendeiros, em reascender a economia vinculada à criação de gado, 

relegada por muito tempo ao abandono e a uma precária situação. A situação para a 

reintrodução, contudo, encontrava-se muito diferente daquela do século XVIII: “Naquela 

época havia um mercado em carência, que apelava para os produtores, oferecendo-lhes 

altos preços. Agora, nas últimas décadas do século XIX, aqueles mercados contavam com 

outras fontes de suprimento, já organizadas para isso, enquanto que as fazendas do 

Paraná, depois de restringirem a produção durante tanto tempo, teriam, então, de se 

refazerem para competir” (MACHADO, 1962, p. 148).  

Esse panorama, além de trazer em seu bojo um rápido processo de 

empobrecimento para os fazendeiros, carregou consigo a desagregação da estrutura das 

fazendas, que não mais cumpriam sua função de integrar a comunidade no conjunto 

nacional e não mantinham as grandes famílias dentro do contexto social da Província e do 

Estado (MACHADO, 1962). Diante disso, os novos membros se viram forçados a procurar 

outras fontes de renda, partindo para as cidades ou para outros campos, como aqueles de 

Passo Fundo, Palmeira das Missões, Soledade, Nonoái e Santa Maria. Muitas terras 
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herdadas nos Campos Gerais foram ofertadas e vendidas a novos donos (MACHADO, 

1962). 

Além do surgimento das estradas de ferro, da deterioração dos negócios de 

invernagem, da queda da produção das fazendas e da perda dos principais mercados 

consumidores, outros fatores, oriundos do século XX, contribuíram diretamente para a 

derrocada do tropeirismo: introdução de veículos automotores, abertura e construção de 

rodovias e anéis de conexão entre vários estados brasileiros e, também, a crescente 

utilização de maquinários agropastoris.  

5.2.9.3.2.6 Imigração no Paraná e Imigrantes nos Campos Gerais 

As imigrações humanas fazem parte de um fenômeno constante, permanente e 

universal. Neste amplo movimento de povos e populações, a América, desde remotos 

tempos, atuou como um continente de imigração, recebendo e agregando em suas 

vastíssimas extensões territoriais um numeroso contingente de imigrantes. Todo o 

povoamento americano “se fez através de contingentes imigratórios procedentes sobretudo 

da Ásia, nos tempos pré-colombianos, e da Europa e da África, após o descobrimento” 

(BALHANA et al., 1969, p. 156). Trata-se, portanto, de uma história de longa duração sobre 

imigração, colonização e estruturação de novas sociedades que, embora distantes no 

tempo, nas motivações, nos ritmos e nas amplitudes, são marcadas por algumas 

constâncias (BALHANA, 1989: 120; 1996, p. 39). 

Durante os mais de cinco séculos que transcorreram após a primeira viagem de 

Cristóvão Colombo e sua chegada à América, mais de setenta milhões de imigrantes, com 

distribuição bastante desigual no tempo, no espaço e nas quantidades, se estabeleceram 

em solo americano e ali iniciaram uma nova vida.  

No período colonial, quando a Europa expandia suas fronteiras para regiões 

além-mar e as práticas econômicas vigentes favoreciam, de modo exclusivo, as metrópoles, 

a imigração era orientada por um proeminente caráter restritivo e seletivo determinado, 

especialmente, por interesses e necessidades socioeconômicas (BALHANA, 1989; 1996). 

Neste sentido, aqueles que conquistavam permissões e licenças legais para se estabelecer 

nas colônias americanas eram, via de regra, alguns privilegiados súditos da metrópole. 

Estas ocupações, entretanto, situavam-se especialmente nas regiões litorâneas, pois os 

primeiros colonos “não contavam com recursos materiais e humanos que lhes permitissem 
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estender por todo o território conquistado sua efetiva presença colonizadora” (BALHANA, 

1996, p. 40). 

Esta situação, com o decorrer do tempo, foi paulatinamente se transformando. 

Em meados do século XVIII, diante da preocupação em estimular o crescimento das 

populações livres das áreas colonizadas e em estender a presença europeia nos sertões, as 

políticas imigratórias começaram a perder seu forte teor restritivo e a tornarem-se mais 

abrangentes. Com a entrada do século XIX, as metas geopolíticas, delineadas 

essencialmente pela necessidade de asseguração das posses de territórios ainda 

indefinidos e contestados, foram fortalecidas com a transposição da Família Real ao Brasil. 

Frente às ansiedades e preocupações com os grandes vazios demográficos existentes nas 

terras sob seu domínio, o príncipe regente D. João VI, no mesmo ano de sua chegada aos 

trópicos brasileiros, decretou, em 25 de novembro de 1808, que “Sendo conveniente ao Meu 

Real Serviço, e ao Bem publico aumentar a Lavoura, e a População, que fe acha muito 

diminuta nesse Estado; e por outros motivos, que me foram presentes: Hei por bem, que 

aos Estrangeiros residentes no Brasil, de profissão conceder datas de terras por Sesmarias 

pela mesma forma, com que segundo as minhas rezas ordens se concedem de qualquer 

Leis, ou dispõem em contrario. A Mesa do Desembargado do Paço o tenha afim entendido, 

e o faça executar. Palácio do Rio de Janeiro em vinte e cinco de Novembro de mil oitocentos 

e oito” (BRASIL, 1808).  

Com esta abertura mais direta, que tornou possível o acesso à propriedade de 

terra aos estrangeiros, vários europeus começaram a cruzar os oceanos e a se instalarem 

em terras brasileiras. Uma nova fase de incentivo à imigração se tornou possível e 

assegurada a partir de 1834, com a publicação da Lei nº 16, de 12 de agosto de 1834, onde 

foi transferida às autoridades provinciais a competência de “promover, cumulativamente com 

a Assembleia e o Governo Geraes, a organização da estatística da Província, a catechese, 

a civilização dos indígenas, e o estabelecimento de colônias”. 

Tais medidas do governo imperial, entretanto, ocasionaram uma importante 

alteração no modelo político de imigração, fomentado, agora, pela questão relacionada ao 

necessário suprimento da mão-de-obra. Nessa época, caracterizada pela expansão da 

economia de expansão brasileira, que deslocava para São Paulo o centro da produção 

cafeeira, e pela política cada vez mais restritiva ao tráfico de escravos, houve uma constante 

angústia e preocupação com os problemas vinculados à mão-de-obra (BALHANA, 1996, p. 

43). Assim sendo, diante desse contexto, 
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Correram paralelas, portanto, duas orientações e duas práticas imigratórias: uma 

oficial e incentivada pelo Governo, que visava a criação de núcleos coloniais de 

estrangeiros, e outra particular – mas também estimulada por fatores governamentais –, que 

objetivava sobretudo a obtenção de trabalhadores agrícolas para as grandes fazendas. Esta 

situação, à primeira vista díspar e paradoxal, era resultante de uma contradição vivenciada 

no período e assinalada por dois principais fatores: a carência de uma mão-de-obra para a 

agricultura extensiva e de exportação e a necessidade de fomento de pequenos 

proprietários – especialmente colonos morigerados e laboriosos – para a produção de 

lavouras de subsistência (BALHANA et al., 1969; BALHANA 1989; 1996). 

O agravamento das condições de abastecimento e a elevação dos valores dos 

gêneros de primeira necessidade na própria Província de São Paulo levaram à adoção de 

posturas menos radicais ao acesso das terras. O decreto nº 1.318, de 30 de janeiro de 1854, 

favorecia a imigração através de estímulos concedidos à posse de terras, possibilitando, a 

qualquer indivíduo, independente de sua nacionalidade, o ingresso às terras e, sobretudo, 

prestando auxílios em favor da colonização (BALHANA, 1989). O colono começou a ser 

visto como um remédio para problema da carestia e da alta dos preços, sendo o imigrante, 

então, considerado como aquele capaz de criar uma civilização camponesa à maneira 

europeia (ANDREAZZA & NADALIN, 1994, p. 64). 

Diante deste panorama, foram privilegiadas as condições peculiares de diversas 

províncias, como a do Paraná, “onde não existiam grandes propriedades rurais exigindo 

mão-de-obra assalariada em larga escala” (BALHANA et al., 1969, p. 160). Com a 

emancipação político-administrativa da Província do Paraná, ocorrida em 1853, os 

governantes da região buscaram constantemente desenvolver uma política imigratória 

adaptada às realidades locais. Neste sentido, ao contrário do que ocorria nas outras regiões 

do Império, onde a imigração era dedicada, especialmente, ao suprimento da carência de 

mão-de-obra nas grandes lavouras exportação, no Paraná tinha-se o intuito de criar uma 

agricultura de abastecimento (BALHANA, 1996). Para tanto, o Governo Provincial, atrelado 

às medidas tomadas pelo Governo Imperial em relação à promoção e facilitação da 

imigração, organizou e introduziu um plano de colonização baseado no estabelecimento de 

colônias agrícolas nos arredores dos centros urbanos, com desígnio de inseri-las junto aos 

mercados consumidores (BALHANA, 1996). Até o final da década de 1870, dezenas de 

colônias e núcleos coloniais com uma composição bastante heterogênea haviam proliferado 

na Província, agregando em suas terras grupos de alemães, italianos, poloneses, franceses, 

suíços, ingleses, entre outros.  
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Os positivos e satisfatórios resultados alcançados no Planalto Curitibano 

incitaram a atenção, também, de diversos imigrantes estabelecidos em outros locais da 

região sul, atraindo-os para o Paraná, onde “se dispersaram pelas colônias já existentes, ou 

formaram colônias particulares, ou ingressaram nas atividades artesanais [...]” (BALHANA, 

1969, p. 168). Com esta situação, que em muito enriqueceu o quadro populacional do 

Paraná, registrou-se “um surto demográfico não apenas urbano, mas sobretudo rural, 

surgindo uma paisagem nova, constituída de pequenas propriedades de reimigrantes que 

espontaneamente se fixaram nos arredores de Curitiba” (BALHANA, 1996, p. 42).  

5.2.9.3.2.7 A imigração nos Campos Gerais: o caso dos Alemães-

Russos de Volga 

Na década de 1870, momento este no qual a decadência da estrutura agrária 

dos Campos Gerais – pautada, até então, na figura do fazendeiro e de suas extensas 

fazendas de invernagem – já era muito visível aos olhos das autoridades provinciais, um 

novo elemento fez surgir a expectativa de renovação das condições econômicas e sociais 

da região: a introdução de novos contingentes populacionais, compostos especialmente por 

imigrantes. 

Neste ambiente de mudanças sociais e econômicas, “as autoridades 

alimentavam esperança de que o sistema agrícola dissociado da criação, que caracterizava 

a estrutura agrária paranaense, fosse modificada pelos imigrantes europeus portadores de 

outra tradição rural” (BALHANA, 1963, p. 36). Foi, diante deste quadro, que chegaram aos 

Campos Gerais, a partir de 1877, as primeiras levas de alemães do Volga (sul da Rússia). 

 Apesar de todos os esforços, a colonização russa sofreu um ruidoso fracasso. 

Pouco tempo após instalados, os imigrantes começaram a se retirar. Os motivos para esta 

“fuga” em larga escala seriam, conforme a imprensa de S. Petersburgo, basicamente dois: a 

presença de um clima inconveniente e, sobretudo, uma terra imprópria para a agricultura 

que, por consequência, deixou os novos colonos na mais profunda miséria (apud BALHANA 

et al., 1969, p. 175; BALHANA, 1996, p. 165-166). Dos 20 mil colonos aguardados, 

desembarcaram apenas 3.809 e, destes, permaneceram nos Campos Gerais um número 

inferior à metade, deixando desocupadas 367 das 659 casas construídas para seu 

alojamento (DANTAS FILHO, 1880, p. 66).  

Os colonos que persistiram permanecer dedicaram-se a plantações em pequena 

escala, cultivando milho, feijão, centeio e batatas, fumo, trigo, aveia e, também, diversas 
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qualidades de hortaliças. Suas culturas, muitas vezes bem restritas, mal davam conta de 

prover o sustento dos próprios colonos. Frente a esse quadro, os “russos” se sintonizaram à 

estrutura econômica por outros meios, criando um sistema de transporte que, por muito 

tempo, foi um elemento de relativa importância na economia do mate e no transporte de 

outras mercadorias: os carroções (MACHADO, 1968). Este fato foi de grande significação, 

“pois somente participando do comércio do mate é que eles encontrariam uma atividade 

capaz de garantir sua sobrevivência e prosperidade” (BALHANA, 1962, p. 169).  

Além de levarem cargas e mais cargas de um canto a outro, os russos 

desenvolveram o comércio das “vendas” de beira de estrada, comprando erva e produtos 

agrícolas dos pequenos produtores – compostos geralmente por caboclos – e os 

revendendo para o comércio das cidades (MACHADO, 1968). Através dessas atividades de 

distribuição, os imigrantes “russos” logo se incorporaram às classes dominantes das 

cidades, transformando-se me grandes comerciantes. 

5.2.9.3.2.8 Novas Correntes de Imigração nos Campos Gerais  

Após as malogradas iniciativas oficiais de colonização dos Campos Gerais, 

alguns novos contingentes de imigrantes foram, ainda, encaminhados aos núcleos 

abandonados pelos “russos”. Contudo, tanto os antigos quanto os novos colonos já haviam 

assentido à ideia, por anos perpassada, de que os campos não podiam ser cultivados e só 

deveriam ser usados para atividades pecuárias. Desta maneira, as áreas que foram – e 

ficaram – efetivamente ocupadas eram aquelas associadas, simultaneamente, a campos e 

matas: “os colonos cultivando as terras de mata e utilizando o campo para o pasto, 

ingressaram na rotina do sistema de rotação de terras, adaptando-se às práticas agrícolas 

da estrutura arcaica” (BALHANA, 1962, p. 170). Estas colônias, social, econômica e 

culturalmente sem expressão, pouco contribuíram no estímulo de novos empreendimentos 

colonizadores na região. Perante essa situação, somente muitos anos depois houveram 

novos pensamentos relacionados à reconquista dos Campos Gerais para a exploração 

agrícola. Essas novas tentativas resultaram, a partir de então, em iniciativas particulares 

(BALHANA, 1962; BALHANA et al., 1969). 

As novas conjunturas, inauguradas pela realização de grandes obras públicas, 

esboçaram novas perspectivas para a questão da introdução de imigrantes, oferecendo a 

estes grandes oportunidades de trabalho. Um grande pontapé, neste sentido, foi dado pelas 

companhias construtoras de ferrovias, amplamente interessadas na colonização das regiões 

abertas pelos cortes traçados por seus vastos trilhos na intenção de valorizá-las. Neste 
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panorama, os empreendimentos da Brazil Railway Company, empresa responsável pela 

construção da extensa linha férrea que ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul, foram 

decisivos para a fixação, com sucesso, de uma saliente e considerável quantia de 

imigrantes nos Campos Gerais. Com o objetivo de estabelecer uma estrutura capaz de 

viabilizar a construção do ramal ferroviário que conectaria as cidades de Ponta Grossa e 

Castro, a Brazil Railway implantou, em meio a uma região de limpos campos, um núcleo de 

colonização de destinado a imigrantes com interesse em dedicarem-se a atividades 

agropecuárias. Esta colônia, chamada Carambeí, apesar de inicialmente destinada a povos 

alemães, rapidamente atraiu a atenção de grupos holandeses, que viram a oportunidade de 

construir, ali, um espaço caracteristicamente neerlandês.  

A despeito das várias dificuldades com as quais os colonos esbarraram no início 

de suas investidas, Carambeí constituiu, efetivamente, a primeira experiência bem sucedida 

colonização nos Campos Gerais. Altamente marcada por sua aposta no sistema de 

cooperativismo, já nos primeiros anos a colônia se destacou na indústria de laticínios, que 

rapidamente ganhou grande relevância como atividade econômica local. Com seu rápido 

crescimento e novos estímulos, oriundos das facilidades de crédito oferecidas pelo Banco 

do Brasil e da crescente introdução de maquinários agrícolas, suas atividades agrícolas se 

expandiram, dedicando-se, especialmente, ao cultivo de trigo e arroz, de modo a não 

prejudicar a constante produção de leite. Junto a estas atividades, Carambeí também 

desenvolveu, de maneira ampla, a criação de aves de corte e a suinocultura.  

Mesmo diante de difíceis tempos, o núcleo colonial exerceu uma saliente 

influência sobre a região dos Campos Gerais, sendo seu exemplo seguido por novos 

colonos e pelos próprios brasileiros. Neste cenário, destaca-se a colônia Terra Nova, 

fundada nas proximidades de Castro em 1932 pela companhia alemã “Gesellschaft für 

siedelung im Ausland”. Possuindo dois núcleos – Maracanã e Garcez – que ocupavam uma 

área de 5.828 hectares, a colônia foi instalada, assim como Carambeí, em terras mistas de 

campos e matas. Os colonos cultivavam as matas através do sistema de rotação de terras e 

possuíam gados. O progresso, conquistado lentamente graças à influência favorável de sua 

proximidade com Carambeí, trouxe em seu bojo três cooperativas agrícolas, a mecanização 

agrícola e o cultivo extensivo de arroz (BALHANA, 1962). 

A fundação de outra colônia na região veio contribuir, diretamente, para a 

melhoria da situação econômica de Carambeí e da região dos Campos Gerais. Castrolanda, 

estabelecida em 1951 através de financiamentos do Governo Federal e Estadual e do 

“Christian Emigration Centre”, era composta por diversas famílias holandesas que, entre 
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1951 e 1954, “trouxeram 1.250 cabeças de gado, e 2.500 metros cúbicos de máquinas e 

implementos agrícolas” (BALHANA, 1962, p.172). Localizada entre Castro e Carambeí, a 

colônia foi fundada, especialmente, para a produção de laticínios. No início, os colonos 

vivenciaram algumas dificuldades, logo suplantadas pela plantação em larga escala de trigo, 

batatas e arroz, como também pelo gradativo aumento da produção de leite e elaboração de 

laticínios. No ano de 1955, foi criada, junto à cooperativa de Carambeí, a “Cooperativa 

Central de Lacticínios do Paraná Ltda.”, iniciando-se, a partir de então, a construção de uma 

grande e moderna usina, equipada para a “pasteurização de leite, fabricação de yogurt, 

chocolate com leite, manteiga, queijo” e outros alimentos derivados do leite (BALHANA, 

1962, p.173).   

Diante de seu constante e próspero desenvolvimento, Castrolanda se deparou 

com a necessidade de aumentar a produção de leite e atender ao crescimento natural de 

sua população. Para tanto, além de comprarem terras vizinhas, elaboraram um projeto, junto 

com a Cooperativa Batavo (de Carambeí), de “Imigração e Colonização” que previa, em 

traços gerais, a compra de seis mil hectares para a instalação de 100 famílias, sendo 60% 

delas composta por novos imigrantes e 40% por famílias estabelecidas nas colônias já 

existentes. O plano, posto logo em execução, resultou na criação, em 1960, do núcleo 

holandês Arapoti, inserido no município de mesmo nome. As atividades econômicas foram 

baseadas na produção leiteira, cultivo de arroz, trigo e soja, além da fruticultura (BALHANA, 

1962; BALHANA et al., 1969).  

No mesmo ano de constituição de Castrolanda, frente ao êxito da iniciativa 

holandesa na região, foi instalada no município de Palmeira, por colonos reimigrantes 

alemães e procedentes de Santa Catarina, a colônia Witmarsum. Resultado de um 

movimento colonizador espontâneo realizado por reimigrantes menonitas, a colônia ocupava 

uma área de 7.800 hectares e era dividida em cinco núcleos de povoamento bem dispostos 

em torno de um centro administrativo, comercial e social. Sua base econômica residia, 

sobretudo, nas práticas agropecuárias, se destacando a produção e o fornecimento de leite 

pasteurizado à população dos campos de Curitiba. Em 1952, com o objetivo de melhor 

coordenar a próspera indústria, foi criada a “Cooperativa Mista Agro-Pecuária Witmarsum 

Ltda”. (BALHANA, 1962; 1969; BALHANA et al., 1969). 

Desde a formação do núcleo colonial, a população local teve contato direto com 

os moradores das colônias holandesas, que com suas experiências e práticas agrícolas 

animaram seus vizinhos a tentar a produção de algumas culturas, principalmente a do arroz. 
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Ainda, plantavam trigo sarraceno, milho, centeio, batatas e melancias, além de desenvolver 

a cultura de pastagens artificiais (BALHANA et al., 1969) .  

Foi constituída na década de 1950, também, a colônia do Tronco, situada muito 

proximamente à cidade de Castro. Formada, sobretudo, por reimigrantes holandeses, sua 

instalação se deu em porções da fazenda Bela Vista, onde constituíram uma cooperativa 

para a compra de fertilizantes. Esta colônia, diferente de Carambeí e Castrolanda, não foi 

tão florescente, seguindo o exemplo de outros núcleos coloniais da mesma época: Santa 

Cruz e Pau Furado, instalados em Ponta Grossa, e Santa Maria, implantada em Tibagi 

(BALHANA et al., 1969).  

Diante deste amplo panorama, caracterizado pela constituição de um novo 

mosaico étnico, social e cultural, percebe-se que o êxito do processo de substituição na 

estrutura agrária, consubstanciada no reerguimento econômico dos Campos Gerais e na 

sua reconquista para as atividades agrícolas, foi condicionado, especialmente, pela 

introdução de novos contingentes populacionais – essencialmente imigrantes – e, 

sobretudo, pelo desenvolvimento de uma economia de mercado capaz de estimular 

iniciativas colonizadoras. Vivendo e construindo relações de adaptabilidade em sua nova 

região, o colono – imigrante, reimigrante ou brasileiro –, portanto, coloriu a paisagem dos 

Campos Gerais com novas tonalidades e cores: “A sede da antiga fazenda [de criação] 

transformou-se em centro comercial, administrativo e social da Colônia. Suas divisas de 

invernadas passaram a constituir base territorial para a formação de aldeias que compõem o 

núcleo colonial, modificando a paisagem rural. Também, as formas de utilização da terra, 

através da rotação de culturas, das pastagens artificiais, da agricultura mecanizada, d 

emprego de fertilizantes, são inteiramente novas e diversas do sistema tradicional. Da 

mesma maneira, as relações de trabalho, são totalmente distintas daquelas existentes na 

sociedade tradicional, uma vez que agora predomina a unidade familiar do trabalho. [...] Em 

suma, pelo tipo de propriedade, pelas formas de utilização da terra, pelo sistema de 

produção, pelos padrões de relações de trabalho, os colonos [...] representam o 

aparecimento, nos Campos Gerais, de uma ‘burguesia’ rural, em substituição à aristocracia 

fundiária, representada pela sociedade campeira ali dominante” (BALHANA & MACHADO, 

1968, p. 222-223)  
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5.2.9.3.2.9 Histórico dos Municípios afetados pelo empreendimento: 

Castro e Carambeí 

Castro 

A ocupação e a povoação dos espaços territoriais hoje pertencentes ao 

município de Castro, além de ser oriunda do início do século XVIII, é veementemente 

atrelada ao tropeirismo e à prática tropeira. Inserida nos vastos Campos Gerais, cujos 

terrenos são caracterizados pela fartura de campos nativos entremeados por capões de 

florestas de araucária, a região rapidamente atraiu as atenções do paulista Pedro Taques de 

Almeida que, acompanhado de seus filhos e genro, em 1704, requereu uma sesmaria de 14 

léguas partindo do Rio Iapó (BUENO, 2002). Entretanto, em decorrência da extensa porção 

de terras almejadas, Taques teve suas pretensões negadas pela Coroa. Como solução, o 

paulista apresentou novo requerimento que dividia a área entre seus familiares. Assim, os 

Taques passam a povoar a região, estabelecendo currais, plantações e criação de gado. 

À margem esquerda do rio Iapó foi construída, por Pedro Taques, a primeira 

capela, consagrada à Sant’Ana. Em 1724 o herdeiro de Pedro Taques de Almeida, José de 

Goes e Moraes, grande possuidor de sesmarias na região, doou, aos jesuítas de 

Paranaguá, as terras entre Pitanguy e Itaiacoca, que serviu de ambiência à edificação da 

capela em louvor à Santa Bárbara do Pitanguy. Assim, o Pouso do Iapó passou a atender as 

demandas religiosas das sesmarias do entorno, que se encontravam em expansão 

(BUENO, 2002). 

Em 1765, o Marquês de Pombal – ministro da Coroa portuguesa – implementou 

um projeto com o objetivo de conter o avanço dos espanhóis aos territórios paranaenses. 

Este plano consistia em trazer a tona à memória dos paulistas os feitos de seus 

antepassados e, assim, mantê-los atentos aos acontecimentos no sul, objetivando o 

estanque do avanço espanhol. Para tanto, recomendava-se a fundação de vilas e povoados 

pelo interior dos territórios. 

Desse modo, em 22 de julho de 1765 D. Luiz Antonio de Sousa Botelho Mourão 

assumiu o governo da capitania de São Paulo e, imediatamente, nomeou o Tenente Coronel 

Afonso Botelho de Sampaio e Souza para levar adiante o desbravamento e povoamento do 

sertão em cumprimento às ordens expedidas por Pombal. Neste contexto, caracterizado 

também por um expressivo crescimento regional, o Pouso do Iapó foi elevado, em 05 de 

março de 1774, à categoria de Freguesia, com a denominação de Santa Ana do Iapó. 
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Alguns anos depois, em 24 de setembro de 1788, a mando do ouvidor da comarca de 

Paranaguá Francisco Leandro de Toledo Rondon, o general Bernardo José de Lorena 

elevou a freguesia do Iapó para vila com a denominação de Vila Nova de Castro. A elevação 

se concretizou na manhã do dia 20 de janeiro de 1789 e durante a tarde se deu o 

levantamento do pelourinho (ROSAS, 1993). 

A criação da vila acarretou para os moradores maiores demandas de 

contribuição em dinheiro e em contingente para o serviço militar. Entretanto, esses recursos 

em nada convergiam ao auxílio da população castrense, sendo esta deixada à míngua pelos 

poderes governamentais. Assim, os problemas da vila eram solucionados pelos próprios 

moradores, quando não eram vitimados por enchentes ou moléstias que acometiam a 

região, principalmente durante o inverno.  

Com o intuito de fugir das obrigações oriundas de São Paulo, principalmente 

relacionadas aos serviços militares, os moradores de Castro começam a se juntar em 

grupos de aventureiros, como o grupo comandado pelo Tenente-Coronel José Felix, que, 

tendo sido autorizado a adentrar os territórios de Tibagi, tinha o objetivo de proteger e vigiar 

os trabalhos dos escravos do coronel nas lavras de diamantes. 

Apesar da oposição dos paulistas e do prolongamento em 20 anos das 

discussões sobre a emancipação da Província do Paraná, a instalação desta teve lugar a 19 

de dezembro de 1853. Assim, inicia-se, definitivamente, a organização política das vilas e 

cidades da recém-criada província paranaense. Portanto, o ano seguinte à emancipação foi 

de intensa atividade com vistas à organização do território e em 26 de julho de 1854, fora 

criada a Comarca de Castro, com sua instalação em 21 de dezembro do mesmo ano. E, em 

21 de janeiro 1857 foi elevada à categoria de cidade.  

Em 1875 pleiteava-se a instalação de imigrantes em terras castrenses. Foram, 

então, divididos lotes de cinco alqueires para instalação de cem famílias alemãs, russas e 

polacas (BORBA, 1972). Assim, a primeira leva de imigrantes chegou à cidade em 22 de 

julho de 1885 com destino às colônias Santa Leopoldina e Santa Clara. Entretanto, o 

governo não se encontrava preparado para o estabelecimento das 54 famílias que 

chegaram à região. Destarte, esses imigrantes tiveram de ficar hospedados nas casas 

vagas de alguns moradores locais, cujos alugueis eram pagos pela câmara municipal. 

Enquanto esperavam pela construção das casas, os recém-chegados trabalhavam no 

reparo das ruas da cidade. 
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Ainda que a propaganda governamental transmitisse mensagem de terras 

produtivas e ótimas lavouras, a situação encontrada pelos primeiros imigrantes ao chegarem 

às terras paranaenses em nada convergiam a essa descrição. As terras da região dos 

campos gerais eram ácidas e os cultivos europeus não vingavam. Além disso, as técnicas 

europeias dos imigrantes não funcionavam nessas terras. Assim, aqueles que persistiram no 

Brasil tiveram de adaptar-se à região, então, aprenderam a forma de vida cabocla e foram 

ensinados, pelos índios, a plantar milho, feijão, mandioca, batata, abóbora. 

Segundo Bueno (2013) os imigrantes começaram a chegar à região de Castro a 

partir de 1875. Primeiramente, formou-se Santa Clara, contando com alguns alemães e, 

posteriormente, e quase ao mesmo tempo, as colônias Leopoldina e do Iapó, contando com 

imigrantes poloneses, alemães e ucranianos. A Colônia do Iapó, em decorrência da 

impossibilidade de se estabelecer na região por causa de seu terreno e do desconhecimento 

das características do mesmo, não se firma, acarretando na perda de toda a estrutura inicial 

desse assentamento, com ressalva da sede da colônia onde havia uma igrejinha, não mais 

existente, e de um cemitério, que ainda jaz na localidade (BUENO, 2013).  

No período de janeiro a abril de 1894, quando Curitiba fora invadida por tropas 

gaúchas por ocasião da Revolução Federalista, a cidade de Castro foi capital provisória da 

província paranaense e teve todas as funções públicas passadas às mãos dos maragatos, 

que ocuparam o governo. O embate mais forte da revolução se deu em território paranaense 

com grandes baixas de homens, tendo sido fuzilado o Barão de Cerro Azul e seus 

companheiros na Serra do Mar por ordem militar. A capital volta a ser sediada em Curitiba 

depois que Vicente Machado, com suas tropas, restabeleceu aí o governo. 

Essa revolta teve suas consequências arrastadas através dos anos: além da 

crise econômica pela qual atravessou o município, fazendo com que os comércios marginais 

ao perímetro urbano fechassem as portas e os próprios vereadores decidissem por diminuir 

os impostos, haja vista a impossibilidade de os moradores pagarem as altas taxas, os 

entraves revolucionários dividiram, ainda, os homens castrenses, culminando com a 

edificação de igrejinhas que beneficiavam interesses pessoais em detrimento dos interesses 

coletivos, bem como foram comuns os sumiços de pessoas e documentos.  

Neste cenário de crise, o poder se via nas mãos dos pecuaristas, que além do 

predomínio econômico, se revezavam no mando e confluíam para si os benefícios dos 

impostos, que eram, então, pesadamente cobrados sobre a classe comercial. Assim, o 

progresso da cidade se fez de forma lenta, tendo como principais entraves os fazendeiros 
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da região, que por interesse pessoal, ou mesmo, vingança, se colocavam contra o 

estabelecimento de novos recursos que beneficiariam a população. Apenas com muito 

esforço e com relativa precariedade, o Interventor Manoel Ribas conseguiu implantar 

algumas melhorias, como o serviço de esgoto. 

Os imigrantes estabelecidos em Castro grandemente contribuíram para o 

desenvolvimento da economia local, principalmente no que tange aos agronegócios do 

município. Assim, em 1933 foi fundada a Colônia Terra Nova com imigrantes alemães. Essa 

colônia tem como principais atividades econômicas a produção do leite, além do cultivo da 

soja e do milho. Em 1937 construiu-se a Igreja Santa Terezinha, que se constituiu em 

grande atrativo turístico da região. 

Entre 1951 e 1954, chegaram a Castro famílias holandesas. Trouxeram, de seu 

país, suas ferramentas de trabalho, que propiciaram a produção agrícola e o trato do gado. 

Foi-se, assim, dado início à colônia e Cooperativa Castrolanda. Essa cooperativa foi 

organizada pela instituição “Christian Emigration Centre”, que, por sua vez, contou com a 

ajuda dos governos federal e estadual do Brasil, e com a instalação de 64 famílias – em 

torno de 400 imigrantes – advindas do norte da Holanda. Seu principal objetivo era a 

produção leiteira, mas os colonos se empreenderam, também, na agricultura.  

Castro iniciou-se de pastagens naturais em que imperava a araucária. Seus 

primeiros moradores europeus foram grandes fazendeiros que vieram em busca de lugar 

para a criação de seu gado e estes atraíram outros moradores que vieram atrás de terras e 

de novas oportunidades oferecidas pelo novo ciclo econômico em ascensão nessas 

paragens: o tropeirismo. Contudo, com a modernização das técnicas de produção 

agropastoril, os tropeiros foram gradativamente perdendo seu espaço nos Campos Gerais. 

Os animais foram substituídos por caminhões para o transporte de mercadorias e os outrora 

condutores de boiadas, em caminhoneiros. A ponte feita de improviso por tropeiros 

cansados de esperar que o Rio Iapó “desse passagem”, foi reconstruída para adaptar a 

passagem da ferrovia. Assim, com as “marias-fumaça” surgiu um setor extrativo que fez com 

que alguns fazendeiros enriquecessem e com que outros conseguissem apenas o suficiente 

para sua subsistência: “a lenha para a estrada de ferro” (BORBA, 1986, p. 177).  

Carambeí  

As raízes da ocupação e da povoação, pelo elemento branco, das terras que 

atualmente constituem o município de Carambeí, são encontradas, de maneira especial, no 

decorrer do século XVIII, acompanhando os passos traçados por Castro. Originário, 
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também, da sesmaria obtida, em 1704, entre a paragem do Iapó e a paragem de Itaiacoca 

por José de Góis e Morais, Pedro Taques de Almeida e Antônio Pinto Guedes, o território, 

posteriormente, foi dividido, ficando sob o domínio de José de Góis porções de terras que 

incluíam o Carambeí, onde estabeleceu uma fazenda que “se limitava pelos rios e tabuleiro 

do Pitangui, ribeiro do Boqueirão e Rio Iapó” (LEÃO, 1994, p. 331). Apesar de vivenciar, 

durante o transcorrer do tempo, várias questões de litígio, a propriedade permaneceu em 

mãos de sua família. Contudo, “no dia 2 de junho de 1808 [...] o sargento-mor Joaquim José 

Pinto de Moraes Leme e sua mulher Policena Custódia de Moraes e Lara, em escritura 

lavrada em casa de morada do vendedor na cidade de São Paulo, venderam para Francisco 

Teixeira de Azevedo a fazenda de criar animais cavalares e vacuns chamada Carambeí[...], 

sita no termo da vila de Castro, que [...] constava dos campos por assim mimosos como 

agretes, logradouros, rincões, potreiros, mais pertencentes e terras lavradias, da mesma 

forma que possuía o avô deles [...] o capitão-mor José de Góes e Moraes” (LOPES, 2004, p. 

371). 

A fazenda, cujas atividades econômicas eram até então marcadas pela criação 

de gado pastoreio, se transformou em um enorme pouso de invernagem para as tropas 

vindas do sul com destino a São Paulo. Em 1819, visando ampliar seus negócios, Joaquim 

de Moraes Leme estendeu suas terras, obtendo carta de sesmaria de uma légua de testada 

e duas de sertão no termo da vila.  

Após passar por diversas mãos e complicadas administrações, as terras da 

Fazenda acabaram por ir a leilão em 1854, sendo arrendada por diversas vezes até ser 

permutada por outra fazenda. Em 1883, Carambeí tornou-se propriedade do Coronel 

Cláudio José Madureira e, alguns anos depois, ficou sob posse de Javert Madureira, “que a 

comprou de Dona Mariana Marques Madureira e de Manoel Ataliba Madureira e sua mulher” 

(MUSEU DO TROPEIRO, 2012, p. 12).  

Com o período de desintegração da estrutura agrária calcada sociedade 

campeira, nas fazendas e nos fazendeiros, caracterizado pela “constante queda da 

produção [...] e a perda dos mercados de São Paulo e Rio” e, ainda, pelo “fim dos negócios 

de tropeirismo e invernagem” a partir do aparecimento das estradas de ferro na zona de 

café paulista,” (BALHANA, 1968, p. 43) as terras de Carambeí acabaram por ser vendidas e 

incorporadas ao patrimônio da empresa Brazil Railway Company, que tinha o intuito de 

“colonizar a região para que ela fosse produtiva e assim auxiliasse a preencher com carga 

seus vagões que transitariam pela região [...]” (SATO et al. , 2008, p. 42). A chegada da 

ferrovia São Paulo – Rio grande do Sul, à essa época, alterou por completo a realidade dos 
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Campos Gerais pois, “em um curto espaço de tempo a região viu antigos vilarejos se 

converterem em rigorosos centros urbanos, viu sua economia se potencializar por conta das 

indústrias e do comércio atacadista que por ali se estabeleceram, e, por fim, viu sua 

população crescer vertiginosamente em razão da chegada de imigrantes europeus das mais 

diversas etnias, os quais trouxeram consigo projetos filosóficos e ideológicos que logo 

ganharam adeptos e se multiplicaram no cenário regional” (CHAVES et al. , 2010, p. 78) 

O plano inicial da Brazil Railway Company estabelecido para Carambeí era a 

implantação, na região entre Castro e Ponta Grossa, de um núcleo de colonização a ser 

formado por imigrantes alemães. Para tanto, foi designado um órgão administrativo, 

denominado “Abteilung Landbau und Colonisation Carambehy”, que oferecia aos colonos 

interessados um contrato redigido em alemão, garantindo o entendimento de suas 

cláusulas. O contrato, para atrair o imigrante à região, proporcionava ao mesmo condições 

muitíssimo vantajosas: além de colocar à sua disposição um lote rural com moradia, uma 

canga de bois e três vacas leiteiras, o colono ainda teria o direito de receber sementes e 

adubos, desde que a terra estivesse adequadamente preparada para o cultivo. Todos esses 

recursos recebidos pelo colono constituíam uma dívida a ser saldada em dez anos, com 

prestações anuais que não pudessem ultrapassar a metade da produção bruta do gado e do 

leite; se essa produção, por algum motivo, fosse insatisfatória, o contratante poderia ter seu 

contrato prolongado até que sua produção atingisse a média dos demais produtores. Assim 

que cumpridas todas as cláusulas, o imigrante receberia o título de propriedade de terra. 

(GALLAS & GALLAS, 2012, p. 46). 

Apesar de sua acessibilidade e grande quantidade de facilidades, a tentativa de 

fixar imigrantes alemães nas antigas terras da Fazenda Carambeí fracassou, restando, dos 

moradores daquela época, somente a família Ksinsik (GALLAS & GALLAS, 2012, p. 46). Por 

outro lado, os trilhos, que já conectavam diversos espaços do Sul do Brasil, permitiram que 

colonos insatisfeitos com problemas cotidianamente vivenciados deixassem suas atuais 

colônias e rumassem para novos assentamentos em busca de melhores e mais dignas 

condições de subsistência para si e suas famílias.  

No ano de 1911, três famílias de imigrantes holandeses que haviam tentado se 

estabelecer na colônia multiétnica Gonçalves Júnior (Irati – Paraná) – demarcada em 1907 e 

fundada, de fato, em 1908 –, seguindo os caminhos abertos pela ferrovia, se deslocaram 

para os Campos Gerais com o intuito de reconstruir, nas terras da Brazil Railway Company 

– terras estas que lhe chamaram bastante atenção, pois se mostrava promissora –, uma 

nova vida. Em Irati, além de conviverem com imigrantes de diversificadas etnias – como 
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ucranianos, alemães, e poloneses –, essas famílias, extasiadas pelas propagandas que os 

motivaram a migrar da Holanda, tiveram contato com uma realidade bem distinta da 

propagada em seu país natal: além de enfrentarem, constantemente, diversas adversidades, 

como diferenças sociais, culturais e religiosas, isolamento, falta de estrutura, doenças, 

pragas e infestação de roedores e animais peçonhentos, os colonos se depararam com uma 

região de densa mata, impossibilitando o desenvolvimento imediato de uma produção 

autossustentável. Diante deste precário quadro, “muitos pereceram e não resistiram à falta 

de assistência inicial e acabaram perdendo suas vidas, sobretudo crianças que inclusive não 

tinham o que comer”; os que sobreviveram, não conseguindo construir um sentimento de 

grupo e uma identidade em comum, tiveram duas opções: solicitar auxílio ao governo 

holandês para retornar a seu país de origem u tentar a sorte em outros territórios (SATO et 

al., 2008).   

Ao chegarem a Carambeí, as três famílias, compostas pelos membros Jan 

Verschoor, Leendeert Verschoor e Jan Vriesman, além de assentirem com a possibilidade 

de ali estabelecer uma próspera história de vida – devido a bons climas e condições gerais 

favoráveis –, viram a oportunidade de construir uma comunidade exclusivamente batava 

(CHAVES et al., 2010).  Em 04 de abril de 1904, Leendert Verschoor se tornou o primeiro 

holandês a assinar o contrato de terras com a Brazil Railway Company, passando, esta 

data, a ser considerada como o início da colonização holandesa nos Campos Gerais.  

Em 1913, a colônia já demonstrava seu sucesso inicial: doze famílias já haviam 

se estabelecido, das quais quatro oriundas da Holanda. Esta primeira etapa de 

desenvolvimento, apesar de marcada por sacrifícios, dificuldades e uma dura vida, teve 

importantes conquistas: melhor adaptação ao clima da região, unidade étnica e, sobretudo, 

a firma aposta no cooperativismo como “o melhor sistema para unir o grupo e evitar a 

concorrência predatória entre seus membros” (GALLAS & GALLAS, 2012, p. 48). A prática 

da agricultura, que se fez muito presente, desde o princípio era realizada através da rotação 

de culturas, combinando-a com a criação de gado, como estavam habituados a fazerem na 

Europa. Contudo, nesse momento, o maior destaque era dado à criação de vacas para a 

produção de leite e seus derivados, que começava a dar seus primeiros passos, 

demonstrando a futura vocação da região na fabricação de laticínios: “Nesse período de 

chegada dos primeiros colonos [...] a própria Brazil Railway vem a instalar a primeira fábrica 

de laticínios para tentar atender a demanda de abastecimento do próprio quadro funcional, 

bem como facilitar a comercialização dos produtos da colônia. Com o crescimento de sua 

produção, em 1925, dois colonos resolvem se unir e tentar iniciar um acordo, abrindo uma 
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firma, a ‘De Geus & Cia’, que [...] se tornaria o grande embrião de uma grande cooperativa 

de laticínios: a Cooperativa Batavo” (SATO et al., 2008, p. 44) 

Em pouco tempo, os colonos não só quitaram o pagamento das terras e dos 

animais que haviam adquirido como, sobretudo, estabeleceram uma bem-sucedida atividade 

comercial com as cidades de Castro e Ponta Grossa (CHAVES, et al., 2010). Diante das 

conquistas e das crescentes possibilidades que a colônia tinha a oferecer aos holandeses, 

alguns pioneiros embarcaram em vapores rumo à Holanda com o intuito de divulgar, entre 

familiares e amigos, as boas novas dos trópicos brasileiros e, sobretudo, do bocadinho de 

sua terra natal que começaram a constituir nos Campos Gerais.  

Através das notícias espalhadas e vivenciando, em seu território de origem, 

tensões político-sociais e, especialmente, a miséria e a falta de terras disponíveis, muitos 

holandeses resolveram aprontar suas bagagens e cruzar o oceano para tentar construir, em 

um ambiente menos hostil e promissor, uma nova história. Este fluxo, crescente 

especialmente após o término da Primeira Guerra Mundial, proporcionou não só o aumento 

do número populacional, mas também e, sobretudo, o reforço da estrutura social dos 

colonos. Além de holandeses, imigraram também, ajudando a constituir um quadro 

heterogêneo da localidade de Carambeí, famílias de alemães, que em muito sofreram no 

período pós-guerra, de italianos e, ainda, de ucranianos.  

Em meados da década de 1920, contando com uma concentração populacional 

melhor desenvolvida e tendo seus produtos com mercados expandidos além das fronteiras 

paranaenses, abarcando também o Estado de São Paulo, Carambeí já possuía em suas 

terras três indústrias de laticínios que concorriam entre si na comercialização de queijos: De 

Geus & Cia, Gerrit Los e Leendert Verschoor. Para evitar uma grande desarmonia na 

comunidade e a discórdia entre os imigrantes, foi sugerida, pelo imigrante Gerrit Los, a 

fundação de uma cooperativa de produtores, finalmente levada a cabo no ano de 1925 sob 

a denominação de Cooperativa Hollandeza de Laticínios (SATO et al., 2008; GALLAS & 

GALLAS, 2012; CHAVES et al., 2010). Esta foi, em âmbito nacional, a primeira cooperativa 

constituída por agricultores.  

A crise de 1929 – quebra da Bolsa de Nova Iorque – e as revoluções brasileiras 

de 1930 e de 1932 afetaram de maneira intensa a economia brasileira e, inclusive, a de 

Carambeí. Sem escoamento de produtos para São Paulo e com a ausência de um mercado 

no Paraná que fosse suficientemente capaz de absorver e consumir toda a produção, os 

preços caíram drasticamente, ocasionando uma grande crise na cooperativa (GALLAS & 



 

 
Fone/Fax: (54) 3039.2001 | (54) 3039.2002 | Rua Rodrigues Alves, nº 2064, Térreo | Bairro Lourdes | CEP: 95076-670 | Caxias do Sul/RS 

 

Pá
gi

na
51

0 

GALLAS, 2012). As autoridades holandesas, ao terem conhecimento da situação, não 

ficaram indiferentes: enviaram à região oficiais neerlandeses, que propuseram um plano de 

ação calcado na expansão da colônia a partir da vinda de novos imigrantes com capitais a 

serem aplicados na agricultura e na pecuária (GALLAS & GALLAS, 2012). Este plano, 

rapidamente colocado em prática, proporcionou a imigração de famílias indonésias de 

ascendência holandesa para a colônia, trazendo novos ânimos que impulsionaram, de 

maneira direta, a consolidação da cooperativa e a introdução de melhoras tecnológicas na 

agricultura e na pecuária. O novo quadro técnico e econômico, “incentivado pela superação 

dos difíceis problemas dos anos 30, implantou na trajetória de Carambeí, e nas demais 

colônias holandesas dos Campos gerais, as bases e referências de qualidade e 

produtividade, tanto nas áreas de pecuária leiteira como na produção de grãos de cereais e 

leguminosas, que tornaram [...] referência no Brasil e no mundo” (GALLAS & GALLAS, 

2012, p. 52) 

A partir capacidade gerencial fornecida pelos holandeses da Indonésia e com o 

crescimento das atividades industriais e o aumento de vendas em mercados consumidores 

cada vez maiores, tornou-se necessário também desenvolver e modernizar a antiga 

cooperativa.  

Em frente a este quadro, no ano de 1941, a Cooperativa Hollandeza 

transformou-se, por meio de um registro oficial, na Sociedade Cooperativa de Laticínios 

Batavo, agora reconhecida pelo governo brasileiro. A cooperativa, que até este momento 

industrializava e comercializada, principalmente, o leite e seus derivados, se expandiu pela 

região, adquirindo novas terras, aumentando sua capacidade e potencialidade produtiva e, 

sobretudo, passando a ser o centro das atividades de Carambeí (CHAVES et al., 2010; 

GALLAS & GALLAS, 2012). Com sua área de atuação ampliada, englobando, também, a 

compra de forragens e mantimentos para animais, em 1944 o centro produtivo teve seu 

nome alterado para Cooperativa Mista Batavo.  

Após o término da Segunda Guerra Mundial, novos imigrantes incrementaram o 

quadro demográfico dos Campos Gerais e, especialmente, da Colônia de Carambeí, 

colaborando para o crescimento econômico com bases na economia leiteira (Figura 5.409), 

atividade muito estimulada e em constante crescimento. Junto ao desenvolvimento das 

atividades pecuárias, começaram a ser cada vez mais estimuladas produções de alimentos 

para os animais: além da crescente plantação de cereais e leguminosas, como milho, soja e 

trigo, cada vez mais mecanizada para atender as crescentes demandas, foram instaladas 

estruturas industriais voltadas à fabricação de rações (GALLAS & GALLAS, 2012). A criação 
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de aves de corte e, sobretudo, a suinocultura, começaram a ganhar também, neste 

momento, um grande e considerável destaque. 

 
Figura 5.409 - Pecuária em Carambeí. 

Fonte: Acervo da Casa da Memória de Carambeí. 

 

Na década de 1950, com a significativa elevação da produção de leite, se tornou 

necessária a implantação de uma nova instalação industrial para suprir a demanda de 

Carambeí e de Castrolanda, colônia holandesa implantada, na região de Castro, no ano de 

1951. Depois de acaloradas discussões entre os sócios da Cooperativa Batavo e da 

Cooperativa Castrolanda – também criada em 1951 – ficou decidida a fundação da 

Cooperativa Central de Laticínios do Paraná, tendo como função primordial industrializar e 

comercializar todo o leite fornecido pelos produtores. Em 1957, três anos após seu início, a 

Cooperativa se uniu à Cooperativa Agrícola de Arapoti, formando, então, a Cooperativa de 

Laticínios do Paraná (GALLAS & GALLAS, 2012).  

No transcorrer da década de 1960, além de adquirir novas terras por meio da 

compra das fazendas Tabatinga e Santa Cruz – cujos 2000 hectares de área cultivável 

foram loteados e vendidos aos cooperados interessados –, foi incrementada a diversificação 

das atividades produtivas da colônia, ganhando uma especial posição a crescente produção 

de frangos em larga escala. Assim, “com a produção leiteira, aves, suínos e agricultura, a 
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economia de Carambeí se desenvolveu de forma segura e esquematizada em torno do 

trabalho cooperado, o qual congregou diversos grupos étnicos e em muitos momentos 

recebeu reforços [...] para o progresso [...] da região” (SATO et al. , 2008, p. 129). 

Com o alvorecer da década de 1970, também conhecida como o período de 

ouro dos Campos Gerais, a Cooperativa já havia investido grandes somas na construção de 

silos, estando apta a receber, secar, estocar e comercializar toda a produção de grãos 

colhida por seus associados; ainda, com a aquisição de um moderno frigorífico para o abate 

o processamento de carne suína, foi incrementada a criação de porcos, tornando-os cada 

vez mais presentes na mesa dos brasileiros.  

Diante de seu rápido e constante desenvolvimento, Carambeí foi um dos poucos 

casos de sucesso entre as colônias criadas no Paraná. Transformada em uma das 

principais regiões dos Campos Gerais, foi uma referência da experiência bem-sucedida do 

cooperativismo e do trabalho comunitário, transmitindo para toda a região seu exemplo de 

superação às adversidades, esperança e força conjunta.  Em 13 de dezembro de 1995, 

depois de 84 anos de grande labuta, a pequenina colônia, nascida especialmente do suor 

holandês – como também alemão, italiano, ucraniano e luso-brasileiro – e convertida em um 

essenciais pilares econômicos daqueles limpos, verdejantes e inesquecíveis campos 

observados por Saint-Hilaire mais de um século antes, é elevada oficialmente à categoria de 

município em 13 de dezembro de 1995, se desmembrando de Castro e Ponta Grossa.  

5.2.9.4 Conclusões 

5.2.9.4.1 Patrimônio histórico e cultural 

As atividades de campo relacionadas ao âmbito histórico-cultural, juntamente 

com os materiais bibliográficos coletados em bibliotecas, arquivos e instituições culturais 

proporcionaram a construção de um amplo e heterogêneo quadro histórico concernente aos 

Campos Gerais e, especialmente, aos municípios de Castro e Carambeí, abrangendo uma 

história de longa-duração iniciada, principalmente, no século XVIII e estendida até períodos 

mais contemporâneos.  

Sabe-se que, desde o período quinhentista – e, sobretudo, seiscentista –, o atual 

território paranaense recebeu variadas incursões em busca de metais preciosos e 

apresamento indígena.  Margeando e penetrando os espaços pelos vales dos rios e 

galgando as escarpas da Serra do Mar, assim como os caminhos naturais terrestres e 
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aqueles utilizados como rota indígena – o sistema Peabiru – , exploradores europeus e 

paulistas gradativamente atingiram os sertões do Primeiro e Segundo Planalto Paranaense 

e, em consequência, o amplo espaço dos Campos Gerais (CONALGHI et al. , 1992), que 

devido à sua extensão norte-sul e fácil mobilidade, rapidamente se tornou rota predileta de 

viajantes – inclusive indígenas – que circulavam tanto entre os sentidos norte-sul como do 

litoral rumo ao interior continental (CAVALHEIRO, 2004).  

Apesar destas explorações ocorridas durante os séculos XVI e XVII, a 

colonização dos Campos Gerais e dos Sertões do Tibagi pelo elemento branco efetivou-se 

apenas no século XVIII, devido à doação de sesmarias na região (1704), à descoberta do 

ouro nas terras de Caetés e no vale do Rio das Velhas (Minas Gerais), em finais do século 

XVII, à crescente demanda – em função da matéria aurífera – por animais na região central 

do Brasil, e à abertura do Caminho de Viamão, caminho este que ligava, através dos 

planaltos sulinos, o estuário do Guaíba (RS) com Sorocaba (SP), onde se realizavam feiras 

de animais com destino, principalmente, ao Rio de Janeiro e à região mineira. O efeito foi o 

ciclo econômico da região: o tropeirismo, cuja duração se prolongará por quase dois 

séculos, formando a sociedade local e lhe impingindo uma cultura peculiar. 

Num levantamento das fazendas do Paraná, procedido em 1772, foram 

recenseadas vinte nove grandes fazendas, desde o rio Pitangui, hoje Ponta Grossa, até o rio 

Itararé. O processo de ocupação definitiva dos Campos Gerais e região de se deu através 

da atividade agropastoril, da qual as fazendas e suas sedes constituem marco evidente. 

As atividades ligadas à pecuária e ao tropeirismo, desenvolvidas a partir da 

primeira metade do século XVIII ao longo dos chamados “CAMINHOS DAS TROPAS”, 

marcaram profundamente a história da região atravessada por esses roteiros, determinaram 

a particular ocupação do espaço, induziram o surgimento de assentamentos urbanos e 

núcleos agropastoris, influenciaram o modo de vida, os costumes e as tradições da 

população aí estabelecida.  

Posteriormente, em meados do século XX, com a vinda de imigrantes 

holandeses, uma nova cultura influenciou a região, agora com um milenar conhecimento de 

cultivo da terra e de um acertado empreendedorismo capitalista que reconfigurou a 

paisagem dos Campos Gerais nessa região de Castro e Carambeí, transformando-a de 

áreas pastoris em extensas áreas de agricultura e pecuária leiteira.  

As áreas de abrangência avaliadas nesse trabalho para o pretendido Parque 

Eólico Batavo I e Batavo II ocuparão terrenos elevados próximos à escarpa devoniana, que 
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separa o Primeiro do Segundo Planalto Paranaense. Estes terrenos estão inseridos em 

áreas de alta relevância histórica para o Paraná, abarcando possivelmente áreas das 

Antigas Fazendas de Tropas.  

Apesar de ser uma área de importância histórica, não foi localizado na ADA, 

qualquer bem construído de valor histórico ou arquitetônico que esteja em área de impacto 

direto ou de qualquer outra ameaça física oferecida pela instalação ou operação do 

empreendimento de geração elétrica em licenciamento. 

Do ponto de vista do Fator Histórico e Cultural a construção e operação dos 

aerogeradores não irá afetar qualquer bem histórico e/ou cultural podendo este ser 

construído e operado.  

5.2.9.4.2 Patrimônio arqueológico 

Os levantamentos aqui realizados permitiram identificar importantes elementos e 

informações sobre a história da ocupação humana da região abordada. Em síntese, pode-se 

definir que o território teve uma densa ocupação com abrangência de uma ampla faixa 

temporal, contemplando grupos indígenas caçadores-coletores (Tradições Humaitá e 

Umbu), grupos indígenas horticultores ceramistas (Tradições Itararé e Tupiguaraní) e grupos 

relacionados ao período histórico (espanhóis, jesuítas, bandeirantes, tropeiros e imigrantes),  

Muito embora esse primeiro quadro da ocupação humana possa ser esboçado 

para a região dos Campos Gerais 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 aprofundado das culturas que aqui habitavam. Todavia, contribuem para 

um conhecimento preliminar da nossa história. 

Assim sendo, a história do Centro-Leste paranaense, como um todo, e do 

município de Castro e Carambeí, especificamente, pesquisada e estudada por meio das 

interações estabelecidas entre as ciências histórica e arqueológica, demonstra uma história 

muito plural, heterogênea e abrangente, dando voz aos mais variados elementos étnicos e 

sociais silenciados e esquecidos com o passar do tempo, assim como às suas 

tradicionalidades, cotidianidades e modos de viver – e sobreviver.  

Como resultado da prospecção arqueológica em campo (Tabela 5.94) obteve-se 

o registro de um (01) sítio arqueológico, (Sítio Monteiro) descoberto em superfície em área 
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de influência indireta (AID) quando da passagem da equipe e inspeção nas estradas de 

acesso. O sítio arqueológico localizado compreende materiais cerâmicos e, em menor 

frequência, fragmentos de vidro e de louça branca, demonstrando ser um sítio arqueológico 

do tipo histórico, possivelmente moradia em ponto avançado no interior de alguma antiga 

Fazenda de Tropa da região.  

Tabela 5.94: Resultado das atividades arqueológicas de campo 

Tipo de 
Registro Identificação Tipo de Material Coordenadas 

centrais 
Área de 

Influência 
Coleta 

material 
Sítio 

arqueológico 
Sítio 

Monteiro Cerâmico/histórico UTM 22J 586017.509 
E / 7258728.206 S AID Não 

Os resultados obtidos com o presente Diagnóstico Arqueológico afirmaram o que 

vem sendo discutido em bibliografia pertinente, que a ocupação humana foi intensa e 

extensiva na região dos Campos Gerais. Diante deste panorama, o estudo arqueológico das 

Áreas Diretamente Afetadas e entorno do planejado Parque Elétrico-Eólico Batavo I e 

Batavo II certamente colaborará para um maior e melhor entendimento, não apenas da 

história humana desse trecho dos Campos Gerais, mas também para o Centro-Leste 

paranaense como um todo, ainda pouco pesquisado arqueologicamente.  

Assim sendo, é necessária a realização, junto às áreas diretamente afetadas 

(ADA) e entorno, de estudos complementares e mais profundos antes de qualquer atividade 

interventiva da obra. 

Em relação aos resultados expostos, em Diagnóstico arqueológico, embasado 

em informações secundárias (ambientais, etno-históricas e arqueológicas) e primárias 

obtidas em campo, confirmando a possibilidade de existirem tanto sítios arqueológicos 

quanto vestígios nas Áreas Diretamente Afetadas, compostas pelas áreas das praças do 

aerogeradores, acessos a eles, canalizações e/ou enterramenteo de cabos. Cabe destaque 

aos sítios arqueológicos relacionados à presença das Tradições Tupiguarani, Itararé e 

Umbu e a presença dos primeiros povoadores europeus (espanhóis, bandeirantes e 

portugueses) em período colonial. 

Constatada essa assertiva torna-se necessário, como medida preventiva para 

obtenção da Licença de Instalação, a ampliação das pesquisas prospectivas arqueológicas 

e que essas antecedam o início das obras.  
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5.2.10 Análise sintética do diagnóstico 

O Município de Carambeí está inserido na mesorregião Centro Oriental 

Paranaense mais detalhadamente na microrregião de Ponta Grossa. O acesso a cidade se 

dá através da PR-151, via pavimentada que interliga as cidade de Ponta Grossa a Castro. 

A população de Castro no ano de 2010 era de 19.163 habitantes sendo que 

64,12% desta população possui entre 15 e 60 anos. O IFDM (Índice Firjan de 

Desenvolvimento Municipal) para Carambeí é considerado moderado, com uma pontuação 

de 0,7604 pontos. Entre os itens analisados para a quantificação deste índice se destaca a 

saúde com uma pontuação de 0.7994 pontos, muito próximo ao grau de qualificação mais 

elevado do IFDM. 

Carambeí apresenta uma estrutura consolidada de ensino, saúde e segurança. 

Possui creches, pré-escolas, escolas de nível fundamental e médio. Para a saúde possui 31 

estabelecimentos sendo 8 municipais. Na área de segurança possui duas delegacias de 

polícia, uma civil e outra militar, em contra partida não possui guarnição do corpo de 

bombeiros. Quanto ao lazer e cultura o município possui pontos turísticos vinculados as 

belezas naturais da região, como por exemplo, as cachoeiras do Rio Tamanduá e São João, 

e vinculados a história da sua ocupação/colonização, através de museus e festas regionais. 

A análise da percepção da população quanto à instalação do empreendimento, 

análise esta realizada através da aplicação de entrevistas para com a população da cidade, 

famílias afetadas e população presentes no centro urbano da cidade, apresentaram 

similaridades nas respostas. A maioria da população se mostrou favorável a instalação do 

empreendimento mas alguns pontos, como por exemplo, os benefícios e prejuízos da 

instalação do parque eólico apresentou respostas diferenciadas sendo indicado a aplicação 

de medidas que elucidem as possíveis duvidas da população. 

Os resultados para o Patrimônio Histórico e Cultural não apontaram ameaça de 

interferência, de impacto negativo da obra ou da operação do empreendimento sobre esses 

bens culturais; apesar do planejado Parque Elétrico Eólico estar projetado em uma área de 

reconhecido valor histórico-cultural para o Paraná, não foi registrado na ADA nenhum bem 

edificado, seja atual ou remanescente e, nenhum “lugar” de valor cultural. Tal resultado se 

deve à característica pontual de interferência do empreendimento, do seu baixo impacto no 

meio-físico e às áreas de abrangência apresentarem baixa densidade de ocupação.   
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A avaliação dos impactos sobre o Patrimônio Arqueológico estimou uma 

possibilidade de a implantação do empreendimento causar dano físico a algum sítio 

arqueológico existente na ADA e ainda não descoberto. Os levantamentos indicaram que a 

região dos Campos Gerais tem alto potencial para ocorrências de sítios arqueológicos, seja 

para o período pré-colonial ou colonial.  

A característica da maioria dos sítios arqueológicos brasileiros é de se 

encontrarem em subsolo, soterrado, sendo de difícil detecção, necessitando de métodos 

sistemáticos de observação do subsuperficial. Face ao reconhecimento de haver uma 

possibilidade de dano a sítio arqueológico durante a instalação do empreendimento, é 

recomendado, em concordância com a Portaria 230/02 IPHAN/Minc, a execução de 

trabalhos arqueológico prospectivos complementares e mais profundos antes de qualquer 

atividade interventiva da obra, um Programa de Prospecção Arqueológica 

Paisagisticamente, a área do empreendimento não apresenta grandes 

singularidades visuais sendo o ambiente semelhante ao restante da paisagem do entorno do 

empreendimento. Em contra partida o fácil acesso a área, o que gera uma ampliação da 

possibilidade de percepção pela população das possíveis alterações na paisagem, acabam 

por tornar este ambiente possuidor de um grau médio de suportabilidade a possíveis 

alterações paisagísticas. Esta suportabilidade mediana permite a aplicação de medidas que 

minimizem possíveis impactos. 
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6 PROGNÓSTICO 
Estudos utilizados para concepção de diagnóstico e prognóstico de impactos 

ambientais constituem uma ferramenta para mensurar as possíveis alterações que novos 

empreendimentos possam produzir ao meio ambiente. Desta forma, podem ser 

considerados como verdadeiros instrumentos prévios de gestão, já que permitem identificar 

e/ou avaliar e, consequentemente, encaminhar medidas de controle e/ou compensação. 

6.1 Materiais e métodos 

Com vistas à determinação do grau de repercussão que a instalação do 

empreendimento poderá desencadear na sua Área de Influência (magnitude do stress), foi 

adotado o modelo desenvolvido Fernández-Vitora (1997), o qual se baseia em algoritmos 

estruturados em avaliação sistemática de impactos ambientais. 

Este modelo de valoração relaciona a magnitude dos impactos à eficácia das 

medidas adotadas e colocadas em prática, para que através de um sistema de gestão, a ser 

implantado na instalação do empreendimento, os efeitos sejam mantidos dentro daquilo que 

se deseja alcançar, ou seja, minorados nos limites adequados e/ou assimiláveis com base 

na capacidade de absorção do meio. 

Fernández-Vitora (2000), denominou o modelo de avaliação aqui adotado, de 

Auditoria Ambiental Integrada (AMAIN). Este modelo considera todas as implicações 

ambientais derivadas da instalação do empreendimento, incluindo os aspectos técnicos; 

energéticos e água; segurança, análises de risco; legislação ambiental e aspectos 

econômico-financeiros, sendo todos estes aspectos referenciados a atributos ambientais. 

A adoção da técnica AMAIN foi atestada pela versatilidade oferecida na 

aplicação, justificando porque é adotada em um amplo espectro de empreendimentos e 

atividades desenvolvidas na Europa. 

Além disso, cabe aqui reiterar, que este método pode ser utilizado como uma 

ferramenta de gestão ambiental, permitindo prever as implicações oriundas da adoção de 

medidas mitigadoras ou compensatórias ao ambiente, no local de implantação do 

empreendimento e no seu entorno. 
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6.1.1 Estrutura geral do AMAIN 

Como na maioria das obras de grande porte, a interação entre o 

empreendimento e seu entorno, impõe modificações de intensidade variável (positivas e 

negativas) à qualidade ambiental do meio, sendo que essas invariavelmente resultam em 

efeitos distintos, considerando as diferentes fases que envolvem a sua instalação, operação 

e desativação. 

O modelo de valoração aqui aplicado determina os impactos que as distintas 

ações geradas para funcionamento do Parque Eólico Batavo possam a vir causar ao meio 

ambiente, caso esta venha a se instalar. Tratando-se de modelo reiterativo, sequencial e 

sistemático, este é estabelecido através de uma função temporal. 

Desta maneira, sendo F1, F2,...Fn, os fatores do meio e IA1,IA2,...IAn, os 

impactos em um determinado instante (tempo=t), sobre um dos fatores considerados, 

podem ser estabelecidas as funções, IA1=F1(t), IA2=F2(t), IAn=Fn(t) e também a função do 

impacto total IA que a atividade exerce sobre o seu entorno, IA=F(t). 

Especificamente para o empreendimento aqui estudado, foram consideradas 

como prioritárias a avaliação de dois cenários: durante e após a sua implantação 

(operação); incluindo ainda, a aplicação ou não, das medidas de atenuação (mitigadoras e 

compensatórias) em função dos impactos ambientais diagnosticados e prognosticados. 

Considerando estes dois cenários previamente estabelecidos, fruto da atuação 

ou ausência das medidas de atenuação, uma série de dados foi necessária para levar a 

cabo a elaboração do modelo de valoração de impactos ambientais adotados (AMAIN), 

como será visto mais adiante. 

A Avaliação do Impacto Resultante (IAA) ponderado que a atividade produzirá 

sobre o meio, partiu da situação sem o empreendimento, comparando com os resultados 

obtidos durante o desenvolvimento da avaliação de impacto considerado. A função do 

impacto total da alternativa considerada pode ser assim representada: 

IAA=f(QA com a instalação e operação do empreendimento – QA sem o 

empreendimento) 

Onde: 

QA = Qualidade Ambiental 
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Para o modelo adotado, foram definidas as seguintes fases valorativas:  

• Identificação de ações impactantes, fatores impactados e sua inter-relação, 

resultando em duas matrizes: a Matriz de Efeitos e a Matriz de Importância.  

• Estabelecimento, através dos fatores ambientais considerados, de: 

indicadores capazes de medir os impactos; unidade de medida, em base 

numérica; magnitude ou intensidade dos impactos sobre o meio. 

A metodologia de valoração de impacto resultante é do tipo numérico, cumprindo 

com três requisitos do modelo ideal de valoração: adequação conceitual, adequação da 

informação de maneira total e adequação matemática de maneira parcial; sacrificando, no 

entanto, parte do rigor matemático em favor da possibilidade de considerar uma maior 

quantidade de informações ou dados. 

6.1.2 Estrutura do procedimento analítico 

O procedimento geral para elaboração do modelo de valoração de impactos 

ambientais aqui adotadas seguiu as seguintes etapas:  

• Análise crítica do empreendimento pretendido, com a finalidade de conhecê-

lo com maior profundidade; 

• Definição da Área de Influência e posterior descrição e estudo da mesma 

(diagnostico ambiental); 

• Identificação dos fatores do meio, passíveis de receberem impactos pelas 

ações geradas pelo empreendimento; 

• Identificação das ações impactantes nas distintas fases e processos 

relacionados ao empreendimento, os quais resultarão em impactos sobre os 

distintos fatores do meio; 

• Identificação das relações causa-efeito entre as ações do empreendimento e 

os fatores do meio através da elaboração de matrizes de Efeitos e de 

Importância; 

• Medição, direta ou indireta, ou determinação da magnitude do impacto sobre 

cada fator e comparação dos resultados obtidos com os padrões 

estabelecidos; 
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• Valoração quali-quantitativa de impactos sobre os fatores do meio e 

valoração final dos impactos que o empreendimento produz; 

• Definição das medidas corretivas, preventivas e compensatórias e dos 

programas de monitoramento ambiental, com a finalidade de verificar e 

estimar a sua operacionalidade (retro-análise). 

O Fluxograma a seguir (Figura 6.1) sintetiza a estrutura do procedimento 

analítico.
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Figura 6.1 - Organograma lógico da metodologia aplicada para a Avaliação dos Impactos Ambientais. 
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6.2 Avaliação dos impactos ambientais 

6.2.1 Identificação dos fatores ambientais afetados 

Os fatores ambientais, intrínsecos ao modelo adotado, estão relacionados aos 

sistemas: Meio Físico, Meio Biótico e Meio Antrópico. Cada um destes sistemas se relaciona 

a uma série de componentes ambientais suscetíveis de receber impactos. 

Estes componentes (ruído, espécies ameaçadas, entre outros) são elementos ou 

qualidades do entorno que podem ser afetados, negativa ou positivamente, pelas atividades 

ou ações impactantes decorrentes da implantação de um determinado tipo de 

empreendimento. Desta maneira, os sistemas do Meio Físico, Meio Biótico e Meio 

Antrópico, são formados por um conjunto de componentes ambientais que podem ser 

desmembrados em um determinado número de fatores e parâmetros, sendo este número 

dependente do nível de detalhamento com o qual se pretenda realizar o estudo valorativo 

dos impactos. 

Para a definição dos fatores utilizados neste estudo, foram adotados os 

seguintes critérios: 

• Serem representativos do entorno afetado e, portanto, do impacto total 

produzido pela instalação e operação do empreendimento sobre o meio 

ambiente; 

• Serem relevantes, isto é, portadores de informação significativa sobre a 

magnitude e importância do impacto; 

• Serem excludentes, isto é, não devem conter dissimulações nem 

redundâncias; 

• De fácil identificação, tanto em seu conceito, como em sua apreciação sobre 

a informação estatística, cartográfica ou de trabalhos de campo; 

• De fácil quantificação ou ao menos de fácil medição, dentro do possível, já 

que muitos deles serão intangíveis, tornando necessário recorrer a modelos 

de medição específicos. 
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A relação entre os sistemas ambientais e os conjuntos ambientais relacionados a 

estes é apresentada na Tabela 6.1. 

Tabela 6.1: Componentes ambientais. 

SISTEMA COMPONENTE AMBIENTAL 

MEIO FÍSICO 

Ar/Clima 
Solo 
Água 

Total Meio Físico 

MEIO BIÓTICO 
Flora 
Fauna 

Total Meio Biótico 

MEIO ANTRÓPICO 

Socioeconomia 

Arqueologia 

Paisagem 

Total Meio Antrópico 

Na Tabela 6.2 estão incluídos os fatores ambientais afetados, considerando os 

críticos, selecionados pelos consultores técnicos. 

Tabela 6.2: Principais fatores e parâmetros ambientais o impactados pelo empreendimento. 

SISTEMA COMPONENTES 
AMBIENTAIS FATORES AFETADOS 

MEIO FÍSICO 

AR E CLIMA 
Qualidade do ar 
Nível de ruído 

Dispersão de gases e poeiras 

SOLO 
Camada fértil 

Ruídos 
Estabilidade de encostas 

ÁGUA 
Nível freático 

Qualidade 
Dinâmica das águas superficiais 

MEIO BIÓTICO 

FLORA 

Solo 
Espécies endêmicas - flora 
Espécies ameaçadas – flora 

Cactáceas/Bromeliáceas 
Áreas agricultáveis 

Diversidade 

FAUNA 
Espécies aladas residentes 
Espécies aladas migratórias 

Espécies fossoriais 
Espécies ameaçadas - fauna 
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SISTEMA COMPONENTES 
AMBIENTAIS FATORES AFETADOS 

Espécies endêmicas - fauna 
Habitats arbóreos 
Habitats abertos 

Rapinantes 
Fluxo gênico 

MEIO ANTRÓPICO 

SOCIOECONOMIA 
Expectativa da população 

Qualidade de vida 
Segurança 

Receita Municipal 

ARQUEOLOGIA Sítios arqueológicos 

PAISAGEM Qualidade subjetiva 
Componentes naturais singulares 

6.2.2 Identificação das ações impactantes 

Para a identificação das ações potencialmente impactantes, os elementos e 

pontos do processo do empreendimento são diferenciados pelas fases de implantação e 

operação do empreendimento. A Tabela 6.3 apresenta de forma estruturada as principais 

ações passíveis de causar impactos nos diversos componentes ambientais. 

Tabela 6.3: Principais ações impactantes. 

FASE AÇÕES IMPACTANTES 

IMPLANTAÇÃO 

Melhoria e alargamento de vias, áreas de manobra e rede elétrica enterrada 
Instalação dos aerogeradores 

Fluxo de veículos e equipamentos 
Implantação de canteiro de obras e alojamentos 

Geração de emprego e renda 
Incremento na receita municipal 

Acréscimo na presença humana local 

OPERAÇÃO 

Operação dos aerogeradores 
Nova rede viária consolidada 

Iluminação noturna 
Incremento no turismo 
Manutenção do parque 

6.2.3 Valoração qualitativa: Matriz de Importância 

Uma vez identificadas as ações e os fatores do meio e os sistemas que serão 

impactados e/ou modificados foi possível elaborar a Matriz de Importância, a qual permitiu 

obter a valoração qualitativa, ao nível requerido, para uma avaliação de impacto ambiental 
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simplificada. Cada célula de cruzamento na matriz de efeito ou elemento tipo dá uma ideia 

do efeito de cada ação impactante sobre cada fator ambiental impactado. 

6.2.3.1 Elemento-Tipo da Matriz de Importância 

Os elementos da Matriz de Importância identificam o impacto ambiental (IAij) 

gerado por uma ação simples de um empreendimento (Aj) sobre um fator ambiental 

considerado (Fj). Neste estado de valoração se mede o impacto, com base ao grau de 

manifestação qualitativa do efeito que repercute na importância do impacto. 

A importância do impacto é a razão mediante a qual se mede qualitativamente o 

impacto ambiental, em função tanto do grau de incidência ou intensidade de alteração 

produzida, como a caracterização do efeito, que corresponde, por sua vez, a uma série de 

atributos qualitativos, tais como: extensão, tipo de efeito, prazo de manifestação, 

persistência, reversibilidade, recuperabilidade, sinergia, acumulação e periodicidade (Tabela 

6.4). 

Tabela 6.4: Razões que caracterizam o impacto ambiental. 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

SINAL 
POSITIVO + (1) 
NEGATIVO – 

INDETERMINADO x 

Valor (grau de 
manifestação) 

Importância 
(grau de 

manifestação 
qualitativa) 

Grau de incidência Intensidade (2) 

Caracterização 

Extensão (3) 
Prazo de manifestação (4) 

Persistência (5) 
Reversibilidade (6) 

Sinergia (7) 
Acumulação (8) 

Efeito (9) 
Periodicidade (10) 
Recuperação (11) 

Os elementos-tipo, ou células de cruzamento da matriz são ocupados pela 

valoração correspondente a onze elementos. Estes elementos são sintetizados em uma cifra 

que quantifica a importância do impacto.  

Destes onze elementos, o primeiro corresponde ao sinal ou natureza do efeito, o 

segundo representa o grau de incidência e intensidade do mesmo, refletindo nos nove 

seguintes os atributos que caracterizam o efeito. 
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6.2.3.1.1 Sinal 

É o sinal do efeito e, portanto do impacto. Faz alusão ao caráter benéfico (+) ou 

prejudicial (-) das distintas ações que atuam sobre os distintos fatores considerados. 

6.2.3.1.2 Intensidade (IN) 

Este termo se refere ao grau de incidência da ação sobre o fator, no âmbito 

especifico em que atua. O intervalo de valoração está compreendido entre 1 e 12, onde o 12 

expressará uma destruição total do fator na área onde se produz o efeito e em 1 um efeito 

mínimo. 

6.2.3.1.3 Extensão (EX) 

Refere-se à área de influência teórica do impacto em relação com o entorno da 

atividade (% de área com relação ao entorno em que se manifesta o efeito). 

Se a ação produz um efeito muito localizado, se considerará que o impacto tem 

um caráter pontual (1). Se, ao contrário, o efeito não admite uma delimitação precisa dentro 

do entorno da atividade, tendo uma influência generalizada no todo, o impacto será Total 

(8), considerando as situações intermediárias, segundo sua graduação, como impacto 

Parcial (2) e Extenso (4). 

6.2.3.1.4 Momento (MO) 

O prazo de manifestação do impacto alude ao tempo que transcorre entre a 

aparição da ação (to) e o começo do efeito (tj) sobre o fator do meio considerado.  

Desta maneira, quando o tempo transcorrido for nulo, o momento será Imediato, 

e se é inferior a um ano, Curto Prazo, assinalando em ambos os casos um valor (4). Se for 

um período de tempo que vai de 1 a 5 anos, Médio Prazo (2), e se o efeito tarda em 

manifestar-se mais de cinco anos, Longo Prazo, com valor assinalado (1). 

6.2.3.1.5 Persistência (PE) 

Refere-se ao tempo que supostamente o efeito permanecerá, desde sua 

aparição até quando o fator afetado retornar às condições iniciais prévias à ação, por meios 

naturais ou mediante a introdução de medidas corretivas. 

Se a permanência do efeito tem lugar durante menos de um ano, considera-se 

que a ação produz um efeito Fugaz, atribuindo um valor (1). Se dura entre 1 e 10 anos, 
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Temporal (2); e se tem uma duração superior aos 10 anos, considera-se o efeito como 

Permanente, atribuindo-lhe um valor igual a (4). A persistência é independente da 

reversibilidade. 

6.2.3.1.6 Reversibilidade (RV) 

Refere-se a possibilidade de reconstrução do fator afetado como consequência 

da ação cometida, quer dizer, a possibilidade de retornar as condições iniciais previamente 

a ação, por meios naturais, uma deixando de atuar sobre o meio. Se for a Curto Prazo, se 

assinala um valor (1), se for a Médio Prazo (2), e se o efeito for Irreversível assinala-se o 

valor (4). Os intervalos de tempo que compreendem estes períodos são idênticos aos 

assinalados no parâmetro anterior. 

6.2.3.1.7 Recuperabilidade (MC) 

Refere-se à possibilidade de reconstrução, total ou parcial, do fator afetado como 

consequência da atividade acometida, quer dizer, a possibilidade de retornar as condições 

iniciais antes da ação, por meio da intervenção humana (introdução de medidas corretivas). 

Se o efeito é totalmente Recuperável se assinala um valor (1), se for de maneira 

Imediata o valor (2), se for a médio prazo a recuperação é parcial, o efeito é Mitigável e 

assume um valor igual a (4). Quando o efeito é Irrecuperável (alteração impossível de 

reparar, tanto por ação natural, como por humana) assinala-se o valor (8). 

6.2.3.1.8 Sinergia (SI) 

Este atributo contempla o reforço de dois ou mais efeitos simples. A componente 

total da manifestação dos efeitos simples, provocados por ações que atuam 

simultaneamente, é superior à que caberia esperar da manifestação dos efeitos quando as 

ações que as provocam atuam de maneira independente não simultânea (Por ex.: a dose 

letal de um produto A é DLA e a de um produto B, DLB. Aplicados simultaneamente às 

doses letais de ambos os produtos DLAB é menor que DLA + DLB). 

Quando uma ação atuando sobre um fator não é sinérgica com outras ações que 

atuam sobre o mesmo fator, o atributo toma o valor (1); se apresenta um sinergismo 

moderado (2) e, se é altamente sinérgico, (4). 
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6.2.3.1.9 Acumulação (AC) 

Este atributo dá ideia de incremento progressivo da manifestação do efeito, 

quando persiste de forma continuada ou reiterada da ação que a gera (Por ex.: a ingestão 

continua de DDT, ao não serem eliminados os tecidos, ocasiona um incremento progressivo 

de sua presença e suas consequências, podendo levar à morte). Quando a ação não produz 

efeitos cumulativos (acumulação simples), o efeito se valora como (1). Se o efeito produzido 

for cumulativo o valor aumenta para (4). 

6.2.3.1.10 Efeito (EF) 

Este atributo se refere à relação causa-efeito, ou seja, a forma de manifestação 

do efeito sobre o fator, em consequência de uma ação. O efeito pode ser direto ou primário, 

sendo que neste caso a repercussão da ação é consequência direta desta (por ex.: a 

emissão de CO2 causa impacto sobre o ar do entorno). 

A manifestação do efeito, seja indireto ou secundário, por vezes não é 

consequência direta da ação, a não ser que seja resultante de um efeito primário, atuando 

como uma ação de segunda ordem (Por ex.: a emissão de clorofluorcarbonos, impacta de 

maneira direta a qualidade do ar do entorno e de maneira indireta ou secundária a camada 

de ozônio). Neste caso, este termo assume o valor 1 quando o efeito for secundário e o 

valor 4 quando for direto. 

6.2.3.1.11 Periodicidade (PR) 

A periodicidade se refere à regularidade da manifestação do efeito, seja ela de 

maneira cíclica ou recorrente (efeito periódico), de forma imprevisível no tempo (efeito 

irregular), ou constante no tempo (efeito contínuo). 

Aos efeitos contínuos se atribui um valor (4), aos periódicos (2) e aos de 

ocorrência irregular, que devem ser avaliados em termos de probabilidade de ocorrência e 

os descontínuos (1). 

Exemplo de efeito contínuo é a ocupação de um espaço em consequência de 

uma construção. O incremento de incêndios florestais durante períodos de estiagem é um 

efeito periódico, intermitente e continuo no tempo. 
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6.2.3.1.12 Importância do Impacto (I) 

A importância do impacto, ou seja, a importância do efeito de uma ação sobre 

um fator ambiental não deve ser confundido com a importância do fator ambiental afetado.  

A importância do impacto vem representada por um número que se deduz 

mediante o modelo proposto, em função do valor assinalado aos símbolos considerados, 

conforme a seguinte equação: 

I = ± [3IN + 2 EX + MO +PE +RV + SI + AC + EF + PR + MC] 

6.2.4 Valoração quantitativa das ações impactantes e dos 
fatores ambientais impactados 

Uma vez obtido o conjunto de cruzamentos que compõem a matriz de 

importância (também chamada de matriz de cálculo ou matriz de importância depurada), o 

próximo passo consiste em valorar qualitativamente cada uma das ações causadoras de 

impacto e por sua vez os fatores ambientais afetados pelo impacto. 

6.2.4.1 Ponderação da importância relativa dos fatores 

Cada fator do meio apresenta importâncias relativas distintas conforme a sua 

maior ou menor contribuição (peso) no contexto ambiental. Considerando que cada fator 

representa somente uma parte do meio ambiente, é necessário realizar a ponderação da 

importância relativa dos fatores de acordo com a sua maior ou menor contribuição ao meio 

ambiente.  

Para isso se atribui a cada fator um peso ou índice ponderado, expresso em 

Unidades de Importância (UIP), e o valor atribuído a cada fator resulta da distribuição 

relativa de mil unidades conferidas à totalidade dos fatores ambientais avaliados (ESTÉVAN 

BOLEA, 1984 apud FERNÁNDEZ-VÍTORA, 1997). 

Batelle apud Fernández-Vítora (1997), considera que os índices de ponderação 

ou de importância são de maneira geral os mesmo para todos os projetos que estejam em 

zonas geográficas e contextos socioeconômicos similares, evitando desta maneira 

interpretações subjetivas. As categorias ambientais e os sistemas ambientais apresentam 

em cada caso índices para as UIP. 
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Na coluna UIP estão relacionados os distintos Coeficientes de Ponderação (CP) 

em Unidades de Importância (UIP) atribuídos para cada parâmetro ambiental (fator) adotado 

nas distintas situações analisadas, durante (construção) e após a implantação do 

empreendimento (operação) conforme a  

Tabela 6.5. 

Tabela 6.5: Relação das unidades de importância (UIP) adotadas para a elaboração da matriz 
de impactos do empreendimento. 

SISTEMA COMPONENTE AMBIENTAL UIP 

MEIO FÍSICO 

Ar/Clima 
Solo 
Água 

132,00 
132,00 
66,00 

Total M. Físico 330 

MEIO BIÓTICO 

Flora 
Fauna 

203,50 
166,50 

Total M. biótico 370 

MEIO ANTRÓPICO 

Socioeconomia 
Arqueologia 
Paisagem 

135 
75 
90 

Total Meio Antrópico 300 

TOTAL MEIO AMBIENTE AFETADO 1.000 

6.2.4.2 Valoração quantitativa dos fatores impactados 

Uma vez efetuada a ponderação dos distintos fatores dos meios contemplados 

no estudo, desenvolveu-se o modelo de valoração qualitativa, tomando por referência a 

importância Iij dos efeitos que cada ação Ai da atividade produz sobre cada fator do meio Fj. 

A importância total dos efeitos causados nos distintos fatores presentes na 

matriz de impactos (IRj ou I’Rj) se calcula como a soma ponderada por linhas dos efeitos de 

cada um dos fatores estudados. Desta maneira, o valor da importância em termos absolutos 

de um fator será o somatório dos índices (cruzamento das ações com os fatores) contidos 

na linha da categoria ambiental (fator e sistema) em análise. 

Com isso, a importância total absoluta para um sistema (como meio físico, por 

exemplo) será o somatório dos valores absolutos dos fatores que compõem esta categoria 

ambiental.  



 

 
Fone/Fax: (54) 3039.2001 | (54) 3039.2002 | Rua Rodrigues Alves, nº 2064, Térreo | Bairro Lourdes | CEP: 95076-670 | Caxias do Sul/RS 

Pá
gi

na
53

2 

 

O mesmo procedimento é adotado para todas as categorias e o meio ambiente 

como um todo. Nas colunas 1.1.n+1 e 1.2.n+1 (Tabela 6.6), aparecem a importância 

absoluta do impacto sofrido por cada fator nas situações 1 e 2, e na coluna 1.3 se apresenta 

a variação de importância do impacto, nas situações consideradas. 

Tabela 6.6: Matriz de importância. 

Fat. 0 
UIP 

1.1                   Situação 1 1.2                      Situação 2 1.3  (2) -(1) 

Ações N+1 Total Ações n+1 Total 1 ∆I 2 ∆IR 

1 
A1 

2 
A2 

i 
Ai 

n 
An 

1 
AB. 

2 
Rel. 

1 
A1 

2 
A2 

i 
Ai 

n 
AN 

1 
Ab. 

2 
Rel. 

Ab. Rel. 

F1 P1 I’11 I’21 I’i1 I’n1 I’1 I’R1 I11 I21 Ii1 In1 I1 IR1 ∆!1 ∆IR1 

F2 P2 I’12 I’22 I’i2 I’n2 I’2 I’R2 I12 I22 Ii2 In2 I2 IR2 ∆!2 ∆IR2 

Fj Pj I’1j I’2j I’ij I’nj I’j I’Rj I1j I2j Iij Inj Ij IRj ∆!j ∆IRj 

Fm Pm I’1m I’2m I’im I’nm I’m I’Rm I1m I2m Iim Inm Im IRm ∆!m ∆IRm 

Tota
l 

Abs I’1 I’2 I’i I’n I’T --- I1 I2 Ii In IT --- ∆!T --- 

Re. I’R1 I’R2 I’Ri I’Rn --- I’R IR1 IR2 IRi IRn --- IR --- ∆IRT 

O impacto final de uma atividade em cada uma das situações temporais 

estudadas é a diferença entre a situação do meio ambiente modificado por causa da 

atividade na implantação (situação 2) e na operação (situação 1). 

Nas duas últimas colunas da Figura 6.2 e Figura 6.3 estão contidos os impactos 

finais absolutos e relativos calculados respectivamente para as fases de implantação e 

operação do parque eólico.  

Pode-se observar a partir da Figura 6.4 que o empreendimento ocasionará, de 

forma prognosticada, impactos negativos para todos os meios diagnosticados (físico, biótico 

e antrópico) principalmente durante a fase de implantação. Durante a operação do 

empreendimento haverá uma diminuição ou eliminação nos impactos negativos e em contra 

partida um aumento nos impactos positivos. 

A Figura 6.4 apresenta um detalhamento destas duas últimas colunas com a 

marcação na cor vermelha para os efeitos negativos e na cor verde para os efeitos positivos.  
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Figura 6.2 - Matriz de impactos - Fase de Implantação. 
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H
U

M
AN

A 
LO

CA
L

UIP Ab. Rel .

26.40 -33 -25 0 -43 -101 -2.67
52.80 -47 -18 -34 -50 -149 -7.87
52.80 -56 -19 -37 -50 -162 -8.55

Ab. 132.00 -136 -62 -71 -143 -412

Rel . -19.09

59.40 -57 -53 -45 -155 -9.21
46.20 -43 -22 0 -65 -3.00
26.40 -44 0 0 -44 -1.16

Ab. 132.00 -144 -75 -45 -264

Rel . -13.37

16.50 -19 0 -37 0 -56 -0.92
16.50 -20 -22 -30 -20 -92 -1.52
33.00 -38 -21 -31 -32 -122 -4.03

Ab. 66.00 -77 -43 -98 -52 -270

Rel . -6.47

Ab. 330.00 -357 -180 -214 -195 0 0 0 -946

Rel . -38.93

34.595 -30 0 -27 -25 -25 -107 -3.70
34.595 -24 0 0 -25 -22 -71 -2.46
34.595 -29 0 -36 -23 -31 -119 -4.12
48.84 25 -27 -38 -23 0 -63 -3.08

50.875 -30 0 -28 -20 -21 -99 -5.04

Ab. 203.50 -88 -27 -129 -116 -99 -459

Rel . -18.39

24.98 -23 -32 0 -19 -74 -1.85
18.32 0 -29 0 -19 -48 -0.88
18.32 -40 -31 -34 -24 -129 -2.36
18.32 -33 -32 -38 -25 -128 -2.34
14.99 -24 0 -27 0 -51 -0.76
23.31 -30 0 0 0 -30 -0.70
18.32 -31 0 0 0 -31 -0.57
19.98 0 -36 0 0 -36 -0.72
9.99 -29 -30 0 0 -59 -0.59

Ab. 166.50 -210 -190 -99 -87 -586

Rel . -10.77

Ab. 370.00 -298 -27 -319 -215 0 0 -186 -1045

Rel . -29.16

43.2 -22 -26 0 28 26 -25 -19 -0.82
22.95 34 0 -27 40 32 -25 54 1.24
21.6 -27 0 -27 0 0 -27 -81 -1.75

47.25 0 0 0 27 0 24 51 2.41

Ab. 135.00 -15 -26 -54 95 58 -53 5

Rel . 1.08

75 -34 -34 -40 -108 -8.10

Ab. 75.00 -34 -34 -40 -108

Rel . -8.10

40.5 -36 -30 -51 -117 -4.74
49.5 -39 -33 -59 -131 -6.48

Ab. 90.00 -75 -63 -110 -248

Rel . -11.22

Ab. 300.00 -124 -97 -176 -54 95 58 -53 -351

Rel . -18.24

Ab. 1000.00 -779 -304 -709 -464 95 58 -239 -2342

Rel . -86.33
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S 

N
Ú

M
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O

S 
PA

RA
 O

S 
IM

PA
CT

O
S 

FI
N

AI
S

Componentes  natura is  s ingulares
PAISAGEM

Recei ta  Municipa l

Total arqueologia

Qual idade subjetiva

Espécies  a ladas  migratórias

Espécies  fossoria is

Total Ar

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA)                                                                                                               

MATRIZ DE AVALIAÇÃO - FASE DE IMPLANTAÇÃO

AÇOES IMPACTANTES

FATORES AMBIENTAIS AFETADOS

Dispersão de gases  e poeiras

M
EI

O
 F

ÍS
IC

O

Camada férti l

Nivel  freático

Total socioeconomia

M
EI

O
 A

N
TR

Ó
PI

CO

FLORA

Cactáceas/Bromel iáceas

Divers idade

Espécies  endêmicas  - fauna

Habitats  arbóreos

Habitats  abertos

Rapinantes

Fluxo gênico

Total Flora

SOCIOECONOMIA

Sítios  arqueológicos

ARQUEOLOGIA

IMPACTO AMBIENTAL TOTAL

AR/CLIMA

Qual idade de vida

Espécies  a ladas  res identes

Qual idade do ar

Total paisagem

Espécies  ameaçadas  - flora

Espécies  endêmicas  - flora

SOLO

ÁGUA

Espécies  ameaçadas  - fauna

Áreas  agricul táveis

FAUNA

Expectativa  da  população

TOTAL IMPACTO MEIO BIÓTICO

TOTAL IMPACTO MEIO ANTRÓPICO

TOTAL IMPACTO MEIO FÍSICO

Total Água

Total Fauna

Ruídos

Segurança

Total Solo

Estabi l idade de encostas

Erosão

Qual idade

Dinâmica  das  águas  superficia is
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Figura 6.3 – Matriz de impactos - Fase de Operação. 
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26.40 0 34 -35 -1 -0.03

52.80 -49 34 -46 -61 -3.22
52.80 0 34 -34 0 0.00

Ab. 132.00 -49 102 -115 -62

Rel . -3.25

59.40 29 0 29 1.72
46.20 47 0 47 2.17
26.40 38 35 73 1.93

Ab. 132.00 114 35 149

Rel . 5.82

16.50 0 0 0 0.00
16.50 37 0 37 0.61
33.00 37 37 74 2.44

Ab. 66.00 74 37 111

Rel . 3.05

Ab. 330.00 -49 0 290 -43 0 198

Rel . 5.63

34.595 0 -26 -16 -42 -1.45
34.595 0 -26 -16 -42 -1.45
34.595 0 -26 -17 -43 -1.49
48.84 0 -28 0 -28 -1.37

50.875 0 -26 0 -26 -1.32

Ab. 203.50 0 -132 -49 -181

Rel . -7.08

24.98 -40 -34 0 0 -74 -1.85
18.32 -42 -31 0 0 -73 -1.34
18.32 0 0 -21 -27 -48 -0.88
18.32 -44 -36 0 -32 -112 -2.05
14.99 0 0 0 0 0 0.00
23.31 0 0 0 0 0 0.00
18.32 0 0 0 0 0 0.00
19.98 -49 0 0 0 -49 -0.98
9.99 -28 -25 0 0 -53 -0.53

Ab. 166.50 -203 -126 -21 -59 -409

Rel . -7.62

Ab. 370.00 -203 -126 -21 -191 -49 -590

Rel . -14.71
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Rel . -7.70

Ab. 300.00 -113 -76 -10 -4 56 -147

Rel . -8.01

Ab. 1000.00 -365 -202 259 -238 7 -539

Rel . -17.09
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Nivel  freático
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FLORA

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA)                                                                                                                                

MATRIZ DE AVALIAÇÃO -  FASE DE OPERAÇÃO
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Figura 6.4 - Matriz de Comparação (implantação X operação). Em verde os impactos positivos, 

e em vermelho os impactos negativos. 

UIP Ab. Rel . Ab. Rel .

26.40 -101 -2.67 -1 -0.03 

52.80 -149 -7.87 -61 -3.22 

52.80 -162 -8.55 0 0.00

Ab. 132.00 -412 -62

Rel . -19.09 -3.25 

59.40 -155 -9.21 29 1.72

46.20 -65 -3.00 47 2.17

26.40 -44 -1.16 73 1.93

Ab. 132.00 -264 149

Rel . -13.37 5.82

16.50 -56 -0.92 0 0.00

16.50 -92 -1.52 37 0.61

33.00 -122 -4.03 74 2.44

Ab. 66.00 -270 111

Rel . -6.47 3.05

Ab. 330.00 -946 198

Rel . -38.93 5.63

30.53 -130 -3.97 -74 -2.26 

30.53 -77 -2.35 -26 -0.79 

30.53 -133 -4.06 -63 -1.92 

44.77 -63 -2.82 -28 -1.25 
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Ab. 203.50 -459 -181
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24.98 -74 -1.85 -74 -1.85 
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O prognóstico realizado apontou como o sistema mais impactado durante a fase 

de implantação o meio físico (-38,93), seguido pelo meio biótico (-29,16) e por último o meio 

antrópico (-18,24). Para a fase de operação o meio biótico passa a ser o sistema mais 

impactado (-14,71) havendo uma alteração entre o meio físico e antrópico. Na operação o 

segundo sistema mais impactado passou a ser o meio antrópico e por último o meio físico, 

este último passando a ser afetado positivamente. (Figura 6.5). 

 
Figura 6.5 - Matriz de Comparação síntese entre os meios nas fases de implantação e 

operação. Em verde os impactos positivos, e em vermelho os impactos negativos. 

6.2.5 Principais ações impactantes 

As duas principais ações impactantes e que poderão afetar o processo de 

implantação do empreendimento são as mesmas para os três meios diagnosticados, apenas 

modificando o valor e a posição da ação impactante. Para o meio físico as duas ações mais 
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impactante negativamente são a melhoria e alargamento de vias, áreas de manobra, rede 

elétrica enterrada e a instalação dos aerogeradores. Não foram prognosticadas ações 

impactantes positivas para esta fase (Figura 6.6). 

 
Figura 6.6 - Indicação das ações impactantes durante a implantação para o meio físico. 

 

Para os meios biótico e antrópico as duas ações mais impactante negativamente 

deverão ser a instalação dos aerogeradores e a melhoria e alargamento de vias, áreas de 

manobra e rede elétrica enterrada. Não são prognosticados impactos positivos para o meio 

biótico durante a fase de instalação (Figura 6.7 e Figura 6.8).  

 
Figura 6.7 - Indicação das ações impactantes durante a implantação para o meio biótico. 

 

Para o meio antrópico a geração de emprego e renda e o incremento na receita 

municipal tendem a ser ações que resultem em impacto de cunho positivo (Figura 6.8). 
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Figura 6.8 - Indicação das ações impactantes durante a implantação para o meio antrópico. 

 

A análise global das ações impactantes para a fase de implantação do 

empreendimento apontou a melhoria e alargamento de vias, áreas de manobra e rede 

elétrica enterrada e a instalação dos aerogeradores e como as ações negativas mais 

relevantes no somatório de todos os meios impactados. Duas ações foram prognosticadas 

como de efeito ambiental positivo durante a fase de implantação, a geração de emprego e o 

incremento na receita municipal (Figura 6.9). 

 
Figura 6.9 - Indicação das ações impactantes durante a implantação, englobando todos os 

meios prognosticados. 
 

Na fase de operação do empreendimento, outras ações impactantes tendem a 

afetar ambientalmente a área de estudo. Para o meio físico, duas ações poderão impactar 
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consolidada. As ações de manutenção do parque tendem a representar impacto positivo a 

este meio.  (Figura 6.10). 

 
Figura 6.10 - Indicação das ações impactantes durante a operação para o meio físico. 

 

Para o meio biótico não foram prognosticadas ações impactantes positivas para 

a fase de operação, e dentre as ações impactantes negativas se destaca a operação dos 

aerogeradores, seguida pelas atividades associadas a nova rede viária consolidada (Figura 

6.11). 

 
Figura 6.11 - Indicação das ações impactantes durante a operação para o meio biótico. 

 

Para o meio antrópico, o possível incremento do turismo, que irá gerar 

dividendos para o Município é o impacto positivo mais relevante. Negativamente a operação 

dos aerogeradores e a iluminação noturna poderão acarretar em prejuízos ao meio 

antrópico. (Figura 6.12) 
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Figura 6.12 - Indicação das ações impactantes durante a operação para o meio antrópico. 

 

A ação impactante mais significativa negativamente para o empreendimento, no 

somatório geral da matriz de impacto, foi avaliada como sendo a operação dos 

aerogeradores, seguida dos impactos oriundos da nova rede viária consolidada e iluminação 

noturna associada ao empreendimento. As atividades de manutenção do parque e o 

incremento no turismo foram identificadas como impactos gerais positivos durante a fase de 

operação. (Figura 6.13). 

 
Figura 6.13 - Indicação das ações impactantes durante a operação, englobando todos os meios 

diagnosticados. 
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concluiu que, durante a implantação, serão superiores os impactos negativos sobre o meio 

físico (solo - camada fértil, dispersão de poeira e gases e ruídos) e meio antrópico (sítios 

arqueológicos e componentes naturais singulares). Os principais fatores ambientais 

afetados positivamente pertencem ao meio antrópico, a receita municipal e a qualidade de 

vida. (Figura 6.14). 

 
Figura 6.14 - Valoração dos fatores ambientais impactados na fase de implantação. 

 

Durante a fase de operação os principais fatores afetados negativamente estão 
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diversos fatores ambientais impactados de forma negativa durante a implantação do 

empreendimento. Aproximadamente cinco fatores ambientais poderão ter seus impactos 

zerados quando da operação do parque eólico e oito fatores ambientais poderão sofrer 

impactos positivos; os dois principais são a dinâmica das águas superficiais e a erosão. 

(Figura 6.15). 

 
Figura 6.15 - Valoração dos fatores ambientais impactados na fase de operação. 
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impactos sobre a fauna alada consistem num dos mais importantes pontos de atenção 

ambiental durante a operação (programas específicos), conforme observado em outros 

empreendimentos eólicos instalados mundialmente. 

 
Figura 6.16 - Comparação entre os fatores afetados nas fases de instalação e operação do 

empreendimento. 
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impacto negativo (melhora) geral no grau dos impactos na fase de operação (Figura 6.17). 
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Figura 6.17 – Variação de impacto aos fatores afetados na implantação X operação. 
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Em consideração a estes resultados, pode-se inferir que: 

• Durante a fase de instalação se destaca como impacto positivo uma provável 

melhoria no setor econômico e na qualidade de vida da população devido 

principalmente a uma maior ocupação do setor de serviços e a geração de 

emprego devido à procura de mão-de-obra para construção do parque eólico; 

• Como efeitos negativos prognosticados para esta fase, salientam-se os 

impactos no meio físico, principalmente camada fértil, dispersão de poeira e 

gases e ruídos, e ao meio antrópico (sítios arqueológicos e componentes 

naturais singulares), que poderão ser afetada pelas obras; 

• Na fase de operação os principais fatores afetados positivamente serão do 

meio físico, sendo estes a manutenção da dinâmica das águas superficiais e 

o combate a erosão; 

• Como impacto negativo para esta fase os componentes naturais singulares e 

a qualidade subjetiva da paisagem poderão ser os fatores mais afetados; 

• A comparação entre os graus de impactos da fase de implantação para a fase 

de operação aponta uma diminuição ou até melhoria nos prováveis impactos 

que poderão afetar os fatores ambientais relevantes presentes na área; 

• Do total dos fatores ambientais analisados três destes poderão sofrer uma 

influência negativa da fase de implantação para a de operação. A receita 

municipal poderá sofrer um decréscimo na sua arrecadação devido à 

finalização das obras e os animais, principalmente os rapinantes e a espécies 

migratórias, poderão sofrer com a operação dos aerogeradores. 

Estas considerações permitem afirmar que a maioria dos possíveis fatores 

ambientais afetados e seus respectivos impactos ambientais são provenientes do processo 

construtivo do empreendimento. É muito importante uma análise aprofundada das 

alternativas projetuais existentes visando uma diminuição nos impactos oriundos da sua 

execução. O projeto deve considerar os principais fatores ambientais diagnosticados 

visando minimizar os danos a estes pelas obras do parque eólico. Concomitantemente, 

deve-se pensar em mecanismos mitigadores e compensatórios visto que, invariavelmente, 

obras deste porte não atinjam elementos naturais ou construídos durante o seu processo 

construtivo e operacional. Os fatores ambientais elencados neste trabalho são plausíveis de 

recuperação, mitigação ou compensação ambiental através da aplicação de programas 

ambientais. 
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6.3 Impactos ambientais e medidas mitigatórias 

6.3.1 Meio Físico 

6.3.1.1 Alteração da qualidade da água 

A operação dos aerogeradores tende a influenciar de forma pouco 

representativa a qualidade da água dos rios da região. Contudo, se não houver o devido 

cuidado com os transformadores, poderá ocorrer a contaminação do solo e água pelo 

carreamento do óleo utilizado nos mesmos. Contaminação por óleos e graxas provenientes 

dos veículos e equipamentos utilizados nas manutenções também poderá ocorrer, embora 

com menor probabilidade.  

6.3.1.1.1 Áreas de abrangência 

• Áreas de operação dos aerogeradores; 

• Canteiro de obras; 

• Vias de acesso; 

6.3.1.1.2 Sinergia com outros impactos 

• Sinergia com geração de resíduos sólidos, líquidos (óleos ou efluentes 

sanitários), instalação de processos erosivos e aumento da carga de 

sedimentos em suspensão. 

6.3.1.1.3 Ações susceptíveis de causar impactos 

• Implantação de canteiros de obras e alojamentos; 

• Instalação de aerogeradores; 

• Fluxo de veículos e maquinas, durante a fase de instalação; 

• Fluxo de veículos durante a fase de operação; 

• Operação dos aerogeradores. 
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6.3.1.1.4 Caráter do impacto 

Negativo durante a instalação, passível de controle absoluto com a aplicação de 

medidas, resultando em efeitos positivos na operação. 

6.3.1.1.5 Medidas mitigatórias 

• Racionalização da obra visando redução do tempo de implantação obtendo-

se, desta forma, redução do aporte de sedimentos finos aos cursos hídricos 

do entorno carreados pelas águas pluviais; 

• Disposição de materiais provenientes de escavações em áreas planas e 

topograficamente favoráveis, afastadas de linhas de fluxos preferenciais das 

águas pluviais, margens de rios ou córregos ou sobre vegetação pertencente 

às Áreas de Proteção Permanente (APPs); 

• Manutenção e, se possível, adensamento, da vegetação ciliar dos cursos 

hídricos da área do empreendimento e de seu entorno, possibilitando a 

retenção de material sólido carreado e estabilização das margens; 

• Manutenção ou abastecimento de máquinas, veículos e equipamentos 

utilizados na implantação e/ou operação do empreendimento em locais 

adequados, fora de Áreas de Proteção Permanente ou de linhas de fluxo 

preferencial das águas pluviais, preferencialmente em locais de piso 

impermeabilizado e dotado de cobertura e dos demais sistemas de segurança 

exigidos para esta atividade;  

• Deve-se atentar para que seja realizada a coleta e tratamento de efluentes e 

resíduos sólidos gerados durante as obras, com a finalidade de se evitar 

contaminação do solo e dos cursos d’água com matéria orgânica e coliforme; 

• Recomposição das áreas alteradas com uso de espécies vegetais nativas; 

• Construir taludes obedecendo às normas técnicas e manter proteção 

adequada para sua estabilidade; 

• Monitoramento constante dos equipamentos cujo funcionamento demande a 

utilização de óleo e/ou combustíveis; 

• A adoção de dispositivos de controle de drenagem e erosão, tais como lagoas 

de contenção de águas de enxurrada e rampas/canaletas, o represamento e 

a contenção secundária através de tanques e implementação de medidas de 
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controle de erosão do local na sua amplitude maior são medidas que deverão 

ser tomadas concomitantemente com a implantação do empreendimento; 

• Desdobramento de taludes longos e contínuos com a implantação de bermas 

intermediárias dotadas de sistema de canaletas para captação, condução 

tratamento e descarga de águas pluviais captadas; 

• Estabilização de acessos de construção, das plataformas de montagem, de 

áreas de estacionamento e depósitos de construção; 

• Monitoramento e manutenção permanente do sistema de drenagem; 

• Criação de bermas para minimizar taludes longos e contínuos; 

• Poderá ainda ser necessário drenagem de escavações devido à água do solo 

e penetração de águas de enxurradas durante várias fases de construção; 

• Apesar das medidas preventivas adotadas, ao término das obras deve-se 

fazer uma inspeção nos corpos d’água atingidos e próximos das obras para 

desobstruir trechos que possam ter sido assoreados; 

• Caracterização da integridade/qualidade da água em pelo menos quatro 

estações de amostragem, envolvendo a realização de análises físico-

químicas e biológicas nas amostras coletadas; 

• Controle de incidentes de contaminação dos cursos hídricos, procedendo 

com reavaliação da qualidade da água no local/região impactada após a 

adoção de medidas de controle ambiental do incidente; 

• Elaboração de relatórios/laudos de eventos de contaminação (em caso de 

ocorrência), documentando o fato, elementos ambientais afetados, medidas 

adotadas e as condições ambientais estabelecidas pós-incidente, indicando 

possíveis ações de controle ambiental contínuo; 

• Avaliação das condições da água nas estações observadas em momento pós 

instalação do empreendimento. 

6.3.1.2 Emissões atmosféricas 

Uma série de atividades relacionadas a construção tendem a gerar dispersão de 

poeiras e particulados, envolvendo as movimentações de solo e escavações, detonações, 

armazenamento, transporte e utilização de materiais, concretagem, e movimentações de 
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veículos por vias de chão batido. Serão utilizados também equipamentos pesados como 

escavadeiras, perfuratrizes, carretas, guindastes, entre outros, os quais além da dispersão 

de poeira por movimentação sobre o terreno geram gases de combustão interna dos 

motores. A relevância deste impacto, contudo, é reduzida em virtude da localização afastada 

do empreendimento em relação à população rural e/ou urbana, bem como a operação 

ocorrendo ao ar livre, possibilitando sua dispersão imediata devido à ventilação permanente 

no local. A relevância destes impactos praticamente cessa ao término da instalação. 

Durante a operação do empreendimento, a partir do aproveitamento do potencial 

eólico da região, estima-se que o projeto evite a emissão para a atmosfera de grandes 

quantidades de gases. Verifica-se a ocorrência de impacto positivo indireto na produção de 

energia elétrica a partir do aproveitamento da energia eólica, evitando a geração de 

emissões gasosas, tais como de Dióxido de Enxofre (SO2), Óxidos de Nitrogênio (NOx), 

Dióxidos de enxofre (SO2) e Dióxido de Carbono (CO2), na geração de eletricidade pela 

queima de combustíveis fósseis para produção de energia. A geração de poeira devido ao 

deslocamento de veículos pode ser significativa durante toda a vida útil do empreendimento. 

6.3.1.2.1 Áreas de abrangência 

• Vias de acesso do empreendimento; 

• Canteiro de obras. 

6.3.1.2.2 Sinergia com outros impactos 

• Este impacto é sinérgico com a alteração na infraestrutura viária geral e ao 

incômodo à população durante as obras.  

6.3.1.2.3 Ações susceptíveis de causar impactos 

• Implantação de canteiros de obras e alojamentos; 

• Instalação de aerogeradores; 

• Fluxo de veículos e maquinas, durante a fase de instalação; 

• Fluxo de veículos durante a fase de operação. 

6.3.1.2.4 Caráter do impacto 

Negativo, passível de controle significativo com a aplicação de medidas. 
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6.3.1.2.5 Medidas mitigatórias 

• Os veículos utilizados nas obras deverão realizar manutenções periódicas e 

preventivas de modo a manter suas emissões dentro dos padrões legais; 

• Onde possível e necessário, deverão ser selecionados equipamentos 

catalisadores projetados para minimizar a emissão de gases; 

• Sempre que possível, a vegetação existente nas áreas deverá ser mantida 

para funcionar como cortina verde e minimizar os efeitos resultantes das 

obras na qualidade do ar; 

• Monitoramento de atividades produtoras de poeira; 

• Em atividades geradoras de poeira, deverão ser adotadas medidas como o 

uso de aspersão de água (vias) e cobertura e/ou estabilização de pilhas de 

estoques de materiais atividades geradoras de poeira; 

• Onde possível, deverão ser minimizadas as alturas de descarga durante 

operações de entrega de materiais; 

• Realizar limpezas periódicas nas áreas de entrada e saída de veículos no 

canteiro de obras, procurando mantê-las livres de partículas; 

• Identificar e mapear áreas mais suscetíveis à erosão na faixa de servidão 

para aplicar os critérios de conservação necessários. 

6.3.1.3 Aumento dos níveis de ruído 

As intervenções previstas para implantação do parque eólico irão requerer a 

utilização de máquinas, equipamentos e veículos que gerarão ruídos em ambientes com 

características rurais, podendo causar algum desconforto à população residente. 

A operação dos aerogeradores é passível de causar impacto ambiental sonoro, 

como consequência do movimento giratório das suas pás, visto que, em funcionamento, os 

aerogeradores proporcionam dois tipos de ruídos: mecânicos, em função do gerador e da 

caixa multiplicadora; e aerodinâmico gerado pelas pás em contato com o ar, principalmente 

nas extremidades, onde a velocidade é maior. Contudo, o desenvolvimento tecnológico dos 

últimos anos promoveu um avanço significativo na diminuição dos níveis de ruído 

produzidos pelas turbinas eólicas sendo que, o nível do som de uma turbina eólica moderna 

está entre 100 e 106 dB(A), dependendo do tipo de turbina (EWEA, 2004). O ruído de uma 
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turbina eólica pode alcançar níveis de pressão moderados (< 50 dB(A)) quando a distância 

da turbina ao receptor está entre 200 e 300 metros. 

Considerando-se a adoção de uma distância mínima de 400 metros, de conforto 

acústico, entre o empreendimento e a população urbana, o impacto gerado pelo ruído 

produzido pelos aerogeradores tende a se caracterizar como mínimo ou, até mesmo, 

insignificante para a comunidade local. Interferências locais como o relevo, solo, vegetação 

e especialmente o vento, as ondas sonoras podem apresentar uma propagação diferenciada 

em determinados pontos, podendo alterar a distância de propagação sonora significante. 

O efeito de ruído pode ser relevante também para os indivíduos da fauna que 

ocupem o entorno e imediações dos aerogeradores, podendo ser repelidos por incômodo ou 

terem afetados processos como atividades reprodutivas. 

6.3.1.3.1 Áreas de abrangência 

• Vias de acesso do empreendimento; 

• Local e entorno próximo de implantação dos Aerogeradores. 

6.3.1.3.2 Sinergia com outros impactos 

• Este impacto é sinérgico com a movimentação de máquinas e equipamentos, 

com a operação do parque, e com o afugentamento da fauna.  

6.3.1.3.3 Ações susceptíveis de causar impactos 

• Implantação de canteiros de obras e alojamentos; 

• Instalação de aerogeradores; 

• Fluxo de veículos e maquinas, durante a fase de instalação; 

• Fluxo de veículos durante a fase de operação; 

• Operação dos aerogeradores. 

6.3.1.3.4 Caráter do impacto 

Negativo, de maior relevância durante a instalação (frequência irregular). Na 

operação, sua relevância tende a diminuir, desde que respeitadas as distâncias adequadas 

de áreas habitadas; contudo, a frequência contínua pode ser negativa para a fauna local. 
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6.3.1.3.5 Medidas mitigatórias 

• Deve ser priorizada a adoção de uma distância mínima de 400 metros entre 

aerogeradores e residências (ou zonas de ocupação); 

• Exaustores silenciadores deverão ser empregados em equipamentos de 

construção motorizados, quando possível; 

• Restrição dos serviços e obras durante o período diurno; 

• Conscientizar os trabalhadores da obra para evitar a geração de ruídos 

desnecessários, principalmente nas proximidades de residências; 

• Atendimento à Norma Reguladora NR-15 do Ministério do Trabalho, quanto 

ao limite e tempo de exposição dos trabalhadores aos ruídos gerados em 

seus serviços; 

• Manutenção e regulagem de máquinas e equipamentos pesados, para 

controle dos níveis de ruídos. 

6.3.1.4 Geração de resíduos sólidos e efluentes 

Os resíduos e efluentes gerados na fase de implantação do empreendimento 

são semelhantes àqueles gerados durante a execução de obras civis e de infraestrutura 

elétrica. Os principais resíduos e efluentes que podem ser gerados na fase de implantação 

do empreendimento, são: resíduos vegetais, solo, concreto e caliça, metais, plásticos e 

embalagens diversas de papel, papelão, tintas, solventes, restos de fiação, óleos usados, 

líquidos hidráulicos, líquidos de freio, pilhas, baterias, materiais diversos como areia, 

cascalho, cimento, resíduo asfáltico, EPIs, resíduo domiciliar, efluente sanitário, entre 

outros.  

A geração de resíduos domiciliares e efluentes provenientes do refeitório e das 

instalações sanitárias do canteiro de obras dependerá do porte do empreendimento. A 

existência ou não de alojamentos, cozinha, refeitório e ambulatório para os funcionários da 

obra implicará também na geração de outros tipos de resíduos sólidos, tais como restos da 

preparação de alimentos, sobras de refeições e resíduos de serviços de saúde. O 

desenvolvimento das atividades inerentes à rotina das obras de implantação do 

empreendimento gerarão resíduos e efluentes diversos, provenientes das etapas de obras 

civis, montagens e instalações.  
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Durante a fase de construção haverá a geração de efluentes líquidos e resíduos 

sólidos domésticos nos canteiros de obras. Durante a operação do parque, os resíduos 

sólidos e efluentes gerados serão provenientes de procedimentos de manutenção de 

componentes e subestação, e eventuais trocas de equipamentos bem como da manutenção 

das estradas e acessos, acarretando a geração de resíduos como transformadores, postes, 

ferragens, conectores, capacitores, medidores, cabos, abraçadeiras, óleos e outros. A 

eventual presença de visitantes também ocasionará geração de resíduos.  

Esses efluentes e resíduos, se não forem devidamente gerenciados, podem 

ocasionar outros impactos como alteração na qualidade da água e proliferação de vetores. 

6.3.1.4.1 Áreas de abrangência 

• Canteiro de obras e entorno próximo do local de implantação dos 

equipamentos. 

6.3.1.4.2 Sinergia com outros impactos 

• Este impacto é sinérgico com a implantação do empreendimento, canteiro de 

obras e com a utilização e operação do complexo. 

6.3.1.4.3 Ações susceptíveis de causar impactos 

• Implantação de canteiros de obras e alojamentos; 

• Instalação de aerogeradores; 

• Fluxo de veículos e maquinas, durante a fase de instalação; 

• Fluxo de veículos durante a fase de operação; 

• Operação e manutenção dos aerogeradores. 

6.3.1.4.4 Caráter do impacto 

Negativo, passível de controle absoluto com a aplicação de medidas. 

6.3.1.4.5 Medidas mitigatórias 

• Direcionamento dos efluentes de lavagem de veículos através de tanques de 

decantação e separadores de óleo/água antes da descarga; 



 

 
Fone/Fax: (54) 3039.2001 | (54) 3039.2002 | Rua Rodrigues Alves, nº 2064, Térreo | Bairro Lourdes | CEP: 95076-670 | Caxias do Sul/RS 

Pá
gi

na
55

4 

 

• Coleta de águas pluviais potencialmente contaminadas e águas servidas de 

plantas de dosagem de concreto das instalações em lagoas de decantação e 

separadores de óleo/água antes da descarga; 

• Classificação dos resíduos e efluentes seguindo a NBR 10.004, que envolve 

a identificação dos processos ou atividades que lhes deu origem, de seus 

constituintes, e suas características; 

• Medidas para segregação, acondicionamento, transporte, tratamento e 

destinação final de resíduos e efluentes. Quando da contratação da 

empreiteira, a mesma deverá fornecer ao empreendedor o Projeto de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC); 

• Utilização de sistemas de tratamento ou destinação adequados para águas 

servidas de sanitários de escritórios e acampamentos de trabalhadores; 

• As águas servidas e os esgotos gerados nos alojamentos poderão ser 

tratados por meio de tratamento biológico em Estação de Tratamento de 

Efluentes (ETE) compactas, dentro do canteiro de obras, ou enviadas para 

tratamento em ETE’s devidamente licenciadas. O efluente pós-tratamento 

deverá estar enquadrado dentro dos parâmetros estabelecidos pelos órgãos 

ambientais competentes para permitir seu lançamento (Ex.: Resoluções 

CONAMA nº 357/2005 e 430/2011); 

• Área de armazenamento temporário de efluentes perigosos deverá ser 

impermeabilizada, devidamente sinalizada e distante de caminhos de 

drenagem natural; 

• Controlar a correta execução das ações definidas para o gerenciamento dos 

resíduos e efluentes gerados na obra, garantindo seu correto tratamento e 

disposição. 

6.3.1.5 Alteração no sistema de drenagem 

Embora pontual, a base dos aerogeradores e melhoramentos de vias existentes 

poderão se constituir obstáculos ao fluxo atual das águas superficiais e, nestes casos, 

proporcionar condições favoráveis à instalação de processos erosivos localizados. Além 

disto, exposição do solo ao escoamento superficial das águas pluviais ao longo das vias de 

acesso para manutenção dos equipamentos também poderá favorecer o surgimento de 
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processos erosivos, originando ravinas que, se não controladas, poderão evoluir para 

voçorocas.  

6.3.1.5.1 Áreas de abrangência 

• Vias de acesso do empreendimento; 

• Canteiro de obras e entorno próximo do local de implantação dos 

equipamentos. 

6.3.1.5.2 Sinergia com outros impactos 

• Alteração na dinâmica hídrica do ambiente, erosão causada por movimentos 

de solo, alteração do aquífero pela remoção do solo, início de processos 

erosivos. 

6.3.1.5.3 Ações susceptíveis de causar impactos 

• Implantação de canteiros de obras e alojamentos; 

• Instalação de aerogeradores; 

• Melhoria e alargamento de vias, áreas de manobra. 

6.3.1.5.4 Caráter do impacto 

Negativo, passível de controle significativo com a aplicação de medidas, de alta 

relevância caso não mitigado. A adoção das medidas tende, com a progressão temporal, a 

resultar em efeito positivo ao ambiente local. 

6.3.1.5.5 Medidas mitigatórias 

• A adoção de dispositivos de controle de drenagem e erosão, tais como lagoas 

de contenção de águas de enxurrada e rampas/canaletas, o represamento e 

a contenção secundária através de tanques e implantação de medidas de 

controle de erosão do local, na sua amplitude maior, são medidas que 

deverão ser tomadas concomitantemente com a implantação do 

empreendimento; 

• Desdobramento de taludes longos e contínuos com a implantação de bermas 

intermediárias dotadas de sistema de canaletas para captação, condução 

tratamento e descarga de águas pluviais captadas; 
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• Estabilização de acessos de construção, das plataformas de montagem, de 

áreas de estacionamento e depósitos de construção; 

• Administração de escavações para evitar a criação de caminhos de 

drenagem para aquíferos subjacentes; 

• Controle de assoreamento nos corpos hídricos da área do empreendimento e 

de seu entorno; 

• Monitoramento permanente do sistema de drenagem; 

• Criação de bermas para minimizar taludes longos e contínuos; 

• Poderá ainda ser necessário drenagem de escavações devido à água do solo 

e penetração de águas de enxurradas durante várias fases de construção; 

• Apesar das medidas preventivas adotadas, ao término das obras deve-se 

fazer uma inspeção nos corpos d’água possivelmente atingidos e próximos 

das obras para desobstruir trechos que possam ter sido assoreados; 

• Na fase de operação é necessário monitoramento para evitar a obstrução das 

valas de drenagem e avaliar a necessidade de melhoria do sistema. 

6.3.1.6 Processos erosivos, alterações no solo e áreas degradadas 

A proteção do solo quanto à contaminação também se faz necessária, devendo 

ser evitado manuseio de óleos, graxas ou qualquer outra substância passível de infiltração e 

potencialmente contaminante. A movimentação de terra e exposição do solo devido a 

terraplenagem para preparação do terreno para a obra e escavações para a instalação das 

torres dos aerogeradores durante a fase de implantação do empreendimento são atividade 

que elevarão o potencial de instalação de processos erosivos, exigindo medidas de proteção 

do solo. O surgimento de feições erosivas, independentemente do porte, deverá sofrer 

intervenções de correção imediatas e definitivas. 

Durante a operação do empreendimento, o fluxo de escoamento superficial 

alterado pela presença da base dos aerogeradores e o uso das vias de acesso para 

manutenção das estruturas são as ações que poderão desencadear processos erosivos na 

área. Os referidos processos erosivos podem iniciar nos locais de assentamento dos 

aerogeradores, formando corpos de erosão linear, como é o caso das voçorocas que podem 

degradar áreas tanto a jusante como a montante do ponto inicial de desencadeamento. A 
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erosão intensa pode, em situações extremas, comprometer a própria estabilidade da 

estrutura, provocando sua queda. 

6.3.1.6.1 Áreas de abrangência 

• Vias de acesso do empreendimento; 

• Canteiro de obras e entorno próximo do local de implantação dos 

equipamentos. 

6.3.1.6.2 Sinergia com outros impactos 

• Impacto visual, alteração da paisagem, alteração na dinâmica hídrica do 

ambiente, erosão causada por movimentos de solo, início de processos 

erosivos, geração de áreas degradadas. 

6.3.1.6.3 Ações susceptíveis de causar impactos 

• Fase de instalação: obras de em geral; 

• Fase de operação. 

6.3.1.6.4 Caráter do impacto 

Negativo, passível de controle ou mitigação com a aplicação de medidas, de alta 

relevância caso não mitigado. Os efeitos sinérgicos e sistêmicos da incidência do impacto 

podem afetar uma expressiva quantidade de outros elementos ambientais físicos, bióticos e 

antrópicos. As atividades invariáveis à sobre o terreno na ADA afetam principalmente a 

camada fértil, podendo também incidir em possíveis eventos erosivos e, de uma forma 

menos intensa, em instabilidade de encostas. A correta adoção das medidas tende a tornar 

em positivo o efeito prolongado destas sobre os fatores ambientais. 

6.3.1.6.5 Medidas mitigatórias 

• Adequada seleção dos locais para instalação dos aerogeradores e outras 

estruturas necessárias; 

• Emprego de técnicas de perda e contenção de solo, tais como construção 

com o acompanhamento das curvas de nível, visando redução dos volumes 

de movimentação de terra; 

• Instalação de dispositivos de drenagem; 
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• Limitação da circulação de veículos exclusivamente às vias de acesso, sendo 

estas adequadamente construídas, sinalizadas e mantidas ao longo da 

instalação e operação do empreendimento; 

• Em locais cuja pavimentação se fizer necessária, a adoção de pisos 

permeáveis evitará a formação de fluxos superficiais preferenciais de alto 

potencial erosivo; 

• Em áreas cuja movimentação de solo tenha ocorrido, o escalonamento de 

taludes, a suavização das declividades e adoção de cobertura vegetal de 

gramíneas são medidas a serem adotas para controle de eventuais 

processos erosivos; 

• Materiais resultantes de escavações deverão, sempre que possível, ser 

reaproveitados na obra; 

• Caso necessário, a importação de material, o mesmo deverá ser proveniente 

de área licenciadas; 

• Identificar eventuais processos erosivos na faixa de segurança, próximo às 

fundações das turbinas e estradas de acesso para realizar as recomposições 

necessárias e conservar a cobertura vegetal; 

• Remover e armazenar adequadamente o solo fértil de áreas que serão 

escavadas, para sua posterior recuperação; remover e estocar o material 

vegetal e do horizonte superficial do solo; 

• Manter a vegetação herbácea nas áreas de depósito de materiais ao ar livre; 

• Construir e manter canaletas limpas e desobstruídas, permitindo o 

escoamento e a dispersão normal das águas pluviais; 

• Construir taludes obedecendo as normas técnicas e manter proteção 

adequada para sua estabilidade; 

• Construir caixas de dissipação, para reduzir a energia da água de 

escoamento superficial, onde for necessário; 

• Construção de estruturas de proteção nas bases das turbinas, onde for 

necessário; 

• Identificar e mapear áreas mais suscetíveis à erosão na faixa de servidão 

para aplicar os critérios de conservação necessários; 
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• Limpeza da área, ao término das obras, antes da retirada dos equipamentos, 

devendo ocorrer a desmobilização completa dos canteiros, por meio da 

retirada dos prédios e instalações usados durante a construção; 

• Os resíduos resultantes deverão ser retirados e dispostos adequadamente e 

os materiais recicláveis deverão ser destinados à reciclagem; 

• As áreas utilizadas para estoque de agregados, ou de usinas deverão ser 

totalmente limpas. Os tanques, tambores e outros materiais tornados 

inservíveis deverão ser recolhidos, armazenados e em seguida destinado 

corretamente conforme sua classificação; 

• Tanto a área do canteiro de obras como o seu entorno, principalmente 

talvegues e acessos, deverão ser limpos e livres de entulho das obras (sobras 

de materiais, restos de vegetação, latas, tambores, etc.); 

• Readequação/recuperação das Áreas Alteradas pelas ações do 

empreendimento, incluindo canteiro de obras, vias temporárias e seus 

entornos; 

• Manutenção e, se possível, adensamento da vegetação ciliar dos cursos 

hídricos da área do empreendimento e de seu entorno, possibilitando a 

retenção de material sólido carreado e estabilização das margens; 

• Monitorar a ocorrência de processos erosivos; 

• Recomposição das áreas alteradas com uso de espécies vegetais nativas. 

6.3.2 Meio Biótico 

6.3.2.1 Supressão da vegetação existente 

Todas as atividades que deverão ser realizadas para a implantação do 

empreendimento como de apoio à obra principal, sejam elas de que natureza forem, 

necessitam de planejamento cuidadoso, evitando-se entrar em áreas que sejam 

descartadas posteriormente e que tenham sua vegetação arbórea/arbustiva retirada. Deve 

ser observado o cuidado com áreas ocupadas temporariamente com benfeitorias, acessos e 

bota-foras. 
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Considerando os locais projetados de implantação das bases dos 

aerogeradores, a avaliação da área impactada sobre a vegetação indica que a maioria da 

ocupação se dará sobre campo antrópico, ou seja, lugar ocupado pela agricultura atual. 

Ainda assim é importante salientar que o acompanhamento da supressão vegetal é 

imprescindível.  

Embora a formação agrícola seja predominante na área, inevitavelmente poderá 

ocorrer supressão ou até mesmo uma poda sobre a vegetação nativa arbórea na abertura 

dos acessos, uma vez que em vários trechos da AID é observado uma aproximação ou 

intersecção entre formações nativas e o trajeto que será percorrido pelas máquinas e 

equipamentos de grande porte. Os projetos executivos das vias deverão ser aprovados pela 

fiscalização, a qual avaliará e autorizará a supressão da vegetação. 

Da mesma forma, afloramentos rochosos podem ocorrer ao longo dos acessos 

e/ou nas bases dos aerogeradores. Esses tipos de confrontos deverão ser intensamente 

evitados pelo projeto de implantação do empreendimento, considerando o reposicionamento 

de estruturas e vias. Em casos de afetação de afloramentos, considerando a presença de 

espécies rupestres como cactáceas e bromeliáceas, poderá ser necessários que estas 

sejam transcoladas para outro ambiente.  

O acompanhamento das modificações ambientais resultantes do 

empreendimento da natureza do projeto em questão é de extrema importância, uma vez 

que, cabe o responsável técnico orientar em tempo hábil de controle e de correção sob os 

impactos gerados sobre a flora local. 

6.3.2.1.1 Áreas de abrangência 

• Todas locais que sofrerem alterações diretas; 

6.3.2.1.2 Sinergia com outros impactos 

• Impactos vinculados a fauna, em especial, fuga da fauna local; 

6.3.2.1.3 Ações Suscetíveis de Causar Impactos 

• Implantação de canteiros de obras e alojamentos; 

• Instalação de aerogeradores; 

• Melhoria de vias e áreas de manobra. 
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6.3.2.1.4 Caráter do impacto 

Negativo, de notável relevância caso não prevenido ou mitigado, e de baixa 

significância com o atendimento e aplicação de medidas mitigatórias. 

6.3.2.1.5 Medidas mitigatórias 

• Evitar a supressão de vegetação arbórea nativa. Havendo a necessidade, 

sera procedida de acordo coma legislação vigente; 

• Não deverão ser suprimidas ou afetadas formações de mata nativa e em 

especial formações de bambuzais, as quais abrigam endemismos e espécies 

ameaçadas da avifauna; 

• Resgate e salvamento de espécimes da flora epífita e de indivíduos arbóreos 

relevantes que, eventualmente, venham a ser afetados com a implantação do 

empreendimento; 

• Manutenção e, se possível, adensamento da vegetação ciliar dos cursos 

hídricos da área do empreendimento e de seu entorno, possibilitando a 

retenção de material sólido carreado e estabilização das margens; 

• Considerar a utilização da malha viária já existente e instalada como 

prioridade à abertura de novos acessos. 

6.3.2.2 Perda de espécimes por colisões 

Estudos de impacto ambiental em empreendimentos eólicos instalados no 

Hemisfério Norte indicam que um dos principais impactos deste tipo de empreendimento se 

dá sobre a fauna alada, em virtude da mortalidade gerada por colisões com aerogeradores e 

linhas de transmissão associadas (DREWITT & LANGSTON, 2006; WINKELMAN, 1992). 

Esse impacto pode atingir as comunidades faunísticas residentes e migratórias de maneira 

direta, podendo ocasionar a redução (significativa ou não) do número de indivíduos de 

determinados táxons, conduzindo a possíveis distúrbios sobre padrões populacionais e do 

ecossistema.  

A relação entre parques operacionais e impactos sobre a fauna voadora parece 

depender muito do local específico em que o empreendimento é instalado (EWEA, 2006). 

Kerlinger & Curry (1997) consideram que, em se tratando números totais de torres e período 

intermitente de funcionamento, eventos de colisão de aves com aerogeradores podem ser 
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considerados raros e não aleatoriamente distribuídos nas zonas de influência, ou seja, 

fatores específicos relacionados à posição específica ou ambiente de entorno, podem 

influenciar a susceptibilidade das espécies. Ambientes de especial atenção incluem locais 

de concentração de aves, refúgios ecológicos, alagados e banhados, locais de ocorrência 

de espécies ameaçadas, ambientes pertencentes a rotas migratórias e ambientes com 

elementos atrativos para rapinantes (HÖTKER, 2006). Dentre estes elementos, a presença 

de rapinantes constitui o principal foco de atenção localmente. 

Os fatores climáticos constituem fator relevante que afeta a visibilidade em voo 

e, consequentemente, as taxas de colisão em parques instalados (RICHARDSON, 2000). O 

estabelecimento de condições de nevoeiro diminui para poucos metros o raio de detecção 

visual do animal, que normalmente seria limitada pela capacidade visual da espécie em 

questão (ERICKSON, 2003). Desta forma, quando o animal se desloca em velocidade no ar, 

a capacidade de evitar o impacto com elementos que surgem inesperadamente a sua frente 

é menor. Além da neblina, ventos constantes e fortes são citados em inúmeras bibliografias 

como fatores que aumentam o risco de colisões de aves em obstáculos físicos, como torres 

anemométricas, aerogeradores e linhas de transmissão (BEVANGER, 1994; WINKELMAN, 

1992). Eventos de forte neblina se mostraram comuns e reincidentes na área de estudo, 

particularmente durante o período de outono e inverno. 

Turbinas com elementos menores e maior velocidade de rotação são associadas 

a índices de colisão mais elevados. Índices estimados de risco de colisão calculados entre 

aerogeradores antigos, menores, e modelos modernos, maiores, apontam resultados 

semelhantes entre ambos (KRIJGSVELD, 2009; WINKELMAN, 1992) ou então mais 

elevados para os modelos antigos (SAIDUR, 2011). O aumento dos diâmetros de rotor 

aumenta a superfície de contato dos indivíduos que se aproximam do aerogerador, assim 

como o aumento de altura expõem espécie com altitude de voo mais elevadas, incluindo 

migrantes noturnos. Erickson (2001) aponta este grupo como responsável por mais de 80% 

das fatalidades de aves em parques modernos. Por outro lado, o aumento da altura entre o 

solo e a altura mínima de alcance das pás permite que mais animais voem abaixo do rotor; a 

velocidade de rotação menor nos modelos mais novos incide também numa maior 

capacidade dos animais identificarem e desviarem do artifício em movimento. Hötker (2006) 

considera que a utilização de aerogeradores maiores, em menor número por 

empreendimento, incide em impactos positivos em relação à utilização de aerogeradores 

menores em maior número, considerando taxas idênticas de produção energética. 
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Outros fatores também são associados ao potencial de risco de colisão, 

incluindo a formação de bandos, maturidade e fatores morfológicos e comportamentais 

específicos como habilidade de voo e padrões de deslocamento (DREWITT & LANGSTON, 

2006). Alguns táxons se mostram mais suscetíveis a colisões, destacadamente os 

rapinantes (Falconiformes e Strigiformes), os maçaricos e garças (Ciconiiformes) (BARRIOS 

e RODRÍGUEZ 2004) bem como outras aves de caráter aquático (DE LUCAS, 2004; 

JANSS, 2000). Kuvlesky (2007) aponta altos índices de colisões para Passeriformes, em 

especial para espécies com comportamento migratório noturno; Saidur (2011) aponta que o 

impacto dos aerogeradores nos EUA é mais significativo em relação a Passeriformes e 

morcegos. 

O grupo dos Rapinantes (Accipitridae, Falconidae e Strigidae) é geralmente 

citado como um dos mais impactados pela instalação e operação de Centrais Geradoras 

Eólicas. Em geral, locais com maior abundância de uma determinada espécie tendem a 

apresentar maiores taxas de colisão para a mesma, uma relação positiva (CARRETE, 2012; 

KUVLESKY, 2007; DREWITT & LANGSTON, 2006). Não obstante, para os rapinantes, pode 

não haver uma clara correlação entre abundância de espécies e taxas de colisão e 

mortalidade em parques instalados (LUCAS et al., 2012; LUCAS, 2008; ORLOFF & 

FLANNERY, 1992), uma vez que a maioria das espécies de rapinantes apresenta 

abundâncias inferiores às demais, e, no entanto, muitas vezes apresentam índices de 

colisão significativamente maiores que espécies abundantes, em particular aquelas que 

apresentam ocupação aérea mais próxima dos aerogeradores (CARRETE, 2012). 

Uma vez em movimentação passiva no ar (planando), Rapinantes e 

Cathartiformes (urubus) podem por vezes ser lançados pelas correntes de ar às 

proximidades dos aerogeradores, constituindo desta foram um risco potencial a acidentes 

(CARRETE, 2012; BARRIOS, 2004). Segundo Barrios (2004), em estudo envolvendo altos 

índices de mortalidade da avifauna em Parque Eólico na Espanha, os táxons mais sujeitos a 

mortalidade consistem em espécies residentes com comportamento de voo associado às 

correntes de ar, as quais realizam movimentações aéreas de acordo com as correntes 

verticais. Uma vez que seus deslocamentos são muitas vezes regidos por estes fatores, 

estes animais se tornam mais suscetíveis quanto mais estiverem habituados à presença de 

aerogeradores no terreno (conduzindo a maiores aproximações em voo destes elementos) 

bem como quando conduzidos por correntes fracas ou irregulares de vento, as quais muitas 

vezes os aproximam perigosamente das pás em movimento. 
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O comportamento de “travar na presa”, comum a maioria dos rapinantes, 

constitui um fator de risco para o grupo (ORLOFF AND FLANNERY, 1992). Quando em 

forrageio, o rapinante foca exclusivamente seu campo de visualização na presa, ignorando 

demais itens e obstáculos presentes; ao iniciar o ataque, o animal determina uma rota de 

deslocamento que visa evitar os obstáculos fixados em seu caminho, momento este em que 

artifícios de destacamento das pás e rotores (em movimentação) podem ter importância 

fundamental. 

Estes padrões de comportamento, associados a grande envergadura e baixa 

capacidade de manobra, resultam em impactos no Hemisfério Norte sobre rapinantes 

ameaçados, incluindo, além de A. chrysaetos, Neophron percnopterus (abutre-do-egito), 

Gyps fulvus (abutre-fouveiro) e Hieraaetus fasciatus (águia-de-bonelli) (LUCAS et al., 2012; 

CARRETE, 2009; LUCAS, 2008; KUVLESKY, 2007; BARRIOS e RODRÍGUEZ 2004). G. 

fulvus é uma espécie carniceira da Europa e Ásia que, no entanto, pertence à família dos 

gaviões, diferentemente dos urubus de ampla ocorrência local, Coragyps atratus (urubu-de-

cabeça-preta) e C. aura, além do não registrado Sarcoramphus papa (urubu-rei). 

Localmente, considerando os fatores descritos, podem ser esperados valores 

elevados de mortalidade para Caracara plancus e C. atratus, os mais abundantes do grupo 

localmente, ainda que taxas significativas (em termos populacionais) possam ocorrer para 

qualquer uma das espécies de rapinantes. Em particular, podem se significativos os 

impactos sobre Geranoaetus melanoleucus (águia-chilena), rapinante de grande porte, de 

baixa densidade populacional e demanda por territórios extensos, com presença registrada 

em altitudes elevadas a partir do nível do solo. 

Os rapinantes, em especial os Accipitriformes na área de estudo, representam 

um grupo com elevada importância, visto as características comportamentais dos animais 

do grupo (incluindo movimentações amplas sobre o terreno), sua participação nas redes 

tróficas (consumidores de topo) bem como suas dinâmicas populacionais (baixa densidade 

populacional e longos períodos de vida, com baixa taxa reprodutiva). Mesmo quando 

apresentam taxas de colisão menores que outros grupos, quaisquer impactos sobre estas 

espécies podem gerar efeitos significativos em termos populacionais e ao ecossistema em 

geral, em especial para táxons sensíveis registrados como G. melanoleucus, Parabuteo 

unicinctus (gavião-asa-de-telha) e o gavião-caboclo (Heterospizias meridionalis). Ainda que 

nem todas as 14 espécies de rapinantes registradas tenham apresentado ocupação da faixa 

de risco considerada (32 a 155 metros), é provável que todas possam ocorrer nesta zona, 

visto que o comportamento de voo planado é comum a maioria das espécies do grupo. 
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Impactos sobre populações de Rapinantes locais e migrantes, assim como para 

os demais grupos, parecem estar relacionados também ao local específico de instalação 

dos parques eólicos (KUVLESKY, 2007); bordas de áreas declivosas e vales, bem como 

zonas de concentração destes animais podem representar áreas de especial relevância 

(CARRETE, 2012). Neste sentido, podem ser considerados críticos localmente os 

aerogeradores BAT I 09, BAT I 12, BAT I 13, BAT I 14 e BAT I 15, na porção sul da ADA, os 

aerogeradores BAT I 02, BAT I 03 e BAT I 04, na porção central, e os aerogeradores BAT II 

06, BAT II 09 e BAT II 10, na porção norte, estes dois últimos associados as maiores 

diversidades de rapinantes registradas em AID. 

Apesar da maior sensibilidade geral do grupo, inerente aos fatores morfo-

comportamentais associados, estudos apontam que determinados parques apresentam 

índices de colisão e mortalidade do grupo mais elevado, como o parque de Altamont (EUA), 

onde foi registrada mortalidade significativa entre 0,16 a 0,24 aves/turbina/ano (ERICKSON,  

2001). Alternativamente, são conhecidos também índices de mortalidade não significativos 

variando entre 0,03 e 0,065 aves/turbina/ano para diferentes parques instalados em outros 

estados americanos bem como em países europeus (KUVLESKY, 2007; ERICKSON, 2003). 

Outros grupos da avifauna que podem apresentar relevância local quanto a 

impactos com aerogeradores são os Apodidae (Apodiformes), conhecidos como 

andorinhões, e as andorinhas (Hirundinidae – Passeriformes). Dentre estas, foram 

observadas movimentações abundantes reincidentes para o gênero Streptoprocne (S. 

biscutata e S. zonaris - taperuçus) e Petrochelidon pyrrhonota (andorinha-de-dorso-

acanelado). Animais destas espécies realizam amplas e abundantes movimentações 

circulando no ar, entre o nível do solo e mais de 150 metros, atingindo alturas médias que 

podem ser consideradas de risco de colisão. Para os Passeriformes, foram identificados 

comportamentos de risco para Anthus lutescens, Molothurs bonariensis e Pseudoleistes 

guirahuro. 

Inúmeros indícios de estudos atuais indicam que os impactos de parques eólicos 

podem ser mais severos sobre os morcegos do que sobre as aves (ARNETT, 2008; 

KUVLESKY, 2007). A mensuração dos impactos que geram mortalidade à quiropterofauna 

em áreas com aerogeradores é escassa no Brasil. Comumente são importados métodos 

utilizados na Europa ou América do Norte aonde a vigência de estudos ambientais sobre o 

impacto em quirópteros vem sendo implantada desde os primeiros projetos eólicos 

operantes. 
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Estudos nesta região revelam que impactos pela presença de aerogeradores em 

quirópteros estão relacionados ao tipo de ambiente, sazonalidade e composição de 

espécies. Eventos observados incluem colisões direta com as lâminas ou pás evidenciada 

através de câmeras de vídeo (HORN, 2008), e também barotrauma (mortalidade devido a 

danificação dos pulmões do animal, visto à mudança abrupta na pressão do ar próximo às 

lâminas) (BAERWALD, 2008). A intensidade e frequência de fatalidades de quirópteros em 

aerogeradores tem se mostrado bastante superior ao observado em outras estruturas 

antropogênicas erigidas no terreno. Aparentemente, o caráter dinâmico dos aerogeradores 

parece ser decisivo quanto ao potencial de impacto sobre o grupo, uma vez que não são 

observadas colisões com artifícios estacionários como aerogeradores não operantes 

(ARNETT, 2010; ARNETT, 2005). 

Assim como para as aves, a localização específica dos parques parece exercer 

influência sobre taxas de colisão; a proximidade a áreas florestais, intensamente 

arborizadas, constitui um fator de risco para o grupo da quiropterofauna (ARNETT, 2008). 

Fatores físicos relacionados aos aerogeradores também podem ser relevantes quanto a 

impactos gerados sobre os morcegos. Estudos indicam que modelos mais altos, com torres 

maiores, representam maiores índices de colisão para os morcegos (BARCLAY, 

BAERWALD & GRUVER, 2007). 

A dieta insetívora, fator comum às espécies registradas de quirópteros na área 

de estudo, especialmente àquelas das famílias Molossidae e Vespertilionidae, pode 

representar um fator de atenção em relação ao grupo quanto a possível presença de 

aerogeradores no terreno; uma vez que, ao menos parte dos indivíduos (conforme verificado 

nos levantamentos) se afasta de seus locais de dormitório à noite para buscar alimento em 

áreas abertas, com predileção por locais de concentração da entomofauna. Espécies que 

realizam forrageio ativo em voo, como aquelas do gênero Eptesicus, ocorrente na área de 

estudo, tendem a estar especialmente susceptíveis (JONES, 2009). Não obstante, táxons de 

dieta generalista, integrantes da família Phillostomidae, podem estar susceptíveis também 

em relação à dieta insetívora incluída em sua ampla gama de diversificação na composição 

alimentar. Aparentemente, essa atração dos quirópteros em torres eólicas parece estar 

positivamente associada à alta densidade de insetos nestes locais, que por sua vez são 

atraídos pela radiação de calor emitida a partir de componentes de alta energia no alto das 

torres, incluindo pás e rotor (BETTS, 2006). 

A atividade de morcegos se intensifica em períodos de baixa velocidade eólica, 

inferior a 6 m/s, quando a atividade de insetos é maior (ARNETT, 2005). Quadros 
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ambientais que incluem ventos fortes, aparenta ter menor relação com eventos de colisão 

entre morcegos e aerogeradores, envolvendo diferenças de mortalidade de até 90% 

(RYDELL, 2010; ARNETT, 2008). A direção do vento também pode ser decisiva; segundo 

Fiedler (2004), noites com direção do vento diferente daquela predominante na região 

resultam em maiores índices de colisões para morcegos. 

Estudos apontam que a taxa de mortalidade em parques eólicos apresenta um 

relação diretamente proporcional ao volume de migração local, e que fatores específicos 

como a sazonalidade, posição individual de turbinas (mesmo à escala de grandes parques) 

e condições climáticas podem exercer alta variabilidade (DESHOLM, 2006). Localmente, 

este impacto tende a ser mais representativo dentre os quirópteros, uma vez que não foi 

identificada uma presença expressiva de aves migratórias ou mesmo rotas localmente 

estabelecidas. A maioria dos migrantes da avifauna possui relação mais direta com 

ambientes de mata, e não tende a se deslocar a maiores altitudes; não obstante, exceção a 

este quadro pode ocorrer quanto a espécies como andorinhas migrantes (como P. 

pyrrhonota) e os suiriris (Tyrannus sp.). Impactos sobre aves campestres migrantes, como 

Sporophila hypoxantha, ainda não são conhecidos. Não pode ser descartada também a 

possível passagem de aves neárticas pela região. 

O comportamento de se deslocar utilizando o período noturno é citado para 

muitas espécies migratórias e consiste num fator de elevada importância, uma vez que a 

capacidade de detecção visual de elementos antrópicos elevados, erigidos e/ou em 

movimentação no terreno, diminui sensivelmente com a ausência de iluminação natural 

(DREWITT & LANGSTON, 2006). Aves migrantes tendem a se deslocar entre alturas 

inferiores a 100 metros até superiores a 1000 metros, enquanto morcegos provavelmente se 

desloquem a alturas inferiores, potencializando seu risco de colisão com aerogeradores 

(BARCLAY, BAERWALD & GRUVER, 2007). 

Para o grupo das aves, grande parte dos estudos indica uma taxa de 

mortalidade inferior a um incidente/turbina/ano (DESHOLM, 2006). O estudo realizado no 

Parque eólico de Osório identificou taxas de mortalidade de 1,37 aves/turbinas/ano no 

primeiro ano de monitoramento, e 0,94 aves/turbinas/ano no segundo ano (MAIA, 2007; 

MAIA, 2008). Erickson (2001) cita uma taxa de 2,19 colisões/turbina/ano em relação a todos 

os parques instalados nos EUA, e Hötker (2006) aponta uma média de 8,1 

colisões/turbina/ano para parques europeus, americanos e australianos. Kuvlesky (2007), 

através de uma amplo levantamento de estudos para vários parques no Hemisfério Norte, 

aponta índices de colisão que variam entre 0 a mais de 30 colisões/turbina/ano, ainda que 
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alguns estudos apontem índice que podem chegar a 64 e a 125 colisões/turbina/ano 

(KRIJGSVELD, 2009; EVERAERT & STIENEN, 2007; LANGSTON & PULLAN, 2003; 

THELANDER, 2003). 

Comparativamente, uma série de outros elementos e processos antrópicos 

existentes tem sido atribuídos a taxas muito mais elevadas de mortalidade da avifauna em 

comparação a parques eólicos, incluindo fatalidades em edificações (janelas), predação por 

gatos domésticos, linhas de transmissão, pesticidas e por veículos (SOVACOOL, 2009; 

EWEA, 2006). Essa comparação, entretanto, deve ponderar o percentual muito mais amplo 

de abrangência de tais fatores em relação à atual cobertura de parques e complexo eólicos 

em franca expansão. 

A avaliação conjunta de colisões e mortalidade de morcegos nos Estados Unidos 

aponta para uma média de 3,4 colisões/turbina/ano, com variação de índices de 1,2 a 46,3 

entre diferentes parques instalados (JOHNSON, 2004). Nos parques eólicos de Osório (RS), 

foram identificadas taxas de mortalidade de 17,85 colisões/turbina/ano no primeiro ano de 

monitoramento, e 9,75 colisões/turbina/ano no segundo ano (MAIA, 2007; MAIA, 2008), uma 

diminuição de 45,4%. Erickson (2007) verificou uma queda de 50% na mortalidade de 

morcegos num período de cinco anos (0,63 mortes/turbina/ano), em relação ao observado 

nos dois primeiros anos de monitoramento (1,12). Períodos pronunciadamente críticos para 

colisões de morcegos com aerogeradores são observados durante o final do verão e outono 

(ARNETT, 2008; JOHNSON, 2004; KUNZ, 2007). 

Ainda que de imprescindível relevância e aplicabilidade, índices de colisão 

baseados no encontro de carcaças podem subestimar a parcela de impactos sobre táxons 

de menor porte como passeriformes e morcegos, mesmo que estes estejam associados a 

índices representativos de colisão em determinadas áreas. Isso se deve ao fato de animais 

como esses poderem ser totalmente aniquilados quando colidem com pás em movimento, 

impossibilitando o encontro de seu corpo abatido, uma vez que mesmo em aerogeradores 

modernos, de maiores dimensões, a velocidade de rotação na ponta da pá pode atingir 230 

km/h (EVERAERT & STIENEN, 2007). 

O efeito oriundo da mortalidade por colisões, de forma acumulada, pode atingir 

populações da fauna residentes e migratórias de maneira indireta, ocasionando a redução 

(significativa ou não) do número de indivíduos de determinados táxons e conduzindo a 

possíveis distúrbios sobre padrões populacionais. Reduzindo a densidade destas 

populações, podem ser desencadeados efeitos de delação de alelos, que, e em longo prazo, 
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podem conduzir a processo de extinção local da espécie. Alterações desta ordem podem se 

expressar em longo prazo, fugindo à identificação por estudos de curta duração. 

Há apenas um parque eólico instalado no Paraná, pelo menos 270 km distante, 

o que acaba gerando um cenário desconhecido, onde não existem padrões e referências 

para que se possam fazer comparações. Para o Parque Eólico de Palmas (PR), 

possivelmente o mais próximo do empreendimento aqui abordado em termos bióticos, não 

foi observado impacto sobre a fauna alada; contudo, o monitoramento ambiental do 

empreendimento apresenta, segundo Sovernigo (2009), definições metodológicas 

inadequadas, que podem ser decisivas nesta avaliação. Conclusões retiradas de outros 

estudos não podem ser generalizadas, e particularidades a respeito da fauna voadora na 

área do empreendimento podem incidir em diferenciações específicas de nível de impacto 

sobre a fauna alada. Em particular para os morcegos, observa-se uma deficiência de 

trabalhos disponíveis a respeito, sendo que muitos estudos permanecem com relatórios 

técnicos não publicados.  

O monitoramento ambiental no Parque Eólico de Osório, na região nordeste do 

Estado do Rio Grande do Sul (planície litorânea norte) indicou que, até o ano de 2009, 

indivíduos pertencentes a um total de oito espécies de morcegos (3 famílias) e 43 espécies 

de aves (7 migratórias) haviam colidido nos aerogeradores daquele empreendimento (MAIA, 

2007; MAIA, 2008; MAIA, 2009). 

6.3.2.2.1 Área de abrangência 

• A possível ocorrência de colisões coincide com o local onde as torres serão 

instaladas. 

6.3.2.2.2 Sinergia  

• Alteração nas Rotas Migratórias; 

• Alteração de ocupação e comportamento da avifauna e quiropterofauna 

residente. 

6.3.2.2.3 Ações suscetíveis de causar impactos 

• Instalação dos aerogeradores; 

• Operação dos aerogeradores. 
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6.3.2.2.4 Caráter do impacto 

Negativo, de incidência e intensidade incertas concentradas na fase operatória. 

Caso incidente, sua significância pode ser variável, conforme a quantidade de animais 

impactados e as espécies envolvidas. 

6.3.2.2.5 Medidas mitigatórias 

• O layout do parque eólico deverá respeitar a existência de corredores aéreos 

da avifauna e locais de ocorrência relevante de espécies migratórias, além do 

afastamento de áreas de vegetação de porte, de acordo com dados 

referentes aos estudos realizados (residência de quirópteros); 

• Monitoramento da colisão de aves e morcegos antes, durante e depois da 

construção do parque eólico; 

• Deverão ser respeitadas também as zonas definidas como “Áreas de 

Relevância” identificadas com bases nos resultados de monitoramentos 

faunísticos; 

• Desenvolvimento de estratégias para situações críticas como o desligamento 

dos aerogeradores em horários de atividades mais elevada da avifauna e 

quiropterofauna impactada. Em parques norte-americanos com alto índice de 

incidências com morcegos, a parada dos aerogeradores durante períodos de 

três (3) horas representou perdas entre 0,3 e 1,0% do total de energia gerado 

anualmente, não obstante resultando em diminuições de 44 a 93% da taxa de 

mortalidade do grupo (ARNETT, 2011). Na Espanha, índices de mortalidade 

de uma espécie de rapinante ameaçada de grande porte foram reduzidos em 

mais de 50% com a parada controlada de aerogeradores vigiados durante 

horários de pico, com perdas energéticas anuais de 0,07% (LUCAS et al., 

2012); 

• Utilização de artifícios de destaque em aerogeradores, como a utilização de 

tintas com reflexão ultravioleta. Resultados com observações associadas a 

falcões (Falco – Falconidae), em parques eólicos americanos (PNAWPPM-III, 

2000), indicam que artifícios conspícuos nas pás, com 2 a 3 cm cada, são 

suficientes para atrair a atenção dos animais e permitir manobras de evasão a 

até 25 metros do artifício. A eficiência das pinturas, entretanto, diminui com o 

aumento da velocidade de rotação de pás (PNAWPPM-III, 2000); Outros 
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modos de pintura das pás podem ser avaliados, como o padrão de pintura de 

uma pá toda de preto e duas pás não pintadas (HODOS, 2003). Caso 

necessário, diferentes métodos poderão ser testados em campo para 

comprovar a melhoria da acuidade visual; 

• Luzes de iluminação dos aerogeradores devam ser evitadas, uma vez que 

podem atrair os animais em voo bem como insetos (presas de quirópteros). 

Quando absolutamente necessária, a instalação de sinais luminosos deve 

contemplar sinais de cor branca de baixa intensidade, e com o maior intervalo 

entre flashes possível; 

• O controle de presas na área do parque pode resultar em redução 

significativa de mortalidades registradas de rapinantes (MADDERS & 

WHITFIELD, 2006); 

• Monitoramento intensificado para aves, sendo este um dos grupos mais 

afetados mediante a instalação do empreendimento; 

• Monitoramento intensificado para mamíferos alados (morcegos), sendo este 

um dos grupos mais afetados mediante a instalação do empreendimento; 

• A utilização de marcação objetiva em aves e morcegos capturados durante 

monitoramentos para obtenção de Licença de Instalação, objetivando o 

desenvolvimento de estratégias de mitigação de impactos associados ao 

padrão de deslocamento destes animais dentro da AID; 

• Monitoramento de espécies ameaçadas. 

6.3.2.3 Alteração de ocupação e comportamento da avifauna e 
quiropterofauna residente 

Diferentes níveis de impacto são discutidos por estudos realizados em parques 

eólicos, discorrendo se a presença de aerogeradores altera os padrões de movimentação 

dos animais e se os mesmos são capazes de identificar a presença dos mesmos. Estes 

tipos de impactos incluem a modificação de ocorrência e movimentação relacionadas à 

edificação e presença de torres, acessos e outras estruturas e, em menor intensidade, o 

processo de prevenção de colisão dos indivíduos (fuga de impacto) e despesas energéticas 

associadas (FOX, 2006). Associados impactos advindos de colisões podem resultar em 

alterações no sucesso reprodutivo e sobrevivência anual (longevidade) de espécies e 

populações. 
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Conforme inúmeros monitoramentos realizados em parques eólicos no 

hemisfério norte, muitas espécies de aves acabam incorporando novas construções como 

parte natural do ambiente, e assim, depois de um determinado período, acabam evitando se 

aproximar de tais barreiras. Entretanto, espécies migrantes e indivíduos juvenis muitas 

vezes ignoram tais barreiras, se tornando mais sujeitas a acidentes com estes elementos. 

Hötker (2006) identifica também que a altura da torre pode influenciar a aproximação das 

aves em relação aos aerogeradores. Enquanto algumas espécies limnícolas mantêm 

maiores afastamentos de torres mais baixas, outras espécies se afastam mais de torres 

mais altas, como o observado para a espécie Vanellus Vanellus, congênere de V. chilensis, 

esta última, amplamente ocorrente na área de estudo. A simples presença operatória dos 

aerogeradores pode resultar em afastamento ou afugentamento de determinadas espécies 

sensíveis da área de implantação, envolvendo efeitos associados ao ruído ou não-

adaptação a presença dos aerogeradores. 

Possíveis incidências de dispêndios energéticos significativos para indivíduos 

podem ser plausíveis em relação aos custos acumulados para deslocamentos de animais 

residentes, que se movimentam com maior frequência entre áreas de dormitório e forrageio 

(MASDEN, 2009). Localmente, movimentações deste tipo foram verificadas para Bubulcus 

ibis (garça-vaqueira) e Theristicus caudatus (curicaca), deslocando-se em eixo oeste-leste 

ao longo da AID. T. caudatus tende a ser o mais impactado neste sentido, uma vez que 

apresenta populações localmente mais reduzidas e uma maior altura de voo registrada, 

ainda que medianamente fora da faixa de risco. A presença de longas linhas de 

aerogeradores pode interferir em rotas migratórias (DIRKSEN, 1998) e em deslocamentos 

de aves residentes em virtude do chamado “efeito barreira” (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 

2003; HÖTKER, 2006). 

A vegetação de porte, indiferente da formação tratada, serve aos fins de abrigo, 

refúgio e reprodução para as espécies da quiropterofauna, sendo que sua ausência 

indisponibiliza o local modificado a tais fins. A abertura do terreno e remoção da vegetação 

arbórea de porte, mesmo que pontual, pode abrir espaço para o efeito da diminuição de 

disponibilidade de recursos alimentares para táxons que forrageiam neste tipo de ambiente 

de forma restrita ou parcial, como no caso de indivíduos da Família Phillostomidae. A 

dependência destes táxons a residências que incluam frutíferas de porte com 

disponibilidade alimentar é esperada. Interferências deste nível podem levar a migração 

destes táxons pela área total do empreendimento a procura de novos nichos. Não obstante, 

ações impactantes ocorridos em áreas próximas a AID, devido a atividades antrópicas que 
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não possuem relação ao empreendimento, podem forçar espécimes do grupo a migrarem 

para fragmentos na AID, expondo-os a risco de contato com aerogeradores.  

Possíveis impactos relacionados a morcegos em função da mudança de áreas 

de residência e comportamento se baseiam no possível afastamento das populações devido 

à emissão de ultrassom pelas turbinas, ou ainda em relação a possíveis impactos em caso 

de supressão de vegetação (não esperada segundo o layout do empreendimento). Outro 

fator de possível impacto local se relaciona aos táxons do grupo Phillostomidae e possíveis 

deslocamentos entre fragmentos no interior da área de estudo. A altura de voo destes 

animais pode variar ao taxiar pelas diferentes formações arbóreas na AID, podendo 

representar riscos de colisões em determinadas alturas. A marcação objetiva dos espécimes 

capturados durante monitoramentos para a obtenção de Licença de Instalação e Operação 

é considerada de grande valia, levando em conta a necessidade de estudos sobre 

deslocamentos de diferentes espécimes dentro da área de estudo. Tais monitoramentos 

podem trazer informações relevantes para a proposição de medidas de conservação da 

quiropterofauna local, em relação aos artifícios erigidos. 

6.3.2.3.1 Áreas de abrangência 

• Todas as imediações do parque eólico. 

6.3.2.3.2 Sinergia  

• Perda de espécimes por colisão aérea; 

• Alteração nas Rotas Migratórias. 

6.3.2.3.3 Ações suscetíveis de causar impactos 

• Melhoria de vias e áreas de manobra; 

• Implantação de canteiros de obras e alojamentos; 

• Instalação de aerogeradores; 

• Operação dos aerogeradores. 

6.3.2.3.4 Caráter do impacto 

Negativo, de incidência e intensidade variáveis. Pode incidir em alterações 

ecológicas e de biodiversidade na ADA e AID. 
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6.3.2.3.5 Medidas mitigatórias 

• O layout do parque eólico deverá respeitar a existência de corredores aéreos 

da avifauna, além do afastamento de áreas de vegetação de porte, de acordo 

com dados referentes aos estudos realizados (residência de quirópteros); 

• Deverão ser respeitadas também as zonas definidas como “Áreas de 

Relevância” identificadas com bases nos resultados de monitoramentos 

faunísticos; 

• Considerar a utilização da malha viária já existente e instalada como 

prioridade à abertura de novos acessos; 

• Monitoramento de espécies ameaçadas; 

• Monitoramento intensificado para aves, sendo este um dos grupos mais 

afetados mediante a instalação do empreendimento; 

• Monitoramento intensificado para mamíferos alados (morcegos), sendo este 

um dos grupos mais afetados mediante a instalação do empreendimento; 

• A utilização de marcação objetiva em morcegos capturados durante 

monitoramentos para obtenção de Licença de Instalação, objetivando o 

desenvolvimento de estratégias de mitigação de impactos associados ao 

padrão de deslocamento destes animais dentro da AID. 

6.3.2.4 Alteração nas rotas migratórias 

Os táxons da Ordem Quiróptera que realizam migrações incluem principalmente 

espécies arborícolas insetívoras da família Vespertilionidae, em especial representantes do 

gênero Lasiurus, além de Myotis e também Eptesicus, este último gênero registrado em AID. 

O comportamento migratório relatado para algumas espécies da família Vespertilionidae é 

muitas vezes relacionado como fator de alto risco ao grupo, sendo um dos principais 

determinantes nos índices de colisão de morcegos verificados nas usinas eólicas instaladas 

no município de Osório, RS (MAIA, 2007) e parques eólicos americanos (ARNETT, 2008; 

JOHNSON, 2004). A presença e o modo de disposição de aerogeradores no terreno pode 

ainda alterar rotas migratórias habituais de indivíduos da Ordem, estabelecidos localmente.  

De uma forma geral, todas as famílias de quirópteros localmente ocorrentes na 

AID possuem espécies que podem ter características migratórias. A alteração destas rotas 
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migratórias pode resultar em gastos energéticos significativos, no caso das alterações do 

ambiente forçar o aumento do deslocamento destas espécies. 

Para as aves, não tendem a ocorrer alterações migratórias de maior relevância, 

uma vez que não foram identificadas espécies migratórias neárticas ou austrais com 

movimentações de escala continental. Contudo, para os migrantes de verão e/ou regionais, 

pode haver alguma interferência quanto às movimentações entre fragmentos de mata ao 

longo da AID, principalmente aquelas que podem ocorrer em eixo noroeste-sudeste, entre 

os vales florestados. 

6.3.2.4.1 Áreas de abrangência 

• Os riscos de colisões em períodos migratórios coincidem com o local onde as 

torres serão instaladas; 

• A alteração de uma rota migratória pode incidir em impacto indireto sobre os 

locais para onde ela seja deslocada. 

6.3.2.4.2 Sinergia  

• Perda de espécimes por colisão aérea. 

6.3.2.4.3 Ações suscetíveis de causar impactos 

• Instalação de aerogeradores; 

• Operação dos aerogeradores. 

6.3.2.4.4 Caráter do impacto 

Negativo a nulo, de incidência e intensidade variáveis. Rotas migratórias 

apresentam abrangências amplas, além da AII, e, portanto, a incidência deste tipo de 

impacto pode representar desencadeamentos ecológicos de maior amplitude, de complexa 

avaliação. 

6.3.2.4.5 Medidas mitigatórias 

• O layout do parque eólico deverá respeitar a existência de corredores aéreos 

da avifauna e locais de ocorrência relevante de espécies migratórias, além do 

afastamento de áreas de vegetação de porte, de acordo com dados obtidos 

(residência de exemplares da quiropterofauna); 
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• Monitoramento da colisão de aves e morcegos antes, durante e depois da 

construção do parque eólico; 

• Utilização de artifícios de destaque em aerogeradores, como a utilização de 

tintas com reflexão ultravioleta. Porém, sugere-se que luzes de iluminação 

devam ser evitadas; quando absolutamente necessária, a instalação de sinais 

luminosos deve contemplar sinais de cor branca de baixa intensidade, e com 

o maior intervalo entre flashes possível. Diferentes modos de pintura das pás 

obtiveram bons resultados em laboratório com o padrão de pintura de uma pá 

toda de preto e duas pás não pintadas (HODOS, 2003). Contudo, tais 

experimentos devem ainda ser testados em campo para comprovar a 

melhoria da acuidade visual (PAC) retirar do impacto; 

• Monitoramento de espécies ameaçadas; 

• Monitoramento intensificado para aves, sendo este um dos grupos mais 

afetados mediante a instalação do empreendimento; 

• Monitoramento intensificado para mamíferos alados (morcegos), sendo este 

um dos grupos mais afetados mediante a instalação do empreendimento. 

6.3.2.5 Perda de espécimes em movimentações do solo 

Evidenciou-se, através das amostragens realizadas pelas campanhas amostrais, 

que exemplares da fauna fossorial apresentam distribuição na área de estudo, ocupando 

ambientes preservados em porções adjacentes, e até mesmo locais antropizados (bordas 

de estradas e cultivares, ambientes de arbóreas exóticas ou mistas, vegetação arbustiva de 

beira de estrada e áreas de campo para pastagens), tanto na AID como na AII. Contudo, 

ambientes alterados como no caso de beira de estradas e barrancos a beira de cultivares na 

AID, concentraram o maior número de registros de abrigos fossoriais durante o estudo. 

Para a AID, foi registrada a ocorrência de uma espécie (Dasypus novemcinctus) 

pertencente à Classe Cingulata, enquanto que registros bibliográficos apresentam a 

ocorrência de outras duas espécies do gênero, e ainda, o cingulado Euphractus sexcinctus, 

os quais costumam confeccionar aglomerados de tocas, e/ou por vezes individuais. Os 

principais ambientes utilizados para escavação são terrenos onde o solo se mostra com 

composição sedimentar ou solo revolvido, como aqueles associados aos ambientes 

cultivados. Ainda, na área de influência do possível empreendimento foram registrados 

representantes da herpetofauna com comportamento fossorial, tais como a serpente 
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Atractus reticulatus e os anfíbios anuros da Família Odontophrynidae, Odontophrynus 

americanus e Proceratophrys brauni. Comportamentos como estes podem gerar riscos reais 

às populações fossoriais, principalmente na AID, em relação a movimentações de solos e/ou 

outras atividades concomitantes que possam modificar as camadas iniciais do solo. 

Além da fauna fossorial, merece atenção também à ocorrência de fauna 

semifossorial, incluindo espécies que apesar de não confeccionarem tocas se utilizam de 

outras abandonadas ou até mesmo de cavidades naturais para abrigo e dormitório. Dentre 

as espécies registradas, destacam-se os roedores Dasyprocta azarae e Myocastor coypus.  

6.3.2.5.1 Áreas de abrangência 

• Todas as áreas onde possam ser removidas as camadas iniciais do solo em 

função da instalação de aerogeradores, melhoramento de acessos e/ou 

intervenções em canteiros de obras; 

• Particularmente relevante em acúmulos antrópicos de sedimento já 

existentes, como as bordas (barrancos) de cultivares. 

6.3.2.5.2 Sinergia  

• Atropelamentos da fauna; 

• Afugentamento da fauna; 

• Perda de habitats terrestres. 

6.3.2.5.3 Ações suscetíveis de causar impactos 

• Melhoria de vias e áreas de manobra; 

• Implantação de canteiros de obras e alojamentos; 

• Instalação de aerogeradores. 

6.3.2.5.4 Caráter do impacto 

Negativo, fixado à fase de instalação, de baixa significância considerando a 

aplicação das medidas preventivas e mitigatórias. 
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6.3.2.5.5 Medidas mitigatórias 

• Promover o afugentamento/salvamento de espécies terrestres passíveis de 

impactos na área de influência do empreendimento, incluindo conflitos com o 

ser humano e com as atividades de construção (atenção especial às espécies 

fossoriais da mastofauna e reptiliofauna). 

• Monitoramento de impactos diretos à mastofauna terrestre, de pequeno, 

médio e grande porte, com atenção especial a mastofauna fossorial; 

• Monitoramento de impactos diretos à herpetofauna; 

• Monitoramento dos espécimes da flora e da fauna relocados. Para a fauna, 

poderão ser adotados métodos de marcação; 

• Educação ambiental de trabalhadores e pessoal envolvido nas atividades do 

empreendimento; 

• Considerar a utilização da malha viária já existente e instalada como 

prioridade à abertura de novos acessos; 

• Investimento em áreas protegidas e/ou relevantes de semelhante composição 

ambiental na região. Determinar, junto ao órgão ambiental, o destino e forma 

de uso dos recursos compensatórios; 

6.3.2.6 Atropelamentos da fauna 

A primeira fase do empreendimento carece de informações sobre os possíveis 

impactos pelo aumento do fluxo de veículos em estradas e acessos especificamente da AID. 

Durante a fase de instalação, as estradas e acessos representam um potencial impactante 

sobre espécies selvagens que se deslocam pelo terreno, já que correm o risco de serem 

atropelados por eventuais veículos que estejam passando pelo local. Este tipo de impacto 

sobre as espécies pode ocorrer com o aumento do fluxo de veículos nas rodovias principais 

que dão acesso ao empreendimento, PR-151 e PR-340.  

A utilização das rodovias e acessos da área para o escoamento da produção 

agrícola local e regional resulta na perda de grãos transportados por caminhões graneleiros 

nas rodovias e acessos. Desta forma, pode ocorrer a atração de espécimes da fauna 

vertebrada para a faixa de veículos em busca de grãos perdidos nas estradas durante 

transporte da produção. Períodos de movimentação agrícola podem culminar com o 
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aumento do fluxo de veículo em função do empreendimento; as duas atividades 

concomitantemente podem aumentar significativamente o número de atropelamentos. 

Durante o período de levantamento, um espécime do táxon Bothrops alternatus (urutu) foi 

identificado atropelado em acesso local, na AID. Ainda, outro indivíduo, da mesma espécie 

(Bothrops alternatus), foi registrado cruzando estrada de chão batido na AID. O lagarto 

Salvator merianae da Família Teiidae, foi identificado próximo às estradas, e devido ao seu 

comportamento ativo com grandes deslocamentos durante o dia, esse impacto 

(atropelamentos) pode incidir sobre essa espécie.  

Ainda, a existência de vegetação remanescente na beira de acessos coloca em 

risco de atropelamento animais associados a estes ambientes, incluindo táxons ameaçados 

passíveis de ocorrência como Dasypus hybridus. 

As espécies ameaçadas registradas de felinos Leopardus gutulus (gato-do-mato-

pequeno) e Puma concolor (puma), juntamente com o canídeo Chrysocyon brachyurus 

(lobo-guará) são especialmente sensíveis, devido às categorias de extinção atribuídas a 

estes mamíferos de médio e grande porte e suas características de baixa densidade 

populacional e dependência de grandes extensões territoriais, conforme seus nichos.  

6.3.2.6.1 Áreas de abrangência 

• Todas as estradas e rodovias que servirem de acesso ao parque eólico e /ou 

qualquer ambiente onde maquinários possam trafegar. 

6.3.2.6.2 Sinergia  

• Perda de habitat terrestre; 

• Afugentamento da fauna. 

6.3.2.6.3 Ações suscetíveis de causar impactos 

• Fluxo de veículos e equipamentos; 

• Manutenção dos aerogeradores. 

6.3.2.6.4 Caráter do impacto 

Negativo, de amplo espectro de interferência, podendo representar pouca a alta 

significância em dependência das espécies afetadas. A adoção criteriosa das medidas tende 
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a controlar significativamente a incidência e relevância do impacto; as medidas de controle 

de tráfego deverão ser mantidas durante a fase operatória, pois a relevância do impacto, em 

especial para táxons ameaçados da mastofauna, tende a persistir em virtude da utilização 

das vias de caráter público. 

6.3.2.6.5 Medidas mitigatórias 

• Considerar a utilização da malha viária já existente e instalada como 

prioridade à abertura de novos acessos; 

• Sinalização da circulação de veículos e máquinas nas vias de acesso locais e 

rodovias evitando a ocorrência de acidentes com espécimes animais; 

• Instalação de placas de advertência sobre a ocorrência de animais silvestres 

e redutores de velocidade (lombadas) ao longo dos acessos e rodovias; 

• Deverá ser mantido um controle da manutenção da sinalização e 

controladores de velocidade, visto o acréscimo esperado de movimentação 

nas vias internas da AID no período pós instalação; 

• Monitoramento de atropelamentos da fauna (em especial para répteis e 

mamíferos) ao longo da malha viária; 

• Educação ambiental das comunidades locais e de trabalhadores e pessoal 

envolvido nas atividades do empreendimento; 

• Criação de corredores ecológicos para os felinos registrados Leopardus 

gutulus (gato-do-mato-pequeno) e Puma concolor (puma), juntamente com o 

canídeo Chrysocyon brachyurus (lobo-guará), de acordo com o padrão de 

deslocamento apresentado por estes animais ao longo das porções norte e 

sudoeste da AID. 

6.3.2.7 Afugentamento da fauna durante a fase de instalação 

Atividades relacionadas à fase de instalação do empreendimento, como 

movimentações de máquinas e veículos em geral, melhoramento de vias, abastecimento 

das obras com materiais e suprimentos, e o aumento da presença de trabalhadores na AID, 

aumentará de forma substancial a geração de distúrbios e ruídos se comparada àquela 

existente atualmente. Isso pode gerar o afugentamento de indivíduos da fauna para áreas 

adjacentes, aos quais habitam atualmente áreas no interior da AID.  
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A homogeneidade ambiental ocorrente na área de estudo e áreas de entorno, 

além dos processos agrícolas, ao longo do tempo, podem ter selecionado algumas espécies 

da fauna de caráter generalista para residir na AID. Esta premissa é corroborada pelos 

registros do EIA em relação as áreas atingidas pela ADA, onde foi observada a ocorrência 

predominante de táxons generalistas, a exceção de espécies especialistas como Puma 

concolor e Leopardus gutulus. A presença de espécies generalistas na AID pode 

condicionar o afugentamento em um impacto de amplitude baixa, pelo simples fato destes 

animais possuírem características adaptáveis a alterações em ambientes onde residem. 

Porém, de forma individual, atenção especial deve ser dada as porções de áreas onde 

foram registradas, segundo o diagnóstico da mastofauna. 

Os espécimes quando afugentados podem fazer com que ocorra uma 

competição inter e intraespecífica entre as espécies ou espécimes afugentados e as 

espécies ou espécimes presentes nas áreas onde os “retirantes” buscarão abrigo. Este 

conflito resulta em um stress para os espécimes envolvidos, podendo prejudicar a sua 

sobrevivência em longo prazo, em especial para o indivíduo relocado, o qual dependerá de 

recursos alimentares, reprodutivos e abrigo em uma área desconhecida. 

6.3.2.7.1 Áreas de abrangência 

• Todas as imediações do parque eólico e áreas de entorno. 

6.3.2.7.2 Sinergia  

• Perda de habitat terrestre; 

• Alteração em ambientes aquáticos. 

6.3.2.7.3 Ações suscetíveis de causar impactos 

• Melhoria de vias e áreas de manobra; 

• Implantação de canteiros de obras e alojamentos; 

• Instalação de aerogeradores; 

• Manejo dos recursos hídricos; 

• Fluxo de veículos e equipamentos. 
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6.3.2.7.4 Caráter do impacto 

Negativo, de peso ambiental complexo concentrado na fase de instalação, 

podendo resultar em alterações ecológicas sistêmicas em AID e AII. Na operação, espera-

se que o nível de interferência diminua ou até mesmo se neutralize, considerando uma 

possível reocupação dos habitats de entorno dos aerogeradores. 

6.3.2.7.5 Medidas mitigatórias 

• Promover o afugentamento/salvamento de espécies terrestres passíveis de 

impactos na área de influência do empreendimento, incluindo conflitos com o 

ser humano e com as atividades de construção. 

• Considerar a utilização da malha viária já existente e instalada como 

prioridade à abertura de novos acessos; 

• Exaustores silenciadores deverão ser empregados em equipamentos de 

construção motorizados, quando possível; 

• Restrição dos serviços e obras ao período noturno; 

• Conscientizar os trabalhadores da obra para evitar a geração de ruídos 

desnecessários, principalmente nas proximidades de residências; 

• Manutenção e regulagem de máquinas e equipamentos pesados, para 

controle dos níveis de ruídos; 

• Criação de corredores ecológicos para os felinos registrados Leopardus 

gutulus (gato-do-mato-pequeno) e Puma concolor (puma), juntamente com o 

canídeo Chrysocyon brachyurus (lobo-guará), de acordo com o padrão de 

deslocamento apresentado por estes animais ao longo de porções de áreas 

ao norte e sudoeste da AID. 

6.3.2.8 Perda de habitats terrestres 

Um dos impactos causados pela instalação de aerogeradores e obras 

consorciadas sobre a fauna terrestre é a perda de habitat terrestre, decorrente da edificação 

dos aerogeradores e melhoramento de vias (durante toda vida útil do empreendimento), 

além de canteiro de obras (durante a fase de instalação) em áreas de instalação de 

aerogeradores. Este tipo de impacto pode afetar localmente, ainda que de forma restrita, 
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algumas porções de capoeira e matas nativas, por ações de alargamento e melhoramento 

de vias já existentes. 

6.3.2.8.1 Áreas de abrangência 

• Todas as áreas onde possam ser removidas a vegetação natural existente e 

as camadas iniciais do solo em função da instalação de aerogeradores, 

abertura de novos acessos e/ou intervenções em canteiros de obras. 

6.3.2.8.2 Sinergia  

• Perda de espécimes em escavações do solo. 

6.3.2.8.3 Ações suscetíveis de causar impactos 

• Melhoria de vias e áreas de manobra; 

• Implantação de canteiros de obras e alojamentos; 

• Instalação de aerogeradores; 

• Manejo dos recursos hídricos. 

6.3.2.8.4 Caráter do impacto 

Negativo, ocorrente durante a implantação, com tendência a representar baixa 

ou irrelevante significância dada a restrição de áreas naturais e áreas de ocupação efetivas 

atingidas, desde que seguido o atendimento das medidas. 

6.3.2.8.5 Medidas mitigatórias 

• Deverão ser respeitadas as zonas definidas como “Áreas de sensibilidade 

ambiental” identificadas com bases nos resultados de estudos faunísticos; 

• Investimento em áreas protegidas e/ou relevantes de semelhante composição 

ambiental na região; 

• Evitar a supressão de vegetação arbórea nativa, seguindo Decreto Federal 

750/1993, Lei Federal 11.428/2006, e diretrizes da APA Escarpa Devoniana; 

• Não deverão ser suprimidas ou afetadas formações de mata nativa e em 

especial formações de bambuzais, as quais abrigam endemismos e espécies 

ameaçadas da avifauna. 
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6.3.2.9 Alteração na diversidade e perda de fluxo gênico de espécies 

Os estudos preliminares puderam constatar considerável grau de antropização 

da área de estudo. Áreas impactadas tendem a registrar baixa diversidade faunística. No 

caso das aves, mesmo ambientes antropizados, como os utilizados para fins agrícolas, 

podem incluir registros de espécies raras, especialistas e/ou ameaçadas, devido à facilidade 

de deslocamento pelo voo e utilização de microhabitats naturais em meio aos cultivos. Não 

obstante, a diversidade estabelecida localmente tende a ser afetada durante a fase de 

instalação em especial, em virtude da sinergia de impactos sobre os indivíduos e espécies, 

mesmo que de forma controlada. Na operação, a diversidade local tende a ser 

significativamente reestabelecida, ainda que consideradas as perdas pontuais ou parciais de 

habitats e a possível resistência de reocupação de determinadas espécies. 

A proteção das áreas naturais abrangidas pelo perímetro da área de influência 

direta do parque, pelo simples controle de acesso, pode gerar efeitos positivos sobre 

populações locais da flora e da fauna. Uma vez que estas áreas tendem a ter impedidas a 

presença e ocorrência de atividades humanas potencialmente impactantes sobre a biota 

(em geral são protegidas e vigiadas), como a caça, a coleta excessiva, o vandalismo, a 

deposição de lixo e contaminantes, os atropelamentos, entre outros, a vegetação e animais 

selvagens tem menos empecilhos para realizar suas atividades biológicas normais e 

desenvolver populações estáveis, desde que possam superar os impactos iniciais 

relacionados à instalação e operação do parque. Esse tipo de impacto positivo pode ser 

esperado quando a área determinada à instalação do parque se encontra originalmente 

(antes da instalação) sujeita a impactos constantes pela presença e atividade humana 

(COELHO, 2007), situação recorrente na área de estudo. 

A existência de uma “preferência” das espécies da fauna pela ocupação das 

áreas abrangidas pelos parques eólicos representa um resultado dos fatores descritos, 

ecologicamente associados. As espécies poderão deslocar-se da AID com a implantação e 

operação do parque, pelos processos de interferência sobre habitat, atividades de obras e 

manutenção, e presença de artifícios antrópicos; entretanto, poderão também ser atraídas 

para a AID, caso os ambientes por ela protegidos se mostrem mais preservados e propícios 

à sua ocorrência e atividade, de acordo com as condições de entorno do parque e 

características das espécies ocorrentes na região. Contudo, cabe ressaltar que, em virtude 

da relativa restrição das intervenções e estruturas inseridas, a perda real de fluxo gênico, 

ainda que de complexa avaliação, tende a ser reduzida ou pouco relevante. 
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6.3.2.9.1 Áreas de abrangência 

• A área abrangida como AID. 

6.3.2.9.2 Sinergia  

• Perda de espécimes por colisão; 

• Alteração de ocupação e comportamento das aves e quiropterofauna 

residente; 

• Perda de espécimes em escavações do solo; 

• Afugentamento da fauna; 

• Atropelamento; 

6.3.2.9.3 Ações suscetíveis de causar impactos 

• Melhoria de vias e áreas de manobra; 

• Implantação de canteiros de obras e alojamentos; 

• Instalação de aerogeradores; 

• Manejo dos recursos hídricos; 

• Operação dos aerogeradores. 

6.3.2.9.4 Caráter do impacto 

Negativo, como tendência geral esperada, com algumas interferências de cunho 

positivo. Seu caráter consiste no resultado de cruzamento e sinergia entre praticamente 

todos os demais impactos sobre o meio natural, com desenvolvimento e resultados 

estabelecidos a longo prazo. A relevância final, dada a situação atual e características do 

empreendimento, tende a ser de baixa relevância; contudo, deve ser atentado o controle de 

possíveis impactos operatório relevantes sobre a fauna alada. 

6.3.2.9.5 Medidas mitigatórias 

• Promover o afugentamento/salvamento de espécies terrestres passíveis de 

impactos na área de influência do empreendimento, incluindo conflitos com o 

ser humano e com as atividades de construção. 
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• Monitoramento dos espécimes da flora e da fauna relocados. Para a fauna, 

poderão ser adotados métodos de marcação; 

• Monitoramento da colisão de aves e morcegos antes, durante e após a 

construção do parque eólico; 

• O layout do parque eólico deverá respeitar a existência de corredores aéreos 

da avifauna e locais de ocorrência relevante de espécies migratórias, além do 

afastamento de áreas de vegetação de porte, de acordo com dados 

referentes aos estudos realizados (residência de exemplares da 

quiropterofauna); 

• Não deverão ser suprimidas ou afetadas formações de mata nativa e em 

especial formações de bambuzais, as quais abrigam endemismos e espécies 

ameaçadas da avifauna; 

• Considerar a utilização da malha viária já existente e instalada como 

prioridade à abertura de novos acessos; 

• Monitoramento de espécies ameaçadas; 

• Monitoramento intensificado para aves, sendo este um dos grupos mais 

afetados mediante a instalação do empreendimento; 

• Monitoramento intensificado para mamíferos alados (morcegos), sendo este 

um dos grupos mais afetados mediante a instalação do empreendimento; 

• Criação de corredores ecológicos para os felinos registrados Leopardus 

gutulus (gato-do-mato-pequeno) e Puma concolor (puma), juntamente com o 

canídeo Chrysocyon brachyurus (lobo-guará), de acordo com o padrão de 

deslocamento apresentado por estes animais ao longo de porções de áreas 

ao norte e sudoeste da AID. 

6.3.2.10 Incremento de estudos ambientais para a região 

A avaliação de padrões ecológicos e distúrbios sobre populações locais da fauna 

através de estudos de curta duração, ainda que sirvam para a observação de uma ampla 

gama de espécies, são inadequados para táxons vertebrados com período de vida 

superiores há décadas (LOVICH, 2011). Desta forma, a determinação de impactos locais 

sobre espécies como aves de rapina, felinos, primatas e outros mamíferos de maior porte 

podem ser menos precisos, dependentes de estudos de longa duração (por exemplo, ao 
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longo de todo período de avaliação e operação do parque) (MADDERS & WHITFIELD, 

2006). A realização de monitoramentos integrais da fauna silvestre que englobem as fases 

pré e pós-implantação do empreendimento permitiriam avaliações mais concisas e 

fundamentadas dos reais impactos que o mesmo exerce sobre as populações locais. Além 

disso, se ganha, um incremento valioso de conhecimento sobre populações e comunidades 

regionais da biota e padrões ecológicos, por vezes em áreas com pouca ou nenhuma 

informação bibliográfica conhecida, garantindo outro aspecto positivo ao empreendimento. 

6.3.2.10.1 Áreas de abrangência 

• A área de estudo e região em geral. 

6.3.2.10.2 Sinergia com outros impactos 

• Não sinérgico. 

6.3.2.10.3 Ações susceptíveis de causar impacto 

• Instalação de aerogeradores; 

• Operação dos aerogeradores. 

6.3.2.10.4 Caráter do impacto 

Positivo, representando ganhos de alta valia para programas e ações 

conservacionistas, bem como a gestão ambiental das atividades humanas na região. 

6.3.2.10.5 Medidas potencializadoras 

• Estudos e atividades relacionadas a fauna, para obtenção de LI, LO e 

manutenção de LO 

• Atividades relacionadas a flora, para obtenção de LI. 

6.3.2.11 Intervenção em Unidades de Conservação 

Como objetivos de uma Unidade de Conservação estão a proteção e 

recuperação de ecossistemas, servindo ainda, como uma ferramenta de educação 

ambiental, visitação e pesquisa científica. Contudo, todas as atividades que não sejam 

concordantes a estes objetivos são consideradas conflitantes.  
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O Parque Eólico Batavo, em relação a sua AID, está inserido na Área de 

Proteção Ambiental da Escarpa Devoniana. No que tange à AII, dentro dos seus limites 

ocorrem a APA da Escarpa Devoniana e a Reserva Particular do Patrimônio. Todas as 

atividades realizadas nestas unidades são de fundamental importância e devem ser 

planejadas de tal maneira que sejam funcionais e sustentáveis. As medidas de proteção 

devem envolver atividades com o objetivo maior de evitar os danos decorrentes das 

atividades humanas nos seus diversos níveis. 

Entre atividades proibidas pelo Plano de Manejo da APA (IAP, 2004) estão a 

eliminação de áreas de preservação permanente – APPs e corte de vegetação nativa. Como 

recomendações, inclui-se o incentivo a criação de novas Unidades de Conservação; 

desenvolver programas voltados ao estudo das espécies da fauna, com ênfase às espécies 

ameaçadas regionalmente, como o veado-campeiro (Ozotoceros bezoarticus), tamanduá-

bandeira (Myrmecophaga tridactyla), lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), suçuarana 

(Puma concolor), a águia-cinzenta (Harpialiaetus coronatus), o papagaio-de-peito-roxo 

(Amazona vinacea), o gavião-de-penacho (Spizaetus ornatus), o lagarto Teius oculatus, o 

calango Stenocercus azureus, a cobra-cipó Chironius flavolineatus, e as serpentes 

Ditaxodon taeniatus, Echinanthera occipitalis, Liophis almadensis e Tantilla melanocephala. 

Segundo o artigo 3º do SNUC (Lei 9985/2000 – Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação), quando o empreendimento afetar Unidade de Conservação específica ou 

sua zona de amortecimento, o licenciamento a que se refere ao caput deste artigo só poderá 

ser concedido mediante autorização do órgão responsável por sua administração, e a 

unidade afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de Proteção Integral, deverá ser 

uma das beneficiárias da compensação definida neste artigo. 

6.3.2.11.1 Áreas de abrangência 

• A área de estudo e região em geral. 

6.3.2.11.2 Ações susceptíveis de causar impacto 

• Melhoria de vias e áreas de manobra; 

• Implantação de canteiros de obras e alojamentos; 

• Instalação de aerogeradores; 

• Fluxo de veículos e máquinas; 
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• Manejo dos recursos hídricos; 

• Operação dos aerogeradores. 

6.3.2.11.3 Caráter do impacto 

A interferência em área de unidade de conservação consiste primariamente em 

um impacto negativo. Contudo, a adoção das medidas mitigatórias e a compensação 

ambiental, regulamentada pela Lei no 9985/2000 e, portando, atendendo o padrão legal 

vigente, podem representar ganhos positivos à Unidades de Conservação da região. 

6.3.2.11.4 Medidas mitigatórias 

• Investimento em áreas protegidas e/ou relevantes de semelhante composição 

ambiental na região. Determinar, junto ao órgão ambiental, o destino e forma 

de uso dos recursos compensatórios; 

• Ao longo do processo, poderá ser identificado como relevante o 

desenvolvimento de programas voltados ao estudo de espécies da biota, com 

ênfase às espécies ameaçadas regionalmente. 

6.3.3 Meio Antrópico 

6.3.3.1 Alteração na expectativa da população 

A divulgação da construção de um empreendimento do porte e natureza de um 

parque eólico proporciona expectativas variadas na população local. Inicialmente, a maior 

expectativa refere-se a informações gerais, relacionadas à concretização do 

empreendimento de fato e às propriedades a serem atingidas. Em um segundo momento, 

na certeza do empreendimento, as maiores dúvidas dizem respeito a compensações (se 

será justa ou não, se haverá alguma restrição a certas atividades, etc.).  

A expectativa em relação ao empreendimento foi levantada numa primeira etapa 

realizada junto à população do Município, através de entrevistas. Essa apreensão causa um 

impacto positivo devido à expectativa de melhorias para a cidade, principalmente com a 

criação de postos de trabalho e geração de receita para o Município.  
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6.3.3.1.1 Áreas de abrangência 

• Município de Carambeí. 

6.3.3.1.2 Sinergia com outros impactos 

• Não Sinérgico. 

6.3.3.1.3 Ações suscetíveis de causar impactos 

• Melhoria e alargamento de vias, áreas de manobra e rede elétrica enterrada; 

• Instalação dos aerogeradores; 

• Geração de emprego e renda; 

• Incremento na receita municipal; 

• Acréscimo na presença humana local; 

• Operação dos aerogeradores; 

• Incremento no turismo. 

6.3.3.1.4 Caráter do impacto 

A expectativa da comunidade é inicialmente negativa, em virtude do 

desconhecimento efetivo do empreendimento, tendendo a se tornar positiva com os 

benefícios sociais que vão sendo estabelecidos ao longo do processo. 

6.3.3.1.5 Medidas mitigatórias 

• Divulgação do empreendimento e seu andamento, com informações sobre os 

objetivos e impactos gerados além da coleta de opinião de órgãos 

governamentais e da população local acerca do mesmo; 

• Divulgação dos benefícios e prejuízos de influência direta na população. 

6.3.3.2 Alteração na Qualidade de Vida  

A instalação do empreendimento dará origem a novos postos de trabalho na 

fase de construção. Estima-se que sejam gerados entre 60 e 80 empregos diretos no local 

de implantação do empreendimento nesta fase. Em todo o Município é possível que a 
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demanda chegue a 13 homens/ano por MW implantado, sendo 25% destes diretos. Além 

disso, a instalação do parque eólico promoverá um incremento na economia local.  

Com o investimento aplicado para a construção do parque o Município receberá 

um aporte no somatório de arrecadação do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza) na fase de construção e instalação do parque eólico, sendo este a principal 

receita própria do Município, gerada pelos prestadores de serviços estabelecidos na cidade.  

Com o aumento da oferta de mão-de-obra, pode ocorrer um aumento no 

contingente populacional na fase de instalação do empreendimento, decorrente da busca 

por oportunidades de trabalho. Isso expõe a equipe de trabalhadores e a população do 

entorno a potenciais problemas de saúde, destacando-se eventuais acidentes de trabalho, 

proliferação de DST, irritação ou problemas de audição oriundos do aumento nos níveis de 

ruídos, alergias em função do aumento no número de particulados no ar e outros. Desta 

forma, é fundamental um Controle Médico de Saúde Ocupacional durante o período de 

obras, sendo feito contato institucional com postos de saúde municipal. Todos os 

funcionários, independente do cargo ou função, deverão se submeter a exames médicos 

admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho, de mudança de função e de demissão. 

Em consonância com a estratégia de atuação do empreendedor, haverá a 

preferência pelo emprego de mão-de-obra local, com contribuições sociais e econômicas. 

Sendo um empreendimento que utiliza tecnologia avançada, estima-se a melhoria na 

qualificação profissional. 

Outro fator que poderá afetar a qualidade de vida da população é o aumento no 

índice de ruído gerado durante a fase de implantação e de operação do empreendimento. A 

partir desta perspectiva podem ser distinguidos fundamentalmente dois tipos de impactos:  

• Incremento dos níveis sonoros (essencialmente diurnos) durante a fase de 

construção, como consequência do deslocamento e trabalhos de maquinário 

pesado. Trata-se de um impacto de forte intensidade, porém de caráter 

temporal, limitado à fase de construção; 

• Aumento dos níveis sonoros diurnos e noturnos na operação do parque.  

Considerando o distanciamento das torres dos aerogeradores ao centro urbano 

mais próximo, os efeitos acústicos pelo empreendimento podem ser considerados pouco 

relevantes. Porém, deve ser considerado o potencial de transmissão de ruídos pelo vento, o 

que poderá afetar principalmente os moradores das fazendas localizadas na AID.  
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6.3.3.2.1 Áreas de abrangência 

• Município de Carambeí. 

6.3.3.2.2 Sinergia com outros impactos 

• Aumento nos níveis de ruído; 

• Alteração sobre a segurança. 

6.3.3.2.3 Ações suscetíveis de causar impactos 

• Melhoria e alargamento de vias, áreas de manobra  e rede elétrica enterrada; 

• Fluxo de veículos e equipamentos; 

• Geração de emprego e renda; 

• Incremento na receita municipal; 

• Acréscimo na presença humana local; 

• Manutenção do parque; 

• Nova rede viária consolidada; 

• Incremento no turismo. 

6.3.3.2.4 Caráter do impacto 

Positivo, como resultado líquido dos benefícios econômicos e de melhoria de 

infraestrutura. Contudo, deve ser observado a possível incidência de desconforto acústico a 

habitantes nas imediações da ADA. 

6.3.3.2.5 Medidas mitigatórias 

• Contratação e uso da mão-de-obra, serviços, comércio e insumos locais; 

• Monitorar o índice de decibéis emitidos pelos aerogeradores. 

6.3.3.3 Alteração sobre a Segurança 

A etapa de instalação e operação do parque eólico ocasionará modificações na 

rotina das estradas do Município, através da abertura de vias de acesso e do translado de 

pessoas responsáveis pela construção, operação e manutenção dos equipamentos 
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instalados. Como na fase de instalação está prevista a abertura de acessos e/ou melhoria 

dos existentes, este impacto é determinado pelo incremento ao fluxo existente.  

6.3.3.3.1 Áreas de abrangência 

• Município de Carambeí. 

6.3.3.3.2 Sinergia com outros impactos 

• Alteração da qualidade de vida. 

6.3.3.3.3 Ações suscetíveis de causar impactos 

• Melhoria e alargamento de vias, áreas de manobra e rede elétrica enterrada; 

• Fluxo de veículos e equipamentos; 

• Acréscimo na presença humana local; 

• Nova rede viária consolidada; 

• Incremento no turismo. 

6.3.3.3.4 Caráter do impacto 

O incremento local de ocupação e atividades humanas diretas e indiretas 

associadas ao empreendimento tende a incidir em perda de segurança, em particular 

durante a fase de instalação. 

6.3.3.3.5 Medidas mitigatórias 

• Realizar o transporte em horários adequados e em velocidade segura, bem 

como a sinalização das vias e acessos de acordo com a legislação específica; 

6.3.3.4 Incremento na arrecadação de receita  

Com o investimento para a construção do empreendimento o Município receberá 

um aporte no somatório de arrecadação do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza) na fase de instalação do parque eólico, sendo este a principal receita própria do 

Município, gerada pelos prestadores de serviços estabelecidos na cidade.  
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6.3.3.4.1 Áreas de abrangência 

• Município de Carambeí. 

6.3.3.4.2 Sinergia com outros impactos 

• Não sinérgico. 

6.3.3.4.3 Ações suscetíveis de causar impactos 

• Geração de emprego e renda; 

• Acréscimo na presença humana local; 

• Incremento no turismo. 

6.3.3.4.4 Caráter do impacto 

Positivo, dado os ganhos públicos do empreendimento que podem ser 

convertidos em melhorias locais, municipais. 

6.3.3.4.5 Medidas mitigatórias 

• Dar preferência à mão-de-obra local (população das sedes urbanas da área 

de influência dos empreendimentos). 

6.3.3.5 Alteração na qualidade subjetiva 

A qualidade subjetiva de um espaço se caracteriza como sendo a imagem 

presente no subconsciente da população, uma imagem que representa o local. Esta imprime 

uma identidade paisagística no ambiente, sendo estes, elementos estruturadores do espaço. 

Na região estudada a estruturação paisagística do ambiente é caracterizada pela 

horizontalidade da paisagem.  

A alteração na qualidade subjetiva do espaço ocorrerá durante a fase de 

instalação e operação do empreendimento. Será afetada de forma mais significativa quando 

houver à inserção de novos elementos construídos e com menor intensidade devido ao 

possível incremento na emissão de som. 

A relação formal e perceptiva do objeto incluso com os demais elementos que 

compõem paisagisticamente o ambiente pode gerar um novo ordenamento da paisagem a 
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partir da percepção que o observador tem do lugar. Este arranjo pode ser positivo quando o 

objeto incluso se mimetiza com os elementos constituintes da paisagem ou de forma 

negativa quando o objeto gera um desequilíbrio nestes itens. 

Na área do empreendimento o impacto será negativo. A inserção dos 

aerogeradores irá afetar a imagem presente no imaginário da população além de se 

contrapor formalmente devido a sua altura, coloração e forma com as demais estruturas 

construídas presentes no local. No decorrer do processo de instalação para o de operação 

este impacto será amenizado, mas continuará negativo. 

Com a finalização da instalação dos aerogeradores o empreendimento irá fazer 

parte da composição paisagística do ambiente, e com o passar dos anos, esta inserção 

tenderá a ser absorvida como parte integrante da paisagem, diminuindo sua influência 

negativa no imaginário da população.  

6.3.3.5.1 Áreas de abrangência 

• A área de abrangência deste impacto é ampla devido à horizontalidade da 

paisagem. 

6.3.3.5.2 Sinergia 

• Alteração dos componentes naturais singulares. 

6.3.3.5.3 Ações suscetíveis de causar impactos 

• Melhoria e alargamento de vias, áreas de manobra e rede elétrica enterrada; 

• Implantação de canteiro de obras e alojamentos; 

• Instalação dos aerogeradores; 

• Operação dos aerogeradores; 

• Iluminação noturna. 

6.3.3.5.4 Caráter do impacto 

Negativo, em virtude da alteração significativa do fator, de ampla abrangência. A 

relevância tende a diminuir com a adaptação gradual dos novos elementos. 
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6.3.3.5.5 Medidas mitigatórias 

• Valorizar e preservar os pontos turísticos. 

6.3.3.6 Alteração dos componentes naturais singulares 

Toda a paisagem possui elemento ou elementos que lhe imprimem um caráter 

de singularidade. Muitas vezes este pode ser um conjunto de montanhas, uma formação 

rochosa, uma praia, entre outros. 

Neste caso não é somente um fator que caracteriza esta paisagem, mas sim, um 

conjunto de fatores que a torna relativamente singular. A união entre o relevo plano, a 

vegetação de pequeno porte ou gramínea formam a singularidade do espaço. Como a união 

dos fatores é que torna este ambiente especial, qualquer alteração em um destes itens é 

facilmente perceptível ao observador, descaracterizando a paisagem. 

6.3.3.6.1 Áreas de abrangência 

• A área de abrangência deste impacto é ampla devido aos fatores que dão 

singularidade ao ambiente. 

6.3.3.6.2 Sinergia com outros impactos 

• Alteração na qualidade subjetiva. 

6.3.3.6.3 Ações suscetíveis de causar impactos 

• Melhoria e alargamento de vias, áreas de manobra e rede elétrica enterrada; 

• Implantação de canteiro de obras e alojamentos; 

• Instalação dos aerogeradores; 

• Operação dos aerogeradores; 

• Iluminação noturna. 

6.3.3.6.4 Caráter do impacto 

Negativo, pela influência determinante de elementos artificiais expressos sobre 

os componentes naturais que formam o mosaico ambiental local. 
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6.3.3.6.5 Medidas mitigatórias 

• Valorizar e preservar os pontos turísticos. 

6.3.3.7 Perda ou descaracterização do patrimônio arqueológico 

Considerando a existência de um grande potencial arqueológico para a área do 

empreendimento, a constatação de qualidades ambientais de relevância arqueológica e a 

localização de um sítio em área de influência direta (AID) é possível que as obras de 

instalação da CGE Batavo I e Batavo II, que compõem o Parque Eólico Batavo, possam 

infringir riscos de perda ou descaracterização do patrimônio arqueológico. Sem uma 

varredura arqueológica prospectiva nas áreas de impacto direto (ADA), toda e qualquer 

interferência física decorrente da obra de instalação poderá provocar a remobilização e/ou 

destruição de possíveis vestígios e estruturas arqueológicas existentes na superfície ou no 

interior de sedimentos. Estes impactos são de grande significância, pois o estudo e a 

intepretação dos sítios arqueológicos dependem da integridade dos vestígios e de sua 

contextualização espacial e temporal.  

Em face ao prognosticado, faz-se necessária a definição, como forma de 

prevenção antecipada e de acordo com a legislação em vigor, de Programas Arqueológicos 

como medidas preventivas, mitigadoras e/ou compensatórias. Para as especificidades da 

arqueologia brasileira e, sobretudo, conforme a Portaria nº 230/02 do IPHAN/MinC, deve-se 

realizar três (03) programas no decorrer do processo de licenciamento do empreendimento: 

Programa de Prospecção Arqueológica, necessário para a obtenção da Licença Ambiental 

de Instalação (LI); Programa de Resgate Arqueológico para todos os sítios localizados na 

fase anterior, mister para a impetração da Licença de Operação (LO); e Programa de 

Educação Patrimonial, imprescindível em todos os momentos do licenciamento (LI e LO). 

6.3.3.7.1 Áreas de abrangência 

• Área de influência direta do empreendimento (AID). 

6.3.3.7.2 Ações susceptíveis de causar impactos 

• Instalação de aerogeradores; 

• Operação dos aerogeradores. 
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6.3.3.7.3 Caráter do impacto 

A perda ou destruição de sítios não localizados pode ser considerado um 

impacto de forte relevância negativa. A adoção das medidas e consequente salvamento e 

estudo de sítios localizados, contudo, pode representar um ganho ao conhecimento histórico 

e cultural, incidindo em uma ação com repercussões positivas. 

6.3.3.7.4 Medidas mitigatórias 

• Localizar sítios, ocorrências, estruturas e/ou registros de ocupação humana 

pretérita em superfície e em subsolo nas áreas de diretamente afetadas 

(ADA); 

• Identificar as dimensões de cada sítio localizado, a espessura das camadas 

arqueológicas, a diversidades e densidade da cultura material e o estado de 

conservação;  

• Apontar as ameaças de impacto sobre o respectivo patrimônio arqueológico 

em relação às atividades desenvolvidas para a implantação e operação do 

empreendimento eólico-elétrico; 

• Realizar contextualização arqueológica, etnográfica e histórica das áreas de 

influência da obra; 

• Estabelecer estratégias de divulgação e fomento dos bens culturais regionais; 

• Elaborar cartilhas sobre a cultura regional, material e imaterial, passada e 

presente para uso dos professores e alunos; 

• Organizar oficinas com os professores da rede escolar para capacitá-los a 

respeito do conhecimento cultural/arqueológico regional e prepara-los para o 

uso do material didático produzido; 

• Promover o intercâmbio entre o Programa de Educação e Valorização 

Patrimonial e os Programas de Educação Ambiental e de Comunicação 

Social de modo a integrar esforços e os objetivos afins; 

• Aplicar escavações exaustivas e sistemáticas nos sítios arqueológicos 

registrados na ADA; 

• Promover o registro detalhado de cada sítio e de seu contexto de 

ambientação; 
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• Processar a coleta sistemática de amostras da cultura material contida em 

cada um dos sítios arqueológicos; 

• Executar ações de cunho educativo-patrimoniais; 

• Coletar amostras apropriadas para datação pelo método de 

Termoluminescência ou Carbono 14, de modo a obter cronologias de 

ocupação da área; 

• Realizar estudo e análise laboratorial do material coletado no decorrer das 

escavações arqueológicas, compreendendo, higienização, inventário, 

análises, interpretação, acondicionamento e guarda dos materiais e 

documentações científicas geradas em área de reserva técnica arqueológica; 

• Sistematizar as informações obtidas com os estudos, especificando as 

atividades desenvolvidas, apresentando os resultados científicos sobre a 

arqueologia do universo estudado e, principalmente, elaborando uma síntese 

da pesquisa em relatórios técnico-científicos - conforme expressas na Portaria 

07/88 IPHAN/Minc de autorização da pesquisa. 

6.4 Associação de impactos com empreendimentos 
estabelecidos ou projetados na região 

Na região onde esta inserida a área de influência do empreendimento Parque 

existe a possibilidade de instalação de outro empreendimento eólico, denominado Complexo 

Eólio-Elétrico (CEE) Campos Gerais, localizado nos municípios de Castro, Carambeí e 

Tibagi. Este empreendimento prevê a instalação de 250 aerogeradores e uma potência total 

de 500 MW, ocupando uma área de 12.850 hectares. O Complexo Eólio-Elétrico (CEE) 

Campos Gerais aguarda atualmente a emissão de licença prévia pelo órgão licenciador 

após a apresentação do EIA/RIMA durante o ano de 2014. 

Em relação à proximidade de ambos os empreendimentos, determinados 

impactos negativos podem associar-se, assim prejudicando principalmente a comunidade 

biótica regional e o meio físico. Esses impactos devem ocorrer principalmente na fase de 

instalação dos empreendimentos pretendidos para região. Dentre os impactos negativos 

associados, se destacam a perda de habitats terrestres, conflito entre espécimes da fauna e 

a população humana, afugentamento e atropelamento da fauna, processos erosivos, 
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alteração nos solos e áreas degradadas, geração de resíduos sólidos e efluentes e a 

emissão de ruídos. Durante a operação, um dos principais possíveis efeitos sinérgicos dos 

parques associados, diz respeito às espécies aladas, uma vez que se amplia a zona com 

obstáculos aéreos e as possibilidades de colisões, efeito relevante principalmente para 

espécies de grande movimentação como rapinantes e migratórias. Contudo, uma série de 

programas ambientais, divididos entre os meios físico, biótico e antrópico é elencada a fim 

de minimizar ou reduzir ao máximo esses impactos negativos. 

Em contraste, impactos benéficos podem ser esperados na região, através de 

ambos os complexos eólicos, principalmente para o meio antrópico, com destaque para a 

melhoria no sistema viário local, o aumento na demanda por bens e serviços e o incremento 

no turismo e receitas municipais. 
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7 PROGRAMAS DE MONITORAMENTO E 
ACOMPANHAMENTO 

7.1 Meio Físico 

7.1.1 Programa de monitoramento da qualidade das águas 
superficiais durante a fase de instalação 

Para que possíveis alterações da qualidade da água na região do 

empreendimento sejam detectadas, deverá haver um nível de conhecimento mínimo acerca 

da qualidade dos corpos d'água envolvidos. Tal conhecimento permite detectar quaisquer 

alterações significativas que impactem negativamente o ecossistema e, consequentemente, 

impliquem em riscos à saúde humana. 

A qualidade da água responde às mudanças ambientais rapidamente e esta 

pode afetar todo o ecossistema aquático. A resposta de mudança é mais rápida de uma 

condição boa para uma condição ruim do que o sentido contrário. A resposta e o grau de 

comprometimento variam com o regime hídrico, sendo que um ambiente lêntico tende a ser 

mais problemático do que um ambiente lótico. No caso do parque eólico a ser construído, 

não haverá mudança no regime hídrico dos corpos d’água da região, o que não deverá 

acarretar em grandes variações da qualidade da água na área de implantação. 

O Programa prevê que seja realizado um controle da qualidade da água 

superficial durante a implantação do empreendimento. Antes do início das atividades de 

instalação, deverá ser realizada uma tipificação/caracterização das condições e qualidade 

da água na bacia de captação que abrange o empreendimento, em pelo menos quatro 

estações na região do futuro complexo eólio-elétrico, nos principais cursos hídricos 

próximos: Rio Pitangui, Arroio São João São João, Arroio do Lajeado e Arroio Tamanduá, 

em pontos a serem definidos, preferencialmente próximos às áreas afetadas pelo 

empreendimento. Essa caracterização das condições da água deverá considerar o fator 

sazonal e a influência de possíveis eventos climáticos relevantes como secas e enxurradas. 

Sugere-se que as análises sejam realizadas de acordo com a resolução Conama 357/2005 
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em seu art. 4º, item III (classe 2), em parâmetros selecionados, daqueles descritos na norma 

de acordo com os usos do entorno. 

A partir de estabelecida esta caracterização, deverá ser mantido um controle de 

possíveis eventos de contaminação dos cursos hídricos, como vazamentos e acidentes. 

Caso ocorrentes, deverá ser procedida uma reavaliação das condições do(s) curso(s) 

afetado(s), após a implantação das medidas de controle. Finalizadas as atividades de 

instalação do empreendimento, deverá ser realizada uma nova avaliação completa das 

águas superficiais, nos mesmos pontos de controle previamente observados, a qual também 

deverá considerar o fator sazonal e eventos climáticos especiais. A dinâmica deste 

programa deriva da necessidade de avaliação da influência do empreendimento na 

qualidade da água dos rios da região onde será instalado o empreendimento. 

7.1.1.1 Medidas abrangidas 

• Controle de incidentes de contaminação dos cursos hídricos, procedendo com 

reavaliação da qualidade da água no local/região impactada após a adoção de 

medidas de controle ambiental do incidente; 

• Elaboração de relatórios/laudos de eventos de contaminação (em caso de 

ocorrência), documentando o fato, elementos ambientais afetados, medidas 

adotadas e as condições ambientais estabelecidas pós-incidente, indicando 

possíveis ações de controle ambiental contínuo; 

• Avaliação das condições da água nas estações observadas em momento pós 

instalação do empreendimento; 

• Deve-se atentar para que seja realizada a coleta e tratamento de efluentes e 

resíduos sólidos gerados durante a obra, com a finalidade de evitar 

contaminação do solo e dos cursos d’água com matéria orgânica e coliforme; 

• Controle de assoreamento nos corpos hídricos da área do empreendimento e 

de seu entorno. 

7.1.1.2 Objetivos 

• Monitoramento da qualidade da água de cursos d’água no entorno do futuro 

empreendimento, através de análises físico-químicas, visando detectar 

possíveis alterações em sua qualidade. 
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7.1.1.3 Prazo de implantação do programa 

• Durante a fase de implantação do empreendimento. 

7.1.1.4 Efeitos esperados pela implantação – Indicadores 

• A manutenção da qualidade das águas nas áreas de influência do 

empreendimento, de acordo com os padrões legais estabelecidos. 

7.1.1.5 Responsabilidade pela implantação do programa 

• Financeira: empreendedor; 

• Executiva: empreendedor, através da equipe de elaboração dos estudos 

ambientais; 

• Fiscalização: empreendedor e órgão ambiental.  

7.1.2 Programa de controle de processos erosivos e 
monitoramento dos sistemas de drenagem 

Dentre os impactos ambientais desencadeados pela construção do Parque 

Eólico estão as alterações no relevo e no sistema natural de drenagem, que podem ser 

causadas pela retirada da cobertura vegetal e a movimentação de solos e rochas, 

resultando em alterações nos processos do meio físico. Estes processos podem se 

manifestar em erosões laminares e lineares intensas, ocasionando assim danos às micro-

bacias presentes ao longo da área do empreendimento. 

Para evitar o carreamento de material particulado sedimentável deve-se instalar, 

durante as obras, um sistema de drenagem capaz de diminuir a capacidade de transporte 

pela água de escoamento superficial. O controle de drenagem de água de superfície do 

canteiro de obras, durante a construção, envolverá o projeto e instalação de dispositivos de 

drenagem, tais como lagoas de contenção de águas de enxurrada e rampas/canaletas, 

estabilização de áreas afetadas, represamento e contenção secundária através de tanques 

e implantação de medidas de controle de erosão do local na sua amplitude maior. 
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7.1.2.1 Medidas abrangidas 

• Identificar e mapear áreas mais suscetíveis à erosão na ADA para aplicar os 

critérios de conservação necessários; 

• A adoção de dispositivos de controle de drenagem e erosão, tais como lagoas 

de contenção de águas de enxurrada e rampas/canaletas, o represamento e a 

contenção secundária através de tanques e implantação de medidas de 

controle de erosão do local são medidas que deverão ser tomadas 

concomitantemente com a implantação do empreendimento; 

• Construir taludes obedecendo as normas técnicas e manter proteção adequada 

para sua estabilidade; 

• Construção de estruturas de proteção nas bases das turbinas, onde for 

necessário; 

• Monitorar a ocorrência de processos erosivos; 

• Administração de escavações para evitar a criação de caminhos de drenagem 

para aquíferos subjacentes; 

• Controle de assoreamento nos corpos hídricos da área do empreendimento e 

de seu entorno; 

• Monitoramento permanente do sistema de drenagem; 

• Manutenção e, se possível, adensamento da vegetação ciliar dos cursos 

hídricos da área do empreendimento e de seu entorno, possibilitando a 

retenção de material sólido carreado e estabilização das margens; 

• Poderá ainda ser necessário drenagem de escavações devido à água do solo e 

penetração de águas de enxurradas durante várias fases de construção; 

• Ao término das obras deve-se fazer uma inspeção nos corpos d’água 

possivelmente atingidos e próximos das obras para desobstruir trechos que 

possam ter sido assoreados; 

• Na fase de operação é necessário monitoramento para evitar a obstrução das 

valas de drenagem e avaliar a necessidade de melhoria do sistema; 

• Instalação de dispositivos de drenagem; 
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• Construir e manter canaletas limpas e desobstruídas, permitindo o escoamento 

e a dispersão normal das águas pluviais; 

• Construir caixas de dissipação, para reduzir a energia da água de escoamento 

superficial, onde for necessário. 

7.1.2.2 Objetivos 

• Diagnosticar os procedimentos relacionados à instalação do parque eólico 

que porventura possam causar impactos negativos nos solos e nos corpos 

hídricos próximos;  

• Prever ações operacionais, preventivas e corretivas destinadas a promover a 

recuperação de solos degradados, assim como propor ações de 

monitoramento dos locais susceptíveis à instalação de processos erosivos e 

de assoreamento; 

• Controlar as condições hidrodinâmicas superficiais nas áreas de intervenção 

direta do empreendimento e vias de acesso. 

7.1.2.3 Prazo de implantação do programa 

• Deverá acompanhar o cronograma previsto para as obras de implantação do 

empreendimento, estendendo-se por mais seis meses após o início da 

operação. 

7.1.2.4 Efeitos esperados pela implantação – Indicadores 

• Manter as características do solo das áreas diretamente afetadas pelo 

empreendimento, sob o ponto de vista pedológico; 

• Promover ações que minimizem perdas de solos nessas áreas; 

• Implantar medidas que evitem assoreamento da rede de drenagem e processos 

erosivos; 

• Restabelecer as condições originais do solo e relevo após a desmobilização dos 

serviços, tais como em estabilização de encostas e maciços; 

• Restabelecer as condições naturais de drenagem possibilitando o escoamento 

superficial e evitando processos erosivos; 
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• Prevenção de processos erosivos e de carreamento de sólidos para o interior 

de drenagens e corpos hídricos.  

7.1.2.5 Responsabilidade pela implantação do programa  

• Financeira: empreendedor; 

• Executiva: empreendedor, através da equipe especializada; 

• Fiscalização: empreendedor e órgão ambiental.  

7.1.3 Programa de recuperação de áreas degradadas (PRAD) 

O Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) irá indicar os 

aspectos a serem observados na condução dos procedimentos voltados à recuperação 

ambiental das áreas alteradas na área do empreendimento (ADA) e em função das 

atividades desenvolvidas ao longo da instalação do mesmo. Assim, para cada local a ser 

recuperado, será elaborado plano específico, sendo que o conjunto de ações e dos planos 

comporá este programa. 

As medidas a serem implantadas neste programa devem ser particularizadas 

para cada caso, guardando consonância com a situação de cada área degradada existente, 

devendo ser aplicadas na ordem sugerida e sem defasagem prolongada entre elas, o que 

poderia provocar intensificação dos processos erosivos. 

Uma eficiente recuperação ambiental passa, necessariamente, pela limpeza da 

área e planejamento adequado dos sistemas de drenagem, associados à correta proteção 

das áreas utilizadas para apoio e exploração contra processos erosivos diversos, bem como 

por uma eficiente campanha e monitoramento da implantação de cobertura vegetal das 

áreas degradadas. 

7.1.3.1 Medidas abrangidas 

• Em áreas cuja movimentação de solo tenha ocorrido, o escalonamento de 

taludes, a suavização das declividades e adoção de cobertura vegetal de 

gramíneas são medidas a serem adotas para controle de eventuais processos 

erosivos; 
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• Identificar eventuais processos erosivos na faixa de segurança, próximo às 

fundações das turbinas e estradas de acesso para realizar as recomposições 

necessárias e conservar a cobertura vegetal; 

• Remover e armazenar adequadamente o solo fértil de áreas que serão 

escavadas, para sua posterior recuperação; remover e estocar o material 

vegetal e do horizonte superficial do solo; 

• Manter a vegetação herbácea nas áreas de depósito de materiais ao ar livre; 

• Limpeza da área, ao término das obras, antes da retirada dos equipamentos, 

devendo ocorrer a desmobilização completa dos canteiros, por meio da retirada 

dos prédios e instalações usadas durante a construção; 

• Os resíduos resultantes deverão ser retirados e dispostos adequadamente e os 

materiais recicláveis deverão ser destinados à reciclagem; 

• As áreas utilizadas para estoque de agregados, ou de usinas deverão ser 

totalmente limpas. Os tanques, tambores e outros materiais tornados inservíveis 

deverão ser recolhidos, armazenados e em seguida destinado corretamente 

conforme sua classificação; 

• Tanto a área do canteiro de obras como o seu entorno, principalmente 

talvegues e acessos, deverão ser limpos e livres de entulho das obras (sobras 

de materiais, restos de vegetação, latas, tambores, etc.); 

• Readequação/recuperação das áreas alteradas pelas ações do 

empreendimento, incluindo canteiro de obras, vias temporárias e seus entornos; 

• Recomposição das áreas alteradas com uso de espécies vegetais nativas. 

7.1.3.2 Objetivos 

• Identificar dentro da área de influência da obra, os locais a serem 

recuperados, bem como definir a melhor forma de atuação para restabelecer 

estes ambientes;  

• Estabelecer procedimentos para reduzir os impactos causados pela 

implantação do empreendimento e para recuperar as áreas degradadas dos 

canteiros de obras com vista ao seu uso futuro; 
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• Proteger o solo e os mananciais hídricos contra os processos erosivos e de 

assoreamento nas áreas alteradas pelas obras do parque; 

• Estabilizar taludes e áreas com inclinações acentuadas; 

• Formar ambientes que propiciem o retorno e suporte para o refúgio da fauna 

associada, colaborando assim para o incremento da biodiversidade nas áreas 

recuperadas; 

• Recomposição da cobertura vegetal das áreas degradadas pelas obras do 

empreendimento, como por exemplo, locais de empréstimo de terra, bota-

fora, taludes, acessos, entre outros. 

7.1.3.3 Prazo de implantação do programa 

• No início da implantação do empreendimento até dois anos após o início de 

sua operação. 

7.1.3.4 Efeitos esperados pela implantação do programa 

• Em atendimento à legislação devida, espera-se que sejam beneficiadas as 

áreas degradadas pelo processo construtivo e implantação do parque eólico; 

• Todas as áreas sujeitas a intervenções pelo empreendimento deverão, quando 

da finalização da implantação do mesmo, ter seu ambiente recuperado. 

7.1.3.5 Responsabilidade pela implantação do programa  

• Financeira: empreendedor; 

• Executiva: empreendedor, através da equipe de elaboração dos estudos 

ambientais; 

• Fiscalização: empreendedor e órgão ambiental.  

7.1.4 Programa de monitoramento de emissões atmosféricas 
durante a fase de instalação 

Durante a implantação do empreendimento, escavações de solos e rocha, 

trânsito nas vias de acesso, acarretará na emissão de partículas totais em suspensão para a 



 

 
Fone/Fax: (54) 3039.2001 | (54) 3039.2002 | Rua Rodrigues Alves, nº 2064, Térreo | Bairro Lourdes | CEP: 95076-670 | Caxias do Sul/RS 

Pá
gi

na
60

9 

 

atmosfera. A movimentação de equipamentos propiciará um aumento da emissão de gases 

poluentes pela queima de combustíveis. 

Para o acompanhamento da qualidade de ar torna-se necessário realizar o 

monitoramento das emissões e da qualidade do ar no local de implantação do 

empreendimento. Os critérios de monitoramento para emissões atmosféricas são 

estabelecidos na Portaria IAP/SEMA 001 de 09 de janeiro de 2008 e devem ser seguidos 

também os requisitos das Resoluções CONAMA 382/06 e SEMA 016/14. Sugere-se o 

monitoramento de partículas totais em suspensão (PTS), partículas inaláveis (PI), NOX e 

SOX antes da fase de implantação, para estudo do background local, e durante toda a 

implantação. Os métodos mais adequados para monitoramento deverão ser definidos 

durante a fase de projeto executivo e de acordo com as exigências do órgão ambiental 

responsável. 

7.1.4.1 Medidas abrangidas 

• Monitoramento de atividades geradoras de poeira; 

• Aspersão de água em vias dentro da ADA, envolvendo aquelas novas ou 

melhoradas internamente junto ao parque eólico; 

• Cobertura e/ou estabilização de pilhas de estoques de materiais geradores de 

poeira. 

7.1.4.2 Objetivos 

• Monitorar as emissões atmosféricas e a qualidade do ar. 

7.1.4.3 Prazo de implantação do programa 

• Do início ao fim da fase de instalação do empreendimento.  

7.1.4.4 Efeitos esperados pela implantação do programa 

• A prevenção de emissões atmosféricas acima da legislação para a população 

atingida e para os trabalhadores do empreendimento. 
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7.1.4.5 Responsabilidade pela implantação do programa  

• Financeira: empreendedor; 

• Executiva: empreendedor, através da equipe de elaboração dos estudos 

ambientais; 

• Fiscalização: empreendedor e órgão ambiental.  

7.1.5 Programa de monitoramento dos níveis de ruído 

As intervenções previstas para implantação do parque eólico irão requerer a 

utilização de máquinas, equipamentos e veículos que gerarão ruídos em ambientes com 

características rurais, podendo causar algum desconforto à população residente mais 

próxima, assim como a fauna local. 

7.1.5.1 Medidas abrangidas 

• Exaustores silenciadores deverão ser empregados em equipamentos de 

construção motorizados, quando possível; 

• Restrição dos serviços e obras durante o período noturno; 

• Manutenção e regulagem de máquinas e equipamentos pesados, para 

controle dos níveis de ruídos; 

• Monitorar o índice de decibéis emitidos pelos aerogeradores. 

7.1.5.2 Objetivos 

• Controlar as emissões sonoras na área de influência do empreendimento. 

7.1.5.3 Prazo de implantação do programa 

• Durante a instalação e operação do empreendimento. 

7.1.5.4 Efeitos esperados pela implantação – Indicadores 

• Prevenção da emissão de ruídos acima dos níveis estipulados pela legislação 

na área de influência do empreendimento. 
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7.1.5.5 Responsabilidade pela implantação do programa  

• Financeira: empreendedor; 

• Executiva: empreendedor, através da equipe de elaboração dos estudos 

ambientais; 

• Fiscalização: empreendedor e órgão ambiental.  

7.2 Meio Biótico 

7.2.1 Programa de compensação ambiental 

A implantação e operação do empreendimento na área de estudo implicam em 

determinados impactos sobre o meio natural. Ainda que observada a possibilidade de 

mitigação ou mesmo gerenciamento de alguns, uma série de ações necessárias ao 

empreendimento resultam em danos irreparáveis e/ou irreversíveis aos meios físico e 

biótico, em parte ou integralmente, como as descaracterizações de habitat, prejuízos à 

biodiversidade e aos processos que regem o ecossistema local.  

Uma vez definida a efetiva implantação do empreendimento, constata-se que 

uma das únicas formas de mitigar os impactos irreparáveis e/ou irreversíveis gerados, seja 

através da compensação, ou seja, o investimento na preservação, proteção e/ou estudo de 

outras áreas naturais relevantes. Esta compensação pode ser representada por recursos 

financeiros aportados a Unidades de Conservação (UC) de proteção integral localizadas 

prioritariamente nos Campos Gerais do Paraná. Em relação a AID do possível 

empreendimento, essa está inserida na Área de Proteção Ambiental (APA) da Escarpa 

Devoniana, uma unidade de conservação de uso sustentável. No que diz respeito à AII, 

dentro dos seus limites ocorrem a APA da Escarpa Devoniana e a Reserva Particular do 

Patrimônio Natural (RPPN) Chácara Ipê, ambas as, unidades de conservação de uso 

sustentável. Ainda, na área da Bacia do Alto Tibagi, considerando a Zona de Amortecimento 

(ZA) das UCs, em até 20 km no em torno da AII, ocorrem o Parque Nacional (PARNA) dos 

Campos Gerais e os Parques Estaduais de Guartelá, do Caxambu e de Vila Velha, sendo 

essas UCs de proteção integral. A compensação ambiental constitui exigência legal para 

empreendimentos de relevante impacto ambiental, conforme a Resolução CONAMA nº 

002/1996 e Lei Federal nº 9.985/2000. 
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7.2.1.1 Medidas abrangidas 

• Investimento em áreas protegidas e/ou relevantes de semelhante composição 

ambiental na região; 

7.2.1.2 Objetivos 

• Avaliar e determinar junto ao órgão ambiental responsável (IAP) o valor de 

compensação ambiental que deverá derivar da implantação do 

empreendimento na área de estudo, com base na Resolução CONSEMA 

001/2000; 

• Determinar, junto ao órgão ambiental, o destino e forma de uso dos recursos 

compensatórios; 

• Realizar o contato com a administração da(s) entidade(s) escolhida(s), 

procedendo à transferência dos recursos compensatórios para a(s) 

mesma(s); 

• Fiscalizar a correta destinação dos recursos compensatórios movimentados 

junto às entidades beneficiadas com os mesmos. 

7.2.1.3 Prazo de implantação do programa – Duração 

• As atividades compensatórias podem iniciar com a emissão da Licença de 

Instalação do empreendimento, e deverão perdurar até que todos seus 

objetivos tenham sido atingidos.  

7.2.1.4 Efeitos esperados pela implantação – Indicadores 

• Em atendimento à legislação devida, espera-se que seja(m) beneficiada(s) 

área(s) protegida(s) e/ou relevante(s) localizada(s) na região e ecossistema 

que receberá o empreendimento, de forma a suplementar de forma 

proporcional os impactos gerados a uma pelos benefícios gerados à outra. 

7.2.1.5 Responsabilidades pelo programa 

• Financeira: empreendedor; 

• Executiva: empreendedor e órgão ambiental; 
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• Fiscalização: empreendedor e órgão ambiental. 

7.2.2 Programa de monitoramento da fauna silvestre 

Considerando a interferência que o empreendimento poderá ter sobre a fauna 

silvestre, é importante determinar quais impactos realmente estarão acontecendo durante a 

implantação e operação, bem como a significância dos mesmos frente à composição biótica 

local, enquanto unidade complexa de intercruzamento multidependente de elementos. 

Padrões de riqueza, constância e distribuição dos táxons podem ser decisivos na 

compreensão do ecossistema e sua dinâmica ao longo do tempo. 

Para isso, é importante manter um levantamento temporal da comunidade 

faunística relevante durante as ações relacionadas à implantação do empreendimento 

eólico, e, periodicamente, estabelecer relação dos resultados mais atuais com os obtidos 

anteriormente, bem como com aqueles apresentados no diagnóstico de ocupação local 

neste EIA/RIMA. O Programa de monitoramento da fauna silvestre deverá contemplar 

métodos específicos para estudo de Herpetofauna, Aves, Mamíferos terrestres e 

Quirópteros, respeitando diretrizes impostas pela Portaria IAP nº 097 / 2012 e as diferentes 

fases do projeto. 

O Programa de monitoramento da fauna silvestre deverá dedicar especial 

atenção às espécies ameaçadas de extinção, endêmicas, e demais táxons sensíveis e/ou 

relevantes, de acordo com o diagnóstico apresentado neste EIA/RIMA. A metodologia 

proposta deverá considerar a sazonalidade como variável de influência significativa na 

ocorrência, comportamento e processos bióticos, e deverá permitir também uma análise 

comparativa estatisticamente fundamentada de resultados temporais. Constitui uma 

recomendação de extrema relevância à integridade da análise histórica de dados que os 

layouts metodológicos estabelecidos incluam unidades amostrais fixas de monitoramento 

para cada grupo, com método de execução e abrangência definida, as quais deverão ser 

mantidas ao longo do período de duração dos monitoramentos. 

Esse monitoramento é importante, a fim de que seja avaliada a eficácia das 

medidas mitigatórias implantadas frente à ocupação faunística, bem como a necessidade de 

estudo e implantação de novas medidas em virtude da persistência ou surgimento de novos 

impactos. Além disso, um maior conhecimento da fauna regional pelos estudos realizados 

permitirá não somente um avanço científico/acadêmico, mas também o desenvolvimento de 

estratégias preservacionistas específicas à fauna local, fator de utilidade aos ecossistemas 
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locais, à comunidade e ao estudo de novos empreendimentos regionais. Serão gerados e 

apresentados relatórios de acompanhamento dos resultados, fornecendo índices de 

ocorrência, riqueza, constância, frequência e distribuição dos táxons ao longo da área de 

estudo durante o período de monitoramento. 

7.2.2.1 Medidas abrangidas 

• Monitoramento da fauna silvestre, identificando os impactos sobre os grupos 

foco e a nova dinâmica ecológica estabelecida após as ações impactantes; 

• Monitoramento de espécies ameaçadas; 

• Monitoramento de espécies mais susceptíveis aos impactos provocados pelo 

empreendimento. 

7.2.2.2 Objetivos 

• Estabelecer um inventário contínuo, de ocorrência faunística na área de 

influência, incluindo elementos como diversidade e sazonalidade; 

• Identificar de forma confiável a ocorrência e padrões de ocupação e 

movimentação da avifauna e da quiropterofauna ao longo da área de influência 

do empreendimento eólico, enquanto grupos de particular relevância dado o tipo 

de empreendimento; 

• Identificar áreas de particular relevância à fauna silvestre, as quais poderão 

alterar o layout do empreendimento; 

• Identificar possíveis impactos significativos que o empreendimento possa estar 

incidindo na fauna silvestre local e, em caso afirmativo, propor medidas de 

controle ou mitigação dos mesmos. 

7.2.2.3 Subprograma de monitoramento da herpetofauna 

Este programa tem como objetivo propor estudos e ações específicas que visem 

à minimização dos impactos gerados durante a fase de planejamento e instalação do 

empreendimento, sobre indivíduos e espécies da fauna anfíbia e da fauna reptiliana, e 

também sobre ambientes previamente identificados, a serem observados durante as etapas 

de execução do empreendimento. Tais ações visam à adoção de estratégias que primem 

pela redução máxima de perturbações impostas à herpetofauna durante a fase de abertura 
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e ampliação de acessos, instalação dos canteiros de obras, instalação dos aerogeradores, 

movimentação de solo, entre outras atividades que podem impactar negativamente este tipo 

fauna. 

7.2.2.3.1 Medidas específicas abrangidas  

• Monitoramento da ocorrência de anfíbios na área de influência, incluindo 

elementos como diversidade, comunidade e sazonalidade; 

• Monitoramento da ocorrência de répteis na área de influência, incluindo 

elementos como diversidade, comunidade e sazonalidade; 

7.2.2.3.2 Objetivos específicos 

• Estabelecer um inventário contínuo, de ocorrência da herpetofauna na área de 

influência, incluindo elementos como diversidade, comunidade e sazonalidade; 

• Identificar possíveis impactos significativos que o empreendimento possa estar 

incidindo na fauna vertebrada local e, em caso afirmativo, propor medidas de 

controle ou mitigação dos mesmos. 

7.2.2.4 Subprograma de monitoramento de aves 

As aves são essenciais quando se discutem estratégias para a conservação da 

biodiversidade no planeta. Além de ocuparem praticamente todos hábitats e ambientes, 

participando de inúmeras cadeias tróficas e ocupando os mais diferentes nichos, algumas 

espécies especialistas podem ser consideradas biomonitores, respondendo às mudanças 

ambientais em termos de ocorrência específica e padrões populacionais. 

O monitoramento da avifauna antes e durante as fases de instalação e operação 

do empreendimento deverá contemplar observações padronizadas estabelecidas de acordo 

com o projeto final de execução do empreendimento. Para avaliação da resposta da 

comunidade avifaunística a implantação do parque, deverão ser estabelecidas unidades 

amostrais de monitoramento na ADA, AID e AII, como forma de avaliação dos diferentes 

impactos do empreendimento, e também fora da AII, em pontos controle, que servirão para 

identificar as alterações naturais regionais de ocorrência local da avifauna e, desta forma, 

excluí-las da análise de impacto do empreendimento. Este monitoramento deverá 

contemplar toda a comunidade avifaunística ocorrente, e deverá também incluir 

amostragens em todos os tipos de ambientes ocorrentes.  
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O Programa de monitoramento da avifauna deverá dedicar especial atenção às 

espécies ameaçadas de extinção e endêmicas e demais táxons sensíveis e/ou relevantes, 

de acordo com o diagnóstico apresentado neste EIA/RIMA. A metodologia proposta deverá 

considerar a sazonalidade como variável de influência significativa na ocorrência, 

comportamento e processos bióticos, e deverá permitir também uma análise comparativa 

estatisticamente fundamentada de resultados temporais. Deverão ser atendidos também os 

requisitos expostos pela Portaria IAP nº 097 de 29 de maio de 2012. 

Para a avaliação de risco de colisão, deverão ser mantidos pontos de 

monitoramento fixos da avifauna em deslocamento aéreo, especificamente no local de 

instalação dos aerogeradores. Este monitoramento visa incialmente, identificar quais locais 

podem ser impróprios a instalação dos aerogeradores (fase pré-instalação) e, 

posteriormente, objetiva avaliar possíveis modificações de comportamento da avifauna e 

atividades de risco do grupo em resposta a presença dos aerogeradores (bem como os 

locais que poderão ser contemplados com o “Programa de monitoramento de colisões da 

avifauna e quiropterofauna”. 

Para evitar que ocorram colisões da fauna alada (aves e quirópteros) durante a 

operação das unidades aerogeradoras, poderão ser determinadas áreas relevantes ou 

mesmo aerogeradores específicos com ocorrências de comportamentos de risco, atuando 

em conjunto com o Programa de monitoramento da mastofauna. Esses programas deverão 

se associar na identificação de áreas sensíveis, as quais poderão alterar o layout do 

empreendimento antes da instalação do mesmo, e forma a evitar possíveis oscilações 

populacionais das espécies aladas em virtude dessa variável antrópica, em suas diferentes 

fases (pré-instalação, implantação e operação). 

As atividades propostas visam minimizar ou mesmo dirimir os possíveis impactos 

oriundos da instalação e operação de complexo eólico na área de estudo sobre a avifauna 

local, além de possibilitar avaliações a respeito da resposta dos indivíduos e espécies às 

atividades realizadas pelo empreendimento e elementos antrópicos instalados, bem como a 

eficácia das medidas mitigatórias adotadas no processo. Caso necessário, conforme 

avaliação dos possíveis impactos em incidência deverão ser propostas adequações 

logísticas, de projeto, ou novas medidas preventivas ou mitigatórias. Deverão ser gerados e 

apresentados relatórios trimestrais de acompanhamento dos resultados, fornecendo índices 

qualiquantitativos de avaliação dos resultados, bem como possíveis recomendações ao 

processo de implantação do parque eólico. 
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7.2.2.4.1 Medidas específicas abrangidas 

• Monitoramento contínuo da ocorrência e atividade de aves; 

• Identificação e análise contínua das populações e comunidade avifaunística, 

bem como a nova dinâmica ecológica estabelecida após as ações de alteração 

ambiental do empreendimento; 

• Monitoramento de espécies ameaçadas e relevantes; 

7.2.2.4.2 Objetivos específicos 

• Identificar de forma confiável a ocorrência e padrões de ocupação e 

movimentação da avifauna ao longo da área de influência do empreendimento 

eólico, enquanto grupo de particular relevância dado o tipo de empreendimento; 

• Identificar possíveis impactos significativos que o empreendimento possa estar 

incidindo sobre as aves e, em caso afirmativo, propor medidas de controle ou 

mitigação dos mesmos; 

• Identificar possíveis declínios populacionais durante a implantação e operação 

do empreendimento eólico, através de uma análise comparativa em relação ao 

período anterior a sua implantação; 

• Estabelecer um inventário contínuo, de ocorrência avifaunística na área de 

influência, incluindo elementos como diversidade e sazonalidade. 

7.2.2.5 Subprograma de monitoramento de mamíferos terrestres 

Dentro dos ecossistemas, os mamíferos apresentam um papel fundamental, 

atuando desde dispersores de espécies vegetais até controladores de outras populações de 

vertebrados, sendo seu espectro de atuação bastante variado nos diferentes nichos 

disponíveis. Este relacionamento intrínseco com o ecossistema em que se encontram faz 

com que a Classe Mammalia constitua um dos primeiros grupos a desaparecer de 

ambientes que não apresentem condições favoráveis a sua permanência, podendo desta 

forma, recorrer em desarranjos sensíveis na dinâmica ecológica de determinado local ou 

ecossistema. 

Por isso é imprescindível que programas de monitoramento visem à 

permanência da mastofauna dentro dos ecossistemas e, além disso, que possibilitem a 

interação entre as populações existentes na área de estudo para que ocorra um fluxo gênico 
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adequado à manutenção das espécies, durante a fase de instalação do empreendimento. A 

presença local de espécies ameaçadas da mastofauna de grande porte de relevantes 

nichos, conforme identificado pelo diagnóstico deste EIA-RIMA, potencializa a importância 

da avaliação e controle de possíveis impactos sobre tais táxons.  

7.2.2.5.1 Medidas específicas abrangidas  

• Monitoramento da Mastofauna terrestre de médio e grande porte, com atenção 

especial a mastofauna fossorial; 

• Monitoramento de espécies ameaçadas. 

7.2.2.5.2 Objetivos específicos 

• Identificação de possíveis impactos sobre o grupo dos mamíferos, e a nova 

dinâmica ecológica estabelecida após as ações impactantes; 

• Estabelecer um inventário contínuo de ocorrência mastofaunística na área de 

influência, incluindo elementos como diversidade e sazonalidade; 

• Identificar possíveis impactos significativos que o empreendimento possa estar 

incidindo nas espécies de mamíferos que ocorrem localmente e, em caso 

afirmativo, propor medidas de controle ou mitigação dos mesmos. 

7.2.2.6 Subprograma de monitoramento de quirópteros 

Dentro dos ecossistemas, os mamíferos apresentam um papel fundamental, 

atuando desde dispersores de espécies vegetais até controladores de outras populações 

animais, sendo seu espectro de atuação bastante variado nos diferentes nichos disponíveis. 

Este relacionamento intrínseco com o ecossistema em que se encontram faz com que a 

Classe Mammalia seja um dos primeiros grupos a desaparecer de ambientes que não 

apresentem condições favoráveis a sua permanência, podendo desta forma, recorrer em 

desarranjos sensíveis na dinâmica ecológica de determinado local ou ecossistema. 

Por isso é imprescindível que ações de implantação do empreendimento, 

voltadas a manutenção de impacto ambiental mínimo, visem à permanência da mastofauna 

dentro dos ecossistemas e, além disso, que possibilitem a interação entre as populações 

existentes na área de estudo para que ocorra um fluxo gênico adequado à manutenção das 

espécies, especialmente em relação as espécies aladas.  
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A metodologia proposta de monitoramento de morcegos deverá considerar a 

sazonalidade como variável de influência significativa na ocorrência, comportamento e 

processos bióticos, e deverá permitir também uma análise comparativa estatisticamente 

fundamentada de resultados temporais. Deverão ser atendidos também os requisitos legais 

impostos pela Portaria IAP nº 097 de 29 de maio de 2012. 

Serão gerados e apresentados relatórios trimestrais de acompanhamento dos 

resultados, fornecendo índices de ocorrência, riqueza, constância, frequência e distribuição 

de morcegos ao longo da área de estudo ao longo do período de monitoramento. 

Esse monitoramento é importante a fim de que seja avaliada a eficácia das 

medidas mitigatórias implantadas frente à ocupação faunística, bem como a necessidade de 

estudo e implantação de novas medidas em virtude da persistência ou surgimento de novos 

impactos. Além disso, um maior conhecimento da fauna regional pelos estudos realizados 

permitirá não somente um avanço científico/acadêmico, mas também o desenvolvimento de 

estratégias preservacionistas específicas à fauna local, fator de utilidade aos ecossistemas 

locais, à comunidade e ao estudo de novos empreendimentos regionais. 

7.2.2.6.1 Medidas específicas abrangidas  

• Monitoramento de mamíferos alados (morcegos), sendo este um dos grupos 

com maior probabilidade de impacto mediante a instalação do empreendimento; 

• A utilização de marcação objetiva em morcegos capturados durante 

monitoramentos para obtenção de Licença de Instalação, objetivando o 

desenvolvimento de estratégias de mitigação de impactos associados ao 

padrão de deslocamento destes animais dentro da AID; 

• Identificação de impactos sobre o grupo dos mamíferos, e a nova dinâmica 

ecológica estabelecida após as ações impactantes; 

• Monitoramento de espécies relevantes; 

7.2.2.6.2 Objetivos específicos 

• Estabelecer um inventário contínuo, de ocorrência da quiropterofauna na área 

de influência, incluindo elementos como diversidade e sazonalidade; 

• Identificar de forma confiável a ocorrência e padrões de ocupação e 

movimentação da quiropterofauna ao longo da área de influência do 
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empreendimento eólico, enquanto grupo de particular relevância dado o tipo de 

empreendimento; 

• Identificar áreas de particular relevância à fauna aérea, as quais poderão alterar 

o layout do empreendimento; 

• Identificar possíveis impactos significativos que o empreendimento possa estar 

incidindo nas espécies de morcegos que ocorrem localmente e, em caso 

afirmativo, propor medidas de controle ou mitigação dos mesmos. 

7.2.2.7 Subprograma de monitoramento de colisões da avifauna e 
quiropterofauna 

Em relação às aves e morcegos, uma das principais preocupações em relação a 

empreendimentos eólicos está associada a presença e operação das torres de 

aerogeradores que passarão a fazer parte da paisagem gradualmente. Aliado a isso, um 

conjunto de outras estruturas de origem antrópica na área, como torres meteorológicas e 

linhas de transmissão, podem atuar sinergicamente, aumentando os riscos de colisão para 

estes animais. Estruturas de aerogeradores em particular, mesmo não estando em 

funcionamento, podem configurar um obstáculo a ser transposto pelas aves e morcegos que 

frequentam a área periodicamente ou que estão de passagem pelo local, em sobrevoo.  

Como diretrizes para avaliar a mortalidade potencial das aves e morcegos 

durante a fase de instalação e operação do parque eólico, sugere-se monitoramento 

baseado na procura intensiva por carcaças e demais vestígios que evidenciem a 

mortandade desses animais por colisão com torres de aerogeradores. O processo de busca 

deverá ser executado preferencialmente numa superfície circular com raio ideal idêntico a 

altura da torre, e minimamente ao diâmetro de ação horizontal das pás, a partir da base de 

cada aerogerador, área esta que deverá estar desimpedida quanto a execução das buscas. 

A periodicidade da amostragem deverá ser no mínimo quinzenal, a partir do início da fixação 

dos primeiros componentes de torres no solo. 

Durante a operação, no caso de as colisões incidirem em valores significativos 

de mortalidade durante a instalação ou operação do empreendimento, deverão ser impostos 

determinados métodos para minimizar ou até mesmo extinguir esse impacto. Caso 

envolvam espécies sensíveis, migratórias ou grandes valores de mortalidade, poderão ser 

adotados métodos de desligamento de aerogeradores em determinados períodos, ou então 

monitoramento integral de unidades específicas a fim de detectar comportamentos de risco 
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antes que resultem em colisões, neste caso envolvendo comunicação direta entre os 

monitores e o controle operacional do parque. Pode ser avaliada também a utilização de 

métodos de monitoramento remoto, envolvendo radar, sensores de movimento, sensores 

térmicos ou câmeras (ARNETT et al., 2011; KRIJGSVELD et al., 2009; MABEE et al., 2006; 

DESHOLM, 2006; DESHOLM, 2003). 

Deverá ser aplicado índice de correção aos dados obtidos, referente a eficácia 

das buscas e remoção de cadáveres, visto que a mortalidade real em parques eólicos tende 

ser superior àquela observada em campo. 

7.2.2.7.1 Medidas específicas abrangidas 

• Monitoramento da colisão de aves e morcegos antes, durante e depois da 

construção do Complexo Eólico; 

• Desenvolvimento de estratégias para eventos críticos como o desligamento dos 

aerogeradores em horários de atividades mais elevada da avifauna e 

quiropterofauna, ou em situações críticas para colisões. Em parques norte-

americanos com alto índice de incidências com morcegos, a parada dos 

aerogeradores durante períodos de três (3) horas representou perdas entre 0,3 

e 1,0% do total de energia gerado anualmente, não obstante resultando em 

diminuições de 44 a 93% da taxa de mortalidade do grupo (ARNETT, 2011). Na 

Espanha, índices de mortalidade de uma espécie de rapinante de grande porte 

ameaçada foram reduzidos em mais de 50% com a parada controlada de 

aerogeradores vigiados durante horários de pico, com perdas energéticas 

anuais de 0,07% (LUCAS et al., 2012); 

• Utilização de artifícios de destaque em aerogeradores, como a utilização de 

tintas com reflexão ultravioleta. Resultados com observações associadas a 

falcões (Falco – Falconidae), em parques eólicos americanos (PNAWPPM-III, 

2000), indicam que artifícios conspícuos nas pás, com 2 a 3 cm cada, são 

suficientes para atrair a atenção dos animais e permitir manobras de evasão a 

até 25 metros do artifício. A eficiência das pinturas, entretanto, diminui com o 

aumento da velocidade de rotação de pás (PNAWPPM-III, 2000). Outros modos 

de pintura das pás podem ser avaliados, como o padrão de pintura de uma pá 

toda de preto e duas pás não pintadas (HODOS, 2003). Caso necessário, 

diferentes métodos poderão ser testados para comprovar a melhoria da 

acuidade visual; 
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• Luzes de iluminação dos aerogeradores devem ser evitadas, uma vez que 

podem atrair os animais em voo bem como insetos (presas de quirópteros). 

Quando absolutamente necessária, a instalação de sinais luminosos deve 

contemplar sinais de cor branca de baixa intensidade, e com o maior intervalo 

entre flashes possível; 

• Controle de presas na área do empreendimento, caso sejam identificadas taxas 

elevadas de colisões de rapinantes. 

7.2.2.7.2 Objetivos específicos 

• Avaliação da resposta/adaptação das espécies de mamíferos voadores e aves 

às modificações ambientais impostas pelo Parque Eólico; 

• Identificar as ocorrências de colisões da fauna aérea na área do 

empreendimento, avaliando a significância deste possível impacto às espécies 

e ao ecossistema. 

7.2.2.8 Prazo de implantação do programa – Duração 

• O Programa de monitoramento da fauna silvestre deverá iniciar atividades após 

a obtenção da Licença Prévia – LP do empreendimento e, no entanto, 

dependerá de sua aprovação prévia junto ao IAP para que possa iniciar. Este 

programa deverá perdurar por durante toda a Fase de Instalação do 

empreendimento, e durante a fase de operação. Para os subprogramas 1.1.1.4, 

1.1.1.6 e 1.1.1.7, recomenda-se que sejam executados por pelo menos quatro 

anos durante a Fase de Operação do mesmo, podendo se estender conforme 

seja necessário ao controle e/ou mitigação de impactos observados. Para os 

subprogramas 1.1.1.3 e 1.1.1.5, sugere-se que o monitoramento ocorra por pelo 

menos um ano durante a fase operatória. 

• O monitoramento contínuo poderá ser mantido ao longo de toda a fase 

operatória, e sua manutenção continuada (incluindo sua composição e 

frequência) será avaliada e determinada na renovação da licença de operação. 

7.2.2.9 Efeitos esperados pela implantação – Indicadores 

• Manter um controle dos impactos do empreendimento sobre a comunidade 

faunística silvestre local, pela interpretação dos resultados gerados e 
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proposição de medidas mitigatórias complementares quando cabível, além de 

uma comparação da dinâmica e distribuição faunística local, entre o período 

anterior e posterior a implantação do empreendimento eólico. 

• A obtenção de uma base de dados precisa e confiável a cerca da ocorrência 

faunística na área de influência do empreendimento consiste num efeito básico 

e de concreto alcance; 

• Utilização de curvas de acumulação de espécies e curvas do coletor, como 

forma de verificar a eficácia do esforço amostral em termos de diversidade local 

conhecida (número de espécies); 

7.2.2.10 Responsabilidades pelo programa 

• Financeira: empreendedor; 

• Executiva: empreendedor, através de equipe especializada em fauna; 

• Fiscalização: empreendedor e órgão ambiental. 

7.2.3 Programa de salvamento, afugentamento e 
aproveitamento científico da biota 

Diferentes ações geradas durante a implantação e operação do empreendimento 

podem incidir em injúrias ou mortalidade de indivíduos da fauna silvestre, em especial de 

anfíbios, répteis e mamíferos. 

Determinados exemplares da fauna, principalmente os com maior tolerância 

ecológica, poderão ser encontrados em locais destinados a obra. Com intuito de evitar 

eventuais acidentes, ocorrerá o afugentamento e resgate desses espécimes faunísticos. Da 

mesma forma, deverá ser procedido também o resgate de espécies rupícolas da flora 

(cactáceas), que porventura se encontrem nestes locais. O resgate deverá ser realizado por 

profissional capacitado (biólogo). Espécimes resgatados serão translocados a locais 

preservados previamente definidos, na localidade. 

Em relação aos indivíduos encontrados em óbito, em virtude de acidentes 

ocorridos durante a instalação e/ou operação do empreendimento eólico, esses serão 

aproveitados cientificamente e destinados a coleções zoológicas em museus e/ou 
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instituições de ensino, servindo como base de dados a propósitos científicos e outros 

estudos de diferentes fins. 

Para as atividades de manejo da fauna relacionadas à implantação e operação 

do empreendimento, deverá ser desenvolvida metodologia específica de acordo com a 

Portaria IAP nº 097 de 29 de maio de 2012 e a Instrução Normativa (IN) 146/2007 IBAMA. 

Diferentes métodos de trabalho, de acordo com a metodologia desenvolvida, deverão 

contemplar grupos da fauna passíveis de danos nas áreas impactadas. 

7.2.3.1 Medidas abrangidas 

• Promover o afugentamento/salvamento de espécies terrestres passíveis de 

impactos na área de influência do empreendimento, incluindo conflitos com o 

ser humano e com as atividades de construção (atenção especial às espécies 

fossoriais da mastofauna e reptiliofauna). 

• Resgate e salvamento de espécimes da flora epífita e de indivíduos arbóreos 

relevantes que, eventualmente, venham a ser afetados pelo empreendimento; 

• Monitoramento de impactos diretos à mastofauna terrestre, de pequeno, 

médio e grande porte, com atenção especial a mastofauna fossorial; 

• Monitoramento de impactos diretos à herpetofauna; 

• Ao longo do processo, poderá ser identificado como relevante o 

desenvolvimento de programas voltados ao estudo de espécies da biota, com 

ênfase às espécies ameaçadas regionalmente. 

7.2.3.2 Objetivos 

• Identificação de impactos incidentes sobre a biota; 

• Proteger a biota silvestre dos impactos decorrentes da descaracterização de 

habitat para instalação do empreendimento;  

• Aproveitamento científico de exemplares encontrados em óbito. 

7.2.3.3 Prazo de implantação do programa – Duração 

• O Programa de salvamento, afugentamento e aproveitamento científico da 

fauna deverá iniciar atividades juntamente com início das obras do 
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empreendimento. Este programa deverá perdurar durante toda a Fase de 

Instalação do empreendimento. 

7.2.3.4 Efeitos esperados pela implantação – Indicadores 

• Espera-se que, com a implantação deste programa, sejam efetivamente salvos 

exemplares da flora nas áreas de implantação de estruturas e acessos; 

• Espera-se que sejam atingidos também baixos índices de mortalidade animal às 

populações locais. Esses índices serão calculados através de comparação com 

dados coletados durante o monitoramento anual, que deverá ser realizado 

antes do início de obras para implantação do empreendimento; 

• Incremento em coleções zoológicas regionais, para uma melhor compreensão 

da fauna ocorrente na localidade. 

7.2.3.5 Responsabilidades pelo programa 

• Financeira: empreendedor; 

• Executiva: empreendedor, através de equipe especializada em fauna; 

• Fiscalização: empreendedor e órgão ambiental. 

7.2.4 Programa de prevenção e controle de atropelamentos da 
fauna silvestre 

Na área de implantação do possível empreendimento eólico, casos de 

atropelamentos foram identificados, mesmo que com uma frequência baixa. Na AID foi 

registrada a espécie reptiliana de serpente Bothrops alternatus e indivíduos de anfíbios 

anuros atropelados. Ainda na AID, foi registrado um indivíduo da espécie Bothrops 

alternatus cruzando a estrada, além de pegadas de mamíferos de médio e grande porte em 

diferentes pontos, principalmente de veados do gênero Mazama e da espécie ameaçada 

Puma concolor. 

Devido à intensificação de veículos e maquinário pesado na área de inserção do 

possível empreendimento, pode ocorrer um incremento nos casos de atropelamentos. Com 

a implantação do programa da fauna atropelada, será possível verificar e quantificar o 
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impacto de atropelamentos sob a fauna local, e assim, se necessário, estabelecer medidas 

mitigatórias permanentes durante as fases de instalação e operação do empreendimento.  

7.2.4.1 Medidas abrangidas 

• Monitoramento de atropelamentos da fauna (em especial para anfíbios, 

répteis e mamíferos) ao longo da malha viária; 

• Manutenção de corredores ecológicos para os felinos registrados Leopardus 

gutulus (gato-do-mato-pequeno) e Puma concolor (puma), juntamente com o 

canídeo Chrysocyon brachyurus (lobo-guará), de acordo com seus locais de 

ocorrência e padrões de deslocamento apresentados por estes animais ao 

longo de porções da área norte e sudoeste da AID; 

• Deverá ser mantido um controle da manutenção da sinalização e 

controladores de velocidade, visto o acréscimo esperado de movimentação 

nas vias internas da AID no período pós-instalação. 

7.2.4.2 Objetivos  

• Identificar quais as espécies passíveis de risco e, com base em suas 

características, propor medida específica de mitigação do impacto; 

• Verificar quais são os locais mais utilizados para a passagem da fauna 

silvestre nestas estradas; 

• Avaliar os atropelamentos causados pelas atividades relacionadas com o 

empreendimento, propondo medidas cabíveis e exequíveis que minimizem 

tias incidentes. 

7.2.4.3 Prazo de implantação do programa – Duração 

• O Programa da fauna atropelada deverá iniciar após a obtenção da LP (Licença 

Prévia). Este programa deverá perdurar por durante toda a fase de instalação 

do empreendimento e, pelo menos, durante um ano durante a fase de operação 

do mesmo. Posteriormente, se necessário, conforme o que for verificado em 

relação aos resultados obtidos na operação do empreendimento, o programa 

poderá persistir. O controle da sinalização de vias deverá perdurar por toda fase 

operatória, mesmo que de forma independente deste programa. 
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7.2.4.4 Efeitos esperados pela implantação – Indicadores 

• Atingir uma máxima mitigação possível dos impactos, gerados em virtude de 

atropelamentos na localidade, principalmente os causados pelo 

empreendimento. 

7.2.4.5 Responsabilidades pelo programa 

• Financeira: empreendedor; 

• Executiva: empreendedor, através de equipe especializada em fauna; 

• Fiscalização: empreendedor e órgão ambiental. 

7.3 Meio Antrópico 

7.3.1 Programa de comunicação social 

O programa de comunicação social (PCS) durante a fase de desenvolvimento do 

projeto de instalação e funcionamento do parque eólico propõe a esclarecer à população 

informações acerca dos objetivos, tipologia e potenciais impactos a serem gerados pelo 

empreendimento.  

Este PCS tende a estabelecer um entendimento entre empreendedor e 

sociedade, em especial a população diretamente afetada pelo empreendimento, permitindo 

sua participação durante todo o processo de construção/instalação e 

operação/funcionamento do mesmo. Para isso, o programa deverá se apresentar de modo 

informativo e participativo.  

O programa de comunicação social deve abranger a divulgação do 

empreendimento e seu andamento, com informações sobre os objetivos e impactos 

gerados, além de coletar opinião de órgãos governamentais e da população local acerca do 

mesmo. 

Quaisquer que sejam os meios de comunicação e o público-alvo, as informações 

precisam ser suficientemente claras e hábeis a fim de sanar qualquer tipo de dúvida que 

venha a se constituir em relação ao empreendimento. As informações divulgadas devem 
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conter dados sobre a empresa, a obra e os programas ambientais propostos de forma que a 

população afetada possa se adaptar à nova realidade advinda com o empreendimento. 

A divulgação desses dados permite a minimização dos impactos ambientais e 

sociais, podendo a população atingida ter a possibilidade de tomar parte em todas as etapas 

do empreendimento. 

7.3.1.1 Medidas abrangidas  

• Divulgação do empreendimento e seu andamento, com informações sobre os 

objetivos e impactos gerados além da coleta de opinião de órgãos 

governamentais e da população local acerca do mesmo; 

• Divulgação dos benefícios e prejuízos de influência direta na população. 

7.3.1.2 Objetivos  

• Informar e esclarecer a comunidade sobre o tema “energia eólica”, suas 

vantagens e desvantagens e impactos sociais, econômicos e ambientais; 

• Informar à população o que irá ocorrer quando da implantação do 

empreendimento, antecipando e esclarecendo duvidas que possam vir a 

surgir nas etapas do projeto. 

7.3.1.3 Prazo de implantação do programa – Duração  

• Executado em todas as fases do empreendimento, durante todo o período de 

obras e na operação; 

• Em especial, deve ter uma maior relevância na fase que precede a 

instalação, para uma divulgação prévia e esclarecedora acerca das atividades 

que serão desenvolvidas em função desse empreendimento. 

7.3.1.4 Efeitos esperados pela implantação - Indicadores  

• Número de solicitações e respostas satisfatórias dadas aos questionamentos 

feitos pela população; 

• O nível de satisfação do usuário com o serviço, avaliado por meio de 

questionários qualitativos. 
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7.3.1.5 Responsabilidades pelo programa  

• Financeira: empreendedor; 

• Executiva: empreendedor, através de equipe especializada que realizou os 

estudos socioambientais; 

• Fiscalização: empreendedor e órgão ambiental. 

7.3.2 Programa de prospecção arqueológica 

Como forma preventiva aos efeitos negativos que poderiam ser produzidos pelo 

empreendimento na sua construção sobre o patrimônio arqueológico, foi sugerida a adoção 

de um Estudo Arqueológico. O objetivo principal seria a tentativa 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 licenciamento refere-se ao levantamento exaustivo de informações secundárias e 

a implantação de um programa de prospecção arqueológica interventiva com objetivo de 

levantar os sítios arqueológicos nas áreas de afetação direta do empreendimento.  

O Programa a ser proposto deverá estar baseado nas diretrizes do 

Departamento de Proteção do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(Portarias 07/88 e 230/02), e ser realizado previamente às obras, durante a fase de 

obtenção da Licença de Implantação (LI) do Empreendimento, sob responsabilidade de um 

arqueólogo sênior. O objetivo é, sobretudo, identificar sítios arqueológicos presentes nas 

áreas a serem afetadas direta e indiretamente pelo empreendimento, suas extensões, 

profundidades, diversidades culturais e graus de preservação nos depósitos arqueológicos 

para fins de detalhamento do Programa de Salvamento Arqueológico, o qual deverá ser 

implantado na próxima fase do licenciamento, a de Licença de Operação, se assim 

necessário for.  

A realização do Programa de Prospecção Arqueológica é necessária para 

concordância do IPHAN-PR na obtenção da Licença de Instalação – LI para o 

empreendimento. A abrangência do Programa deverá atingir a área de influência direta do 

empreendimento, as áreas de impactos indiretos potencialmente lesivos ao patrimônio 
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arqueológico e, também, áreas limítrofes de provável expansão após conclusão do 

empreendimento. 

Dependendo da dinâmica dos trabalhos e da metodologia adotada nesta fase, 

poderão ser empregadas técnicas de resgate imediato durante a etapa prospectiva em sítios 

considerados de baixa significância ou bastante perturbados, desde que devidamente 

explicitados no âmbito do programa. 

As técnicas de prospecções arqueológicas a serem aplicadas devem ser 

consorciadas entre prospecção de superfície, através da inspeção de solo expostos, e de 

subsuperfície, por meio da aplicação de sondagens prospectivas em subsolo.  

Para completar os trabalhos de prospecção é recomendável a implantação de 

um plano de coleta de informações orais. Esta técnica permite a detecção rápida e segura 

de vestígios arqueológicos. Os habitantes das comunidades onde há a presença elementos 

da cultura material normalmente têm conhecimento destas ocorrências. A existência de 

sítios arqueológicos, sobretudo aqueles com visibilidade arqueológica, normalmente 

expostos pela ação do arado durante a preparação da terra para o plantio, fazem parte da 

tradição oral de uma comunidade. Assim, quando são questionados geralmente informam o 

que sabem. Essa aproximação com os moradores também objetivará a divulgação das 

atividades de prospecção arqueológica desenvolvidas na região, proporcionando uma 

aproximação entre a pesquisa e a população local e, em certa medida, um reavivamento da 

memória, uma reflexão sobre o patrimônio histórico/cultural da região. 

Todo material arqueológico coletado durante o Programa de Prospecção, 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 publica. Se possível, esses 

materiais devem permanecer na região de origem, tornando-se um recurso cultural ativo: 

turístico, educativo e econômico. 

7.3.2.1 Medidas abrangidas 

• Localizar sítios, ocorrências, estruturas e/ou registros de ocupação humana 

pretérita em superfície e em subsolo nas áreas de diretamente afetadas 

(ADA); 
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• Identificar as dimensões de cada sítio localizado, as espessuras das camadas 

arqueológicas, as diversidades e densidades da cultura material e os estados 

de conservação;  

• Apontar as ameaças de impacto sobre o respectivo patrimônio arqueológico 

em relação às atividades desenvolvidas para a implantação e operação do 

empreendimento Eólico-Elétrico; 

• Realizar contextualização arqueológica, etnográfica e histórica das áreas de 

influência da obra (Programa de Prospecção Arqueológica). 

7.3.2.2 Objetivos 

• Avaliação do grau de conservação dos sítios e vestígios arqueológicos; 

• Contextualização etno-histórica e arqueológica da região abrangida pelo 

Projeto Elétrico-Eólico; 

• Confecção e envio de Projeto de Pesquisa de Prospecção, juntamente com a 

Solicitação de Autorização de pesquisa arqueológica interventiva (Portaria 

07/88 IPHAN) a Superintendência do IPHAN no Paraná; 

• Obtenção da Licença de pesquisa arqueológica junto ao IPHAN, com a 

publicação da Portaria no Diário Oficial da União autorizando o início das 

pesquisas arqueológicas prospectivas, sob responsabilidade do arqueólogo 

coordenador do Programa Arqueológico;  

• Realizar contextualização arqueológica, etnográfica e histórica das áreas de 

influência da obra sobre bases primárias e secundárias; 

• Reconhecer, com a localização positiva de sítios históricos ou arqueológicos, 

as ameaças de impacto sobre bens patrimoniais em relação às atividades 

desenvolvidas para a implantação e operação da obra em tela, com o intuito 

de elaborar as ações previstas para as etapas seguintes de licenciamento, no 

caso da necessidade de salvamento de bens culturais ameaçados pela obra;  

• Evidenciar as seguintes informações com relação aos sítios e/ou estruturas 

identificadas: dimensão de cada sítio, diversidade e densidade da cultura 

material existente em cada local, estado de conservação, implantação dos 

sítios na paisagem, espessura da camada arqueológica e profundidade em 

casos de sítios de profundidade;  
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• Estimar, baseado nos dados levantados nas atividades de prospecção e com 

o maior grau possível de confiabilidade, a quantidade e diversidade de sítios 

arqueológicos, além de vestígios de ocupação humanas pretéritas existentes 

nas áreas afetadas, tanto localizados em superfície como em subsolo; 

• Definir extensões, características, diversidades e graus de preservação dos 

bens históricos, culturais e arqueológicos de modo a compreender, avaliar e 

dimensionar os possíveis impactos em relação à implantação e operação da 

referida obra sobre esses bens patrimoniais; 

• Consolidação das informações secundárias e primárias, trabalhos de 

gabinete e de laboratório. 

7.3.2.3 Prazo de implantação do programa – Duração 

• O Programa de Prospecção deve ser executado durante a fase de obtenção da 

Licença Ambiental de Instalação, anterior a qualquer atividade da obra de 

instalação do empreendimento. A estimativa temporal para realização do 

Programa de Prospecção Arqueológica é de 120 dias (quatro meses). 

7.3.2.4 Efeitos esperados pela implantação – Indicadores 

• Ação Preventiva - Anular a possibilidade de as atividades de instalação e 

operação do empreendimento causarem dano a sítios arqueológicos; 

• Obter a concordância do Instituto do Patrimônio Cultural - IPHAN na outorga da 

Licença Ambiental de Instalação – LI para o empreendimento. 

7.3.2.5 Responsabilidade pelo programa 

• Financeira: empreendedor; 

• Executiva: empreendedor, através da equipe especializada; 

• Fiscalização: empreendedor e IPHAN.  

7.3.2.6 Subprograma de resgate arqueológico 

Programas de Resgate Arqueológico são aconselháveis e devem ser 

implementados como medida corretiva quando obras de engenharia ameaçam integridade 
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de sítios arqueológicos e quando não há possibilidade de mudanças no projeto para 

salvaguarda das áreas de interesse arqueológico cientifico. Nesses casos o Resgate 

arqueológico visa, através de produção de conhecimento sobre eles, incorporá-lo à Memória 

Nacional. O Programa de Resgate Arqueológico também deverá integrar interface com o 

Programa de Educação Patrimonial. 

Os trabalhos de Resgate Arqueológico devem ser executados durante a fase de 

obtenção de Licença Ambiental de Operação, e realizados com base na avaliação dos sítios 

constatados durante o Programa de Prospecção Arqueológica; devem, ainda, considerar os 

critérios de prioridades e de significância arqueológica como as proposições teórico-

metodológicas também indicadas no Programa de Prospecção. 

Devem estar previstos trabalhos nos sítios arqueológicos localizados e em seus 

contextos de ambientação, pelo processamento da coleta sistemática de dados, de 

escavações arqueológicas exaustivas, da execução de estudos e análises laboratoriais, 

ações de cunho educativo patrimonial e apresentação dos resultados da pesquisa 

arqueológica, por meio de relatórios técnico-científicos, conforme exigências expressa na 

portaria de autorização da pesquisa.  

Os trabalhos do Programa de Resgate deverão extinguir as potencialidades 

informativas dos sítios arqueológicos localizados em área de impacto direto, através de 

escavações arqueológicas sistemáticas, registrar todos os detalhes do sítio e de seu 

entorno, relatar com especificidade as atividades desenvolvidas em campo, laboratório e 

gabinete, assim como os procedimentos para o cadastro, conservação e salvaguarda dos 

materiais arqueológicos e, por fim, apresentar os resultados científicos sobre a arqueologia 

da área de estudo. 

7.3.2.6.1 Medidas abrangidas 

• Aplicar escavações exaustivas e sistemáticas nos sítios arqueológicos 

registrados na ADA; 

• Promover o registro detalhado de cada sítio e de seu contexto de 

ambientação; 

• Processar a coleta sistemática de amostras da cultura material contida em 

cada um dos sítios arqueológicos;  

• Executar ações de cunho educativo-patrimoniais; 
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• Coletar amostras apropriadas para datação pelo método de 

Termoluminescência ou Carbono 14, de modo a obter cronologias de 

ocupação da área; 

• Realizar estudo e análise laboratorial do material coletado nas escavações 

arqueológicas, compreendendo: higienização, inventário, análises, 

interpretação, acondicionamento e guarda dos materiais/documentações 

científicas geradas em área de reserva técnica arqueológica; 

• Sistematizar as informações obtidas com os estudos, especificando as 

atividades desenvolvidas, apresentando os resultados científicos sobre a 

arqueologia do universo estudado e, principalmente, elaborando uma síntese 

da pesquisa em relatórios técnico-científicos - conforme expressas na Portaria 

07/88 IPHAN/Minc de autorização da pesquisa. 

7.3.2.6.2 Objetivos 

• Salvamentos de sítios arqueológicos em área de intervenção direta da obra; 

• Sistematizar e interpretar os dados de campo e de laboratório; 

• Executar ações de cunho educativo-patrimoniais em sinergia com o Programa 

de Educação Patrimonial (visitas monitoradas as escavações arqueológicas); 

• Apresentar os resultados da pesquisa arqueológica, por meio de relatórios 

técnico-científicos parciais;  

• Construir a síntese da pesquisa arqueológica; 

• Construção do Relatório Final. 

7.3.2.6.3 Prazo de implantação do programa – Duração 

• O Programa de Resgate Arqueológico deve ser executado durante a fase de 

obtenção da Licença Ambiental de Operação. A estimativa temporal para 

realização do Programa de Prospecção Arqueológica é de 180 dias (seis 

meses). 

7.3.2.6.4 Efeitos esperados pela implantação – Indicadores 

•  Atendimento às leis federais de proteção ao Patrimônio Arqueológico Nacional, 

a saber: Constituição Brasileira por meio do Artigo 225, parágrafo IV 
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(Constituição Federal de 1988) – que considera os sítios arqueológicos como 

patrimônio cultural brasileiro, garantindo sua guarda e proteção –, e da Lei 

Federal nº 3.924 de 26 de julho de 1961 – que proíbe a destruição ou mutilação, 

para qualquer fim, da totalidade ou de partes de jazidas arqueológicos, o que é 

considerado um crime contra o patrimônio nacional;  

• Obter a concordância do Instituto do Patrimônio Cultural - IPHAN na outorga da 

Licença Ambiental de Operação – LO para o empreendimento. 

7.3.2.6.5 Responsabilidade pelo programa 

• Financeira: empreendedor; 

• Executiva: empreendedor, através da equipe especializada; 

• Fiscalização: empreendedor e IPHAN.  

7.3.2.7 Subprograma de educação patrimonial 

Durante a realização do Programa de Prospecção Arqueológica será necessário, 

obedecendo à normativa do IPHAN, realizar atividades de Educação Patrimonial na região 

atingida pelo Projeto Básico, com o objetivo de divulgar as atividades dos estudos históricos 

e arqueológicos na região, valorizar a história e cultura locais, bem como extroverter o 

conhecimento arqueológico adquirido. A intenção é incorporar a descoberta de novos sítios 

e as informações histórico/culturais obtidas com levantamentos à Memória Nacional e, em 

principal, atender as comunidades locais quanto aos seus direitos de conhecimento, 

valorização, proteção e preservação sustentável desses bens. 

Programas de Extroversão e de Educação Patrimonial, conforme exigências do 

IPHAN/Minc e das legislações de proteção aos patrimônios culturais materiais e imateriais, 

necessitam ser realizados de maneira a compensar ou compatibilizar os efeitos produzidos 

pelos empreendimentos sobre o patrimônio histórico, cultural e arqueológico da região 

abrangida. Ainda, como normativa atual do IPHAN, os trabalhos de Educação Patrimonial 

devem ser realizados em todas as etapas de licenciamento, em concordância com as 

dimensões de estudo e intervenção de cada etapa (LP, LI e LO).  

Bens culturais são elementos definidores de identidades sociais, sendo 

entendidos como patrimônio os resultados de processos culturais constantemente re-

simbolizados, constituindo-se em portadores de referências sociais. O desaparecimento ou 
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desestruturação destes são de grande impacto sociocultural, sendo direito de todos os 

homens terem acesso aos bens materiais e imateriais que representem o seu passado, a 

sua tradição. Portanto, a única maneira de prevenir ou compensar perdas é fomentar o 

conhecimento e valoração dos bens culturais. 

7.3.2.7.1 Medidas abrangidas 

• Estabelecer estratégias de divulgação e fomento dos bens culturais regionais; 

• Elaborar cartilhas sobre a cultura regional, material e imaterial, passada e 

presente para uso dos professores e alunos; 

• Organizar oficinas com os professores da rede escolar para capacitá-los a 

respeito do conhecimento cultural/arqueológico regional e prepara-los para o 

uso do material didático produzido; 

• Promover o intercâmbio entre o Programa de Educação e Valorização 

Patrimonial e os Programas de Educação Ambiental e de Comunicação Social 

de modo a integrar esforços e os objetivos afins. 

7.3.2.7.2 Objetivos 

• O objetivo central deste Programa de Extroversão e Educação Patrimonial é 

utilizar as informações e os dados obtidos em todas as etapas de pesquisa 

para fins científicos, culturais e educacionais, atendendo principalmente as 

comunidades locais – atingidas pelo Projeto Básico – quanto ao 

conhecimento, à valorização, à proteção, à utilização e à preservação 

sustentável de seus bens culturais;  

• Divulgação e disponibilização dos levantamentos, estudos e resultados 

obtidos, com os trabalhos realizados com fontes primárias e secundárias em 

relação ao âmbito histórico-cultural e arqueológico, junto à Secretaria de 

Educação e Cultura dos municípios abrangidos pelo projeto hidroelétrico;  

• Avaliação das carências e potencialidades do patrimônio cultural local e das 

demandas e perspectivas das comunidades atingidas com relação aos 

patrimônios culturais materiais, imateriais e arqueológicos, promovendo a 

tomada de ações para o desenvolvimento de atividades de educação 

patrimonial junto à comunidade durante as Etapas de obtenção da Licença de 

Operação (LO).  
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7.3.2.7.3 Prazo de implantação do programa – Duração 

• Fase de obtenção de Licença Ambiental de Instalação, prazo de 120 dias 

(quatro meses); 

• Fase de obtenção de licença Ambiental de Operação, 180 dias (seis meses). 

7.3.2.7.4 Efeitos esperados pela implantação – Indicadores 

• Cumprir com as normativas do IPHAN e com o direito das comunidades locais 

ao acesso e valorização de seus bens culturais; 

• Reforçar e valorizar os bens culturais locais junto à comunidade local.  

7.3.2.7.5 Responsabilidade pelo programa 

• Financeira: empreendedor; 

• Executiva: empreendedor, através da equipe especializada; 

• Fiscalização: empreendedor e IPHAN.  

7.3.3 Programa de valorização e preservação dos pontos 
turísticos 

A dimensão e forma dos aerogeradores imprimem um caráter singular à obra. 

Com a instalação e operação dos aerogeradores, o número de visitantes/turistas na cidade 

poderá sofrerá um acréscimo, visto que, por sua singularidade, pode se tornar um atrativo 

para a população acabando por caracterizar o empreendimento como um ponto turístico. O 

incremento no número de pessoas que visitam os pontos turísticos, aliado com a falta de 

infraestrutura para atender estes visitantes, acarretará em uma depreciação destes marcos 

referenciais e consequentemente do seu entorno imediato. 

O programa terá por meta identificar e analisar todos os elementos que possam 

ser considerados pontos turísticos ou marcos referências naturais e construídos presentes 

no Município, em associação com a implantação do empreendimento. A partir disso,  deverá 

definir o grau de reparos e de investimentos necessários para garantir a qualidade no 

atendimento ao turista e da preservação do monumento ou edificação. 
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7.3.3.1 Medidas abrangidas 

• Preservar e, caso for necessário, restaurar os pontos turísticos existentes; 

• Criar uma estrutura básica de atendimento ao turista, garantindo a preservação 

dos pontos turísticos e do meio ambiente que o cerca, valorizando o novo 

empreendimento e consolidando os existentes; 

• Conscientizar a população da importância dos atuais pontos turísticos para a 

formação da cultura histórica da cidade; 

7.3.3.2 Objetivos 

• Compensar os impactos na paisagem ocasionados pelo empreendimento; 

• Valorizar e preservar os pontos turísticos municipais; 

• Desenvolver o potencial turístico do empreendimento. 

7.3.3.3 Prazo de implantação do programa – Duração 

• O programa deverá ser iniciado com o início da instalação do parque sendo 

efetivado com a operação do empreendimento. 

7.3.3.4 Efeitos esperados pela implantação – Indicadores 

• O atingimento dos objetivos propostos tende a representar um melhor 

aproveitamento e satisfação dos visitantes turísticos, mantendo ou até mesmo 

ampliando taxas de visitação e desenvolvimento turístico localmente, ao menos 

durante os primeiros anos operacionais. 

7.3.3.5 Responsabilidades pelo programa 

• Financeira: empreendedor; 

• Executiva: empreendedor com a colaboração da prefeitura municipal, 

secretarias e demais órgãos e entidades do Município; 

• Fiscalização: empreendedor. 



 

 
Fone/Fax: (54) 3039.2001 | (54) 3039.2002 | Rua Rodrigues Alves, nº 2064, Térreo | Bairro Lourdes | CEP: 95076-670 | Caxias do Sul/RS 

Pá
gi

na
63

9 

 

7.4 Programas Gerais 

7.4.1 Programa ambiental da construção (PAC) 

Durante o período de obras pode haver a ocorrência de impactos ambientais 

negativos, tais como a deflagração de processos erosivos, derramamento de produtos 

perigosos como óleo diesel, à supressão desnecessária de vegetação e alterações no 

cotidiano das comunidades vizinhas ao empreendimento. O Programa Ambiental de 

Construção é justificado para que este possa assegurar os procedimentos corretos e 

legalmente embasados de adequação ambiental, segurança e saúde do trabalhador e 

controle de doenças endêmicas. O PGA deverá estar diretamente ligado ao Programa de 

Gestão Ambiental – PGA visando garantir a correta gestão e mitigação/otimização dos 

impactos desencadeados nas fases de instalação e operação do empreendimento. 

7.4.1.1 Medidas abrangidas 

• Racionalização da obra visando redução do tempo de implantação obtendo-se, 

desta forma, redução do aporte de sedimentos finos aos cursos hídricos do 

entorno carreados pelas águas pluviais; 

• Disposição de materiais provenientes de escavações em áreas planas e 

topograficamente favoráveis, afastadas de linhas de fluxos preferenciais das 

águas pluviais, margens de rios ou córregos ou sobre vegetação pertencente às 

Áreas de Proteção Permanente (APPs); 

• Manutenção e, se possível, adensamento, da vegetação ciliar dos cursos 

hídricos da área do empreendimento e de seu entorno, possibilitando a 

retenção de material sólido carreado e estabilização das margens; 

• Manutenção ou abastecimento de máquinas, veículos e equipamentos 

utilizados na implantação e/ou operação do empreendimento em locais 

adequados, fora de Áreas de Proteção Permanente ou de linhas de fluxo 

preferencial das águas pluviais, preferencialmente em locais de piso 

impermeabilizado e dotado de cobertura e dos demais sistemas de segurança 

exigidos para esta atividade; 

• Monitoramento constante dos equipamentos cujo funcionamento demande a 

utilização de óleo e/ou combustíveis; 
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• Os veículos utilizados nas obras deverão realizar manutenções periódicas e 

preventivas de modo a manter suas emissões dentro dos padrões legais; 

• Onde possível e necessário, deverão ser selecionados equipamentos 

catalisadores projetados para minimizar a emissão de gases; 

• Sempre que possível, a vegetação existente nas áreas deverá ser mantida para 

funcionar como cortina verde e minimizar os efeitos resultantes das obras na 

qualidade do ar; 

• Em atividades geradoras de poeira, deverão ser adotadas medidas como o uso 

de aspersão de água (vias) e cobertura e/ou estabilização de pilhas de 

estoques de materiais atividades geradoras de poeira; 

• Onde possível, deverão ser minimizadas as alturas de descarga durante 

operações de entrega de materiais; 

• Realizar limpezas periódicas nas áreas de entrada e saída de veículos no 

canteiro de obras, procurando mantê-las livres de partículas; 

• Deve ser priorizada a adoção de uma distância mínima de 400 metros entre 

aerogeradores e residências (ou zonas de ocupação); 

• Exaustores silenciadores deverão ser empregados em equipamentos de 

construção motorizados, quando possível; 

• Restrição dos serviços e obras durante o período; 

• Atendimento à Norma Reguladora NR-15 do Ministério do Trabalho, quanto ao 

limite e tempo de exposição dos trabalhadores aos ruídos gerados em seus 

serviços; 

• Manutenção e regulagem de máquinas e equipamentos pesados, para controle 

dos níveis de ruídos; 

• Direcionamento dos efluentes de lavagem de veículos através de tanques de 

decantação e separadores de óleo/água antes da descarga; 

• Medidas para segregação, acondicionamento, transporte, tratamento e 

destinação final de resíduos e efluentes. Quando da contratação da empreiteira, 

a mesma deverá fornecer ao empreendedor o Projeto de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil (PGRCC); 
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• A adoção de dispositivos de controle de drenagem e erosão, tais como lagoas 

de contenção de águas de enxurrada e rampas/canaletas, o represamento e a 

contenção secundária através de tanques e implementação de medidas de 

controle de erosão do local, na sua amplitude maior, são medidas que deverão 

ser tomadas concomitantemente com a implantação do empreendimento;  

• Desdobramento de taludes longos e contínuos com a implantação de bermas 

intermediárias dotadas de sistema de canaletas para captação, condução 

tratamento e descarga de águas pluviais captadas; 

• Estabilização de acessos de construção, das plataformas de montagem, de 

áreas de estacionamento e depósitos de construção; 

• Administração de escavações para evitar a criação de caminhos de drenagem 

para aquíferos subjacentes; 

• Criação de bermas para minimizar taludes longos e contínuos; 

• Poderá ainda ser necessário drenagem de escavações devido à água do solo e 

penetração de águas de enxurradas durante várias fases de construção; 

• Adequada seleção dos locais para instalação dos aerogeradores e outras 

estruturas necessárias; 

• Emprego de técnicas de perda e contenção de solo, tais como construção com 

o acompanhamento das curvas de nível, visando redução dos volumes de 

movimentação de terra; 

• Instalação de dispositivos de drenagem; 

• Limitação da circulação de veículos exclusivamente às vias de acesso, sendo 

estas adequadamente construídas, sinalizadas e mantidas ao longo da 

instalação e operação do empreendimento; 

• Em locais, cuja pavimentação se fizer necessária, a adoção de pisos 

permeáveis evitará a formação de fluxos superficiais preferenciais de alto 

potencial erosivo; 

• Materiais resultantes de escavações deverão, sempre que possível, ser 

reaproveitados na obra; 

• Caso necessário, a importação de material, o mesmo deverá ser proveniente de 

área licenciadas; 
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• Construir caixas de dissipação, para reduzir a energia da água de escoamento 

superficial, onde for necessário; 

• Manutenção e, se possível, adensamento, da vegetação ciliar dos cursos 

hídricos da área do empreendimento e de seu entorno, possibilitando a 

retenção de material sólido carreado e estabilização das margens; 

• Não deverão ser suprimidas ou afetadas formações de mata nativa e em 

especial formações de bambuzais, as quais abrigam endemismos e espécies 

ameaçadas da avifauna; 

• Evitar a supressão de vegetação arbórea nativa. Havendo necessidade será 

procedida conforme a legislação vigente; 

• O layout do parque eólico deverá respeitar a existência de corredores aéreos da 

avifauna e locais de ocorrência relevante de espécies migratórias, além do 

afastamento de áreas de vegetação de porte, de acordo com dados referentes 

aos estudos realizados (residência de exemplares da quiropterofauna); 

• Deverão ser respeitadas também as zonas definidas como “Áreas de 

Relevância” identificadas com bases nos resultados de monitoramentos 

faunísticos; 

• Utilização de artifícios de destaque em aerogeradores, priorizando a utilização 

de tintas com reflexão ultravioleta;  

• Luzes de iluminação dos aerogeradores devem ser evitadas, uma vez que 

podem atrair os animais em voo bem como insetos (presas de quirópteros). 

Quando absolutamente necessária, a instalação de sinais luminosos deve 

contemplar sinais de cor branca de baixa intensidade, e com o maior intervalo 

entre flashes possível; 

• Considerar a utilização da malha viária já existente e instalada como prioridade 

à abertura de novos acessos; 

• Sinalização da circulação de veículos e máquinas nas vias de acesso locais e 

rodovias evitando a ocorrência de acidentes com espécimes animais; 

• Instalação de placas de advertência sobre a ocorrência de animais silvestres e 

redutores de velocidade (lombadas) ao longo dos acessos e rodovias; 
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• Criação de corredores ecológicos para os felinos registrados Leopardus gutulus 

(gato-do-mato-pequeno) e Puma concolor (puma), juntamente com o canídeo 

Chrysocyon brachyurus (lobo-guará), de acordo com o padrão de deslocamento 

apresentado por estes animais ao longo de porções da área norte e sudoeste 

da AID; 

• Investimento em áreas protegidas e/ou relevantes de semelhante composição 

ambiental na região. Determinar, junto ao órgão ambiental, o destino e forma de 

uso dos recursos compensatórios; 

• Instalação de sinalização indicativa de proibição de caça e pesca; 

• Instalação de sinalização indicativa da obrigatoriedade de uso de EPIs; 

• Contratação e uso da mão-de-obra, serviços, comércio e insumos locais; 

• Realizar o transporte em horários adequados e em velocidade segura, bem 

como a sinalização das vias e acessos de acordo com a legislação específica; 

• Dar preferência à mão-de-obra local (população das sedes urbanas da área de 

influência dos empreendimentos); 

7.4.1.2 Objetivos 

• Garantir a implantação do empreendimento conforme a legislação ambiental; 

• Garantir a execução das atividades com o menor risco e impacto ambiental 

possível; 

• Controlar efetivamente os impactos potenciais decorrentes da implantação do 

empreendimento; 

• O PAC deverá determinar normas de conduta a serem seguidas pelos 

colaboradores (diretos e terceirizados) quanto à adoção de equipamentos e 

procedimentos de segurança e saúde ocupacional. 

7.4.1.3 Subprograma da gestão de efluentes 

Este subprograma deverá atuar no controle de efluentes, prevenindo possíveis 

acidentes e contaminações. A avaliação das ações preventivas e corretivas, além do devido 

destino e/ou manejo dos efluentes, advindos da intervenção provocada pelo 



 

 
Fone/Fax: (54) 3039.2001 | (54) 3039.2002 | Rua Rodrigues Alves, nº 2064, Térreo | Bairro Lourdes | CEP: 95076-670 | Caxias do Sul/RS 

Pá
gi

na
64

4 

 

empreendimento, na área de estudo, deverá ser acompanhada ao longo de toda a fase de 

instalação e operação do empreendimento. 

No que tange a implantação do empreendimento, as estruturas e procedimentos, 

todos os quais sejam necessários à presença antrópica, advinda da geração de efluentes, 

deverão ser adotadas a fim de não interferir na dinâmica ecológica da área de estudo. 

7.4.1.3.1 Medidas específicas abrangidas  

• Deve-se atentar para que seja realizada a coleta e tratamento de efluentes e 

resíduos sólidos gerados durante as obras, com a finalidade de se evitar 

contaminação do solo e dos cursos d’água com matéria orgânica e coliforme; 

• Direcionamento dos efluentes de lavagem de veículos através de tanques de 

decantação e separadores de óleo/água antes da descarga; 

• Coleta de águas pluviais potencialmente contaminadas e águas servidas de 

plantas de dosagem de concreto das instalações em lagoas de decantação e 

separadores de óleo/água antes da descarga; 

• Classificação dos resíduos e efluentes seguindo a NBR 10004, que envolve a 

identificação dos processos ou atividades que lhes deu origem, de seus 

constituintes, e suas características; 

• Utilização de sistemas de tratamento ou destinação adequados para águas 

servidas de sanitários de escritórios e acampamentos de trabalhadores; 

• As águas servidas e os esgotos gerados nos alojamentos poderão ser 

tratados por meio de tratamento biológico em Estação de Tratamento de 

Efluentes (ETE) compactas, dentro do canteiro de obras, ou enviadas para 

tratamento em ETEs devidamente licenciadas. O efluente pós-tratamento 

deverá estar enquadrado dentro dos parâmetros estabelecidos pelos órgãos 

ambientais competentes para permitir seu lançamento (Ex.: Resoluções 

CONAMA nº 357/2005 e 430/2011); 

• Controlar a correta execução das ações definidas para o gerenciamento dos 

resíduos e efluentes gerados na obra, garantindo seu correto tratamento e 

disposição. 
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7.4.1.4 Subprograma de resíduos sólidos 

Este subprograma deverá atuar no controle da destinação correta de resíduos 

sólidos gerados por pessoas envolvidas com o empreendimento, evitando assim a poluição 

da região. Esse subprograma considera todos os resíduos sólidos gerados, com exceção 

aos da construção civil, que possuem subprograma especifico. Deverá ser realizada a coleta 

e o transporte interno, um armazenamento temporário correto, a coleta e transporte externo, 

tratamento externo e disposição final dos resíduos gerados.  

7.4.1.4.1 Medidas específicas abrangidas  

• Deve-se atentar para que seja realizada a coleta e tratamento de efluentes e 

resíduos sólidos gerados durante as obras, com a finalidade de se evitar 

contaminação do solo e dos cursos d’água com matéria orgânica e coliforme; 

• Classificação dos resíduos e efluentes seguindo a NBR 10004, que envolve a 

identificação dos processos ou atividades que lhes deu origem, de seus 

constituintes, e suas características; 

• Área de armazenamento temporário de efluentes perigosos deverá ser 

impermeabilizada, devidamente sinalizada e distante de caminhos de 

drenagem natural; 

• Controlar a correta execução das ações definidas para o gerenciamento dos 

resíduos e efluentes gerados na obra, garantindo seu correto tratamento e 

disposição; 

• Os resíduos resultantes deverão ser retirados e dispostos adequadamente e 

os materiais recicláveis deverão ser destinados à reciclagem; 

• As áreas utilizadas para estoque de agregados, ou de usinas deverão ser 

totalmente limpas. Os tanques, tambores e outros materiais tornados 

inservíveis deverão ser recolhidos, armazenados e em seguida destinado 

corretamente conforme sua classificação. 

7.4.1.5 Subprograma de resíduos sólidos da construção civil 

Este subprograma busca minimizar a geração de resíduos relacionados à 

construção do empreendimento, adequar à segregação na origem, controlar e reduzir riscos 

ao meio ambiente e assegurar o correto manuseio e disposição final, em conformidade com 
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a legislação vigente. O programa constitui-se num documento integrante do sistema de 

gestão ambiental, baseado nos princípios da não geração e da minimização da geração de 

resíduos, que aponta e descrevem as ações relativas ao seu manejo, contemplando os 

aspectos referentes à minimização na geração, segregação, acondicionamento, 

identificação, coleta e transporte interno, armazenamento temporário, tratamento interno, 

armazenamento externo, coleta e transporte externo, tratamento externo e disposição final. 

Deve ser atendida a Lei Estadual 12.493/1999 e outras legislações e normas 

vigentes, como as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, da Agência Nacional da 

Vigilância Sanitária – ANVISA, Resoluções da Secretaria Estadual do Meio Ambiente – 

SEMA e do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), além das leis e decretos federais, estaduais 

e municipais pertinentes ao gerenciamento dos resíduos sólidos. 

7.4.1.5.1 Medidas específicas abrangidas  

• Tanto a área do canteiro de obras como o seu entorno, principalmente 

talvegues e acessos, deverão ser limpos e livres de entulho das obras (sobras 

de materiais, restos de vegetação, latas, tambores, etc.). 

7.4.1.6 Prazo de implantação do programa 

• Executado durante todo o período de instalação do empreendimento. 

7.4.1.7 Efeitos esperados pela implantação – Indicadores 

• Cumprimento do cronograma proposto; 

• Evitar, minimizar ou manter em níveis não significantes os impactos 

ambientais causados pela execução das obras; 

• Desenvolvimento e satisfação dos interessados quanto aos 

encaminhamentos das soluções requeridas. 

7.4.1.8 Responsabilidade pela implantação do programa 

• Financeira: empreendedor; 

• Executiva: empreendedor, através da equipe de elaboração dos estudos 

ambientais e órgão ambiental; 
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• Fiscalização: empreendedor e órgão ambiental.  

7.4.2 Programa de educação ambiental 

O programa de educação ambiental deve ser voltado a responder às 

necessidades efetivas da população afetada pelo empreendimento, valorizando a 

participação da mesma, tanto para identificação do problema ou conflito ambiental quanto 

na proposição de ações concretas. Sendo assim, a educação ambiental deve colaborar para 

o desenvolvimento de atitudes e comportamentos sociais favoráveis ao meio ambiente, ao 

mesmo tempo em que beneficie a construção da cidadania, criando condições para a 

participação individual e coletiva sobre o acesso aos recursos naturais. 

Este programa pretende também encaminhar, através de metodologias 

adequadas, treinamentos às gerencias e trabalhadores envolvidos com a obra, no sentido 

de informá-los da importância dos programas e ações ambientais a serem desenvolvidos 

por conta desta, como também, pelos procedimentos que deverão ser observados na sua 

rotina diária de trabalho, no sentido de se evitarem acidentes ou a execução de atividades 

que venham a comprometer o meio ambiente na área de influência do empreendimento. 

Metodologicamente se faz necessário identificar os atores envolvidos com a 

educação ambiental, tanto pela responsabilidade em sua aplicação quanto daqueles que 

serão beneficiados com ela. A partir desta conclusão, serão propostas ações que busquem 

refletir a situação ambiental atual às populações afetadas. Além disso, essas populações 

serão convidadas a participar da implantação dessas ações, identificando as 

potencialidades e fragilidades ambientais de sua região. Esse programa deve direcionar-se 

principalmente à população das comunidades locais, trabalhadores da obra e terceirizados. 

7.4.2.1 Medidas abrangidas 

• Conscientizar os trabalhadores da obra para evitar a geração de ruídos 

desnecessários; 

• Conscientizar os trabalhadores da obra sobre a importância dos microambiente 

e do ecossistema como um todo, a fim de reduzir sistemicamente os impactos 

ambientais do dia-a-dia da obra; 

• Educação ambiental das comunidades locais e de trabalhadores e pessoal 

envolvido nas atividades do empreendimento. 
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7.4.2.2 Objetivos 

• Conscientizar a população afetada e também os trabalhadores responsáveis 

pela construção do empreendimento, a respeito da proteção ao meio 

ambiente e principalmente estabelecer essa relação e comportamento a ser 

adotado entre a comunidade e os trabalhadores. 

7.4.2.3 Prazo de implantação do programa – Duração 

• O programa de educação ambiental deve ser iniciado antes das obras, com 

especial atenção na fase de instalação do empreendimento, período no qual 

ocorrerão os principais impactos ao meio ambiente. 

7.4.2.4 Efeito esperado pela implantação do programa – Indicadores 

• O principal efeito esperado com a implantação da educação ambiental é a 

conscientização ambiental da população envolvida diretamente com o projeto 

seja, por possuírem propriedades próximas ao empreendimento, ou seja, por 

estarem inseridos na mão de obra do empreendimento, independente de 

suas funções.  

7.4.2.5 Responsabilidade pelo programa 

• Financeira: empreendedor; 

• Executiva: empreendedor, pela equipe que realizou os estudos ambientais; 

• Fiscalização: órgãos ambientais. 

7.4.3 Programa de gestão ambiental (PGA) 

A inserção da variável ambiental identifica a necessidade que as fases de 

implantação do empreendimento (planejamento, projeto e implantação), venham a ser 

regradas por um conjunto de normas e procedimentos que garantam, sempre que possível, 

a preservação do meio ambiente na área do empreendimento, primando pela minimização 

dos impactos negativos decorrentes desta atividade pela correta execução dos programas 

sugeridos. 



 

 
Fone/Fax: (54) 3039.2001 | (54) 3039.2002 | Rua Rodrigues Alves, nº 2064, Térreo | Bairro Lourdes | CEP: 95076-670 | Caxias do Sul/RS 

Pá
gi

na
64

9 

 

O PGA deverá, através de ações de acompanhamento e supervisão, assegurar 

que os programas ambientais propostos para este empreendimento sejam implantados e 

executados na sua plenitude, a fim de garantir a efetivação dos objetivos elencados. Desta 

forma, deverá ser de responsabilidade do PGA a gestão integrada de cada um dos 

programas, incluindo a supervisão de atividades e o controle e validação de relatórios, 

propondo melhorias e solicitando ajustes aos programas quando necessário.  

7.4.3.1 Medidas abrangidas  

• Controlar e gerenciar a correta execução das ações e medidas definidas para 

o funcionamento de todos os programas elencados no prognóstico. 

7.4.3.2 Objetivos  

• O objetivo deste programa consiste em gerenciar o planejamento, ações e 

resultados (indicadores) dos programas ambientais propostos como forma de 

prevenção, mitigação e compensação dos impactos do empreendimento. 

• Garantir que todo o processo de execução dos programas seja 

disponibilizado de forma clara e acessível, não somente aos envolvidos 

diretos (empreendedor, construtora, órgão ambiental, comunidades locais), 

mas também a sociedade em geral;  

• O PGA deverá garantir que todos os programas tenham diretrizes e 

metodologias definidas e documentadas, e que as ações de cada um deles 

estejam de acordo com os mesmos. Deverá ser criada também uma 

ferramenta de disponibilização acessível das informações e resultados dos 

programas. 

7.4.3.3 Prazo de implantação do programa – Duração  

• O programa deverá iniciar com a implantação do empreendimento, e deverá ser 

integrado ao cronograma executivo do empreendimento, de forma que perdure 

até que todos os programas tenham sido executados e seus resultados 

avaliados. Desta forma, a execução plena do PGA prevê atividades durante 

toda vida útil do empreendimento. 
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7.4.3.4 Efeitos esperados pela implantação – Indicadores  

• O controle das ações ambientais do empreendimento proposto pelo PGA 

permitirá um melhor planejamento e execução dos programas, de forma 

integrada, culminando em resultados mais eficientes e um melhor 

aproveitamento dos recursos dispendidos. Através da execução do PGA, o 

empreendedor e os órgãos públicos poderão avaliar, criticar e contribuir com 

as ações ambientais do empreendimento, de uma forma integrada e 

consistente em relação à ampla abrangência dos programas ambientais 

elencados. 

7.4.3.5 Responsabilidades pelo programa  

• Financeira: empreendedor; 

• Executiva: empreendedor ou empresa contratada; 

• Fiscalização: empreendedor e órgãos ambientais. 
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8 TABELA SÍNTESE – IMPACTOS, MEDIDAS E PROGRAMAS 

Tabela 8.1: Tabela síntese para impactos ambientais, medidas mitigatórias e programas de monitoramento e/ou acompanhamento. 

CA Impacto Medida Caráter 
Fase de 

implantação 
da(s) medida(s) 

Programa(s) 
relacionado(s) 

M
EI

O
 F

ÍS
IC

O
 

Aumento do nível 
de ruídos 

Deve ser priorizada a adoção de uma distância mínima de 
400 metros entre aerogeradores e residências (ou zonas de 

ocupação). 
Preventivo Instalação 

Programa de monitoramento 
dos níveis de ruído 

Programa ambiental da 
construção (PAC) 

Exaustores silenciadores deverão ser empregados em 
equipamentos de construção motorizados, quando possível Preventivo Instalação Programa ambiental da 

construção (PAC) 

Restrição dos serviços e obras durante o período diurno Preventivo Instalação 

Programa de monitoramento 
dos níveis de ruído 

Programa ambiental da 
construção (PAC) 

Conscientizar os trabalhadores da obra para evitar a geração 
de ruídos desnecessários, principalmente nas proximidades 

de residências 
Preventivo Instalação Programa de educação 

ambiental 

Atendimento à Norma Reguladora NR-15 do Ministério do 
Trabalho, quanto ao limite e tempo de exposição dos 
trabalhadores aos ruídos gerados em seus serviços 

Preventivo Instalação/ 
Operação 

Programa ambiental da 
construção (PAC) 

Manutenção e regulagem de máquinas e equipamentos 
pesados, para controle dos níveis de ruídos Preventivo Instalação/ 

Operação 
Programa ambiental da 

construção (PAC) 
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CA Impacto Medida Caráter 
Fase de 

implantação 
da(s) medida(s) 

Programa(s) 
relacionado(s) 

M
EI

O
 F

ÍS
IC

O
 

Emissões 
atmosféricas 

Os veículos utilizados nas obras deverão realizar 
manutenções periódicas e preventivas de modo a manter 

suas emissões dentro dos padrões legais; 
Preventivo Instalação/ 

Operação 
Programa ambiental da 

construção (PAC) 

Onde possível deverão ser selecionados equipamentos 
catalisadores projetados para minimizar a emissão de gases Preventivo Instalação Programa ambiental da 

construção (PAC) 

Sempre que possível, a vegetação existente nas áreas 
deverá ser mantida para funcionar como cortina verde e 

minimizar os efeitos resultantes das obras na qualidade do ar 
Preventivo Instalação/ 

Operação 
Programa ambiental da 

construção (PAC) 

Monitoramento de atividades produtoras de poeira Mitigatório Instalação Programa de monitoramento 
de emissões atmosféricas 

Aspersão de água em vias dentro da ADA, envolvendo 
aquelas novas ou melhoradas internamente ao parque eólico Mitigatório Instalação/ 

Operação 

Programa ambiental da 
construção (PAC) 

Programa de monitoramento 
de emissões atmosféricas 

Cobertura e/ou estabilização de pilhas de estoques de 
materiais geradores de poeira Preventivo Instalação Programa ambiental da 

construção (PAC) 

Onde possível, deverão ser minimizadas as alturas de 
descarga durante operações de entrega de materiais Preventivo Instalação Programa ambiental da 

construção (PAC) 

Realizar limpezas periódicas nas áreas de entrada e saída 
de veículos no canteiro de obras, procurando mantê-las 

livres de partículas 
Preventivo Instalação/ 

Operação 
Programa ambiental da 

construção (PAC) 
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CA Impacto Medida Caráter 
Fase de 

implantação 
da(s) medida(s) 

Programa(s) 
relacionado(s) 

M
EI

O
 F

ÍS
IC

O
 

Processos 
erosivos, alteração 

no solo e áreas 
degradadas 

Identificar e mapear áreas mais suscetíveis à erosão na ADA 
para aplicar os critérios de conservação necessários Preventivo Instalação 

Programa de controle de 
processos erosivos e 

monitoramento dos sistemas 
de drenagens 

Adequada seleção dos locais para instalação dos 
aerogeradores e outras estruturas necessárias Preventivo Instalação Programa ambiental da 

construção (PAC) 

Emprego de técnicas de perda e contenção de solo, tais 
como construção com acompanhamento das curvas de nível, 

visando redução dos volumes de movimentação de terra 
Preventivo Instalação Programa ambiental da 

construção (PAC) 

Instalação de dispositivos de drenagem Preventivo Instalação 

Programa de controle de 
processos erosivos e 

monitoramento dos sistemas 
de drenagens 

Programa ambiental da 
construção (PAC) 

Limitação da circulação de veículos exclusivamente às vias 
de acesso, sendo estas adequadamente construídas, 

sinalizadas e mantidas ao longo da instalação e operação do 
empreendimento 

Preventivo Instalação/ 
Operação 

Programa ambiental da 
construção (PAC) 

Em locais cuja pavimentação se fizer necessária, a adoção 
de pisos permeáveis evitará a formação de fluxos 
superficiais preferenciais de alto potencial erosivo 

Mitigatório Instalação Programa ambiental da 
construção (PAC) 

Em áreas cuja movimentação de solo tenha ocorrido, o 
escalonamento de taludes, a suavização das declividades e 
adoção de cobertura vegetal de gramíneas são medidas a 

serem adotas para controle de eventuais processos erosivos 

Mitigatório Instalação 
Programa de recuperação 

de áreas degradadas 
(PRAD) 

Materiais resultantes de escavações deverão, sempre que 
possível, ser reaproveitados na obra Mitigatório Instalação Programa ambiental da 

construção (PAC) 
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CA Impacto Medida Caráter 
Fase de 

implantação 
da(s) medida(s) 

Programa(s) 
relacionado(s) 

M
EI

O
 F

ÍS
IC

O
 

Processos 
erosivos, alteração 

no solo e áreas 
degradadas 

Caso necessário, a importação de material, o mesmo deverá 
ser proveniente de área licenciadas Mitigatório Instalação Programa ambiental da 

construção (PAC) 

Identificar eventuais processos erosivos na faixa de 
segurança, próximo às fundações das turbinas e estradas de 
acesso na ADA, para realizar as recomposições necessárias 

e conservar a cobertura vegetal 

Mitigatório Instalação/ 
Operação 

Programa de recuperação 
de áreas degradadas 

(PRAD) 

Remover e armazenar adequadamente o solo fértil de áreas 
que serão escavadas, para sua posterior recuperação; 

remover e estocar o material vegetal e do horizonte 
superficial do solo 

Mitigatório Instalação 
Programa de recuperação 

de áreas degradadas 
(PRAD) 

Manter a vegetação herbácea nas áreas de depósito de 
materiais ao ar livre Mitigatório Instalação/ 

Operação 

Programa de recuperação 
de áreas degradadas 

(PRAD) 

Construir e manter canaletas limpas e desobstruídas, 
permitindo o escoamento e a dispersão normal das águas 

pluviais 
Preventivo Instalação 

Programa de controle de 
processos erosivos e 

monitoramento dos sistemas 
de drenagens 

Construir caixas de dissipação, para reduzir a energia da 
água de escoamento superficial, onde for necessário Preventivo Instalação 

Programa de controle de 
processos erosivos e 

monitoramento dos sistemas 
de drenagens 

Programa ambiental da 
construção (PAC) 

Construção de estruturas de proteção nas bases das 
turbinas, onde for necessário Preventivo Instalação 

Programa de controle de 
processos erosivos e 

monitoramento dos sistemas 
de drenagens 
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CA Impacto Medida Caráter 
Fase de 

implantação 
da(s) medida(s) 

Programa(s) 
relacionado(s) 

M
EI

O
 F

ÍS
IC

O
 

Processos 
erosivos, alteração 

no solo e áreas 
degradadas 

Identificar e mapear áreas mais suscetíveis à erosão na faixa 
de servidão para aplicar os critérios de conservação 

necessários 
Preventivo Instalação 

Programa de controle de 
processos erosivos e 

monitoramento dos sistemas 
de drenagens 

Limpeza da área, ao término das obras, antes da retirada 
dos equipamentos, devendo ocorrer a desmobilização 

completa dos canteiros, por meio da retirada dos prédios e 
instalações usados durante a construção 

Mitigatório Instalação 
Programa de recuperação 

de áreas degradadas 
(PRAD) 

Os resíduos resultantes deverão ser retirados e dispostos 
adequadamente e os materiais recicláveis deverão ser 

destinados à reciclagem 
Mitigatório Instalação/ 

Operação 

Programa de recuperação 
de áreas degradadas 

(PRAD) 
Subprograma de resíduos 

sólidos 
As áreas utilizadas para estoque de agregados, ou de usinas 

deverão ser totalmente limpas. Os tanques, tambores e 
outros materiais tornados inservíveis deverão ser recolhidos, 

armazenados e em seguida destinado corretamente 
conforme sua classificação 

Mitigatório Instalação/ 
Operação 

Programa de recuperação 
de áreas degradadas 

(PRAD) 
Subprograma de resíduos 

sólidos 

Tanto a área do canteiro de obras como o seu entorno, 
principalmente talvegues e acessos, deverão ser limpos e 
livres de entulho das obras (sobras de materiais, restos de 

vegetação, latas, tambores, etc.) 

Mitigatório Instalação 

Programa de recuperação 
de áreas degradadas 

(PRAD) 

Subprograma de resíduos 
sólidos da construção civil 

Readequação/recuperação das Áreas Alteradas pelas ações 
do empreendimento, incluindo canteiro de obras, vias 

temporárias e seus entornos 
Mitigatório Instalação 

Programa de recuperação 
de áreas degradadas 

(PRAD) 
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CA Impacto Medida Caráter 
Fase de 

implantação 
da(s) medida(s) 

Programa(s) 
relacionado(s) 

M
EI

O
 F

ÍS
IC

O
 

Processos 
erosivos, alteração 

no solo e áreas 
degradadas 

Monitorar a ocorrência de processos erosivos Mitigatório Instalação/ 
Operação Programa de controle de 

processos erosivos e 
monitoramento dos sistemas 

de drenagens 

Manutenção e, se possível, adensamento da vegetação ciliar 
dos cursos hídricos da área do empreendimento e de seu 

entorno, possibilitando a retenção de material sólido 
carreado e estabilização das margens; 

Preventivo Instalação/ 
Operação 

Alteração na 
qualidade da água 

Recomposição das áreas alteradas com uso de espécies 
vegetais nativas Mitigatório Instalação/ 

Operação 

Programa de recuperação 
de áreas degradadas 

(PRAD) 

Construir taludes obedecendo às normas técnicas e manter 
proteção adequada para sua estabilidade Mitigatório Instalação/ 

Operação 

Programa de controle de 
processos erosivos e 

monitoramento dos sistemas 
de drenagens 

Racionalização da obra visando redução do tempo de 
implantação obtendo-se, desta forma, redução do aporte de 
sedimentos finos aos cursos hídricos do entorno carreados 

pelas águas pluviais 

Preventivo Instalação Programa ambiental da 
construção (PAC) 

Disposição de materiais provenientes de escavações em 
áreas planas e topograficamente favoráveis, afastadas de 

linhas de fluxos preferenciais das águas pluviais, margens de 
rios ou córregos ou sobre vegetação pertencente às Áreas 

de Proteção Permanente (APPs) 

Preventivo Instalação Programa ambiental da 
construção (PAC) 

Manutenção e, se possível, adensamento da vegetação ciliar 
dos cursos hídricos da área do empreendimento e de seu 

entorno, possibilitando a retenção de material sólido 
carreado e estabilização das margens 

Mitigatório Instalação/ 
Operação 

Programa ambiental da 
construção (PAC) 

Programa de controle de 
processos erosivos e 

monitoramento dos sistemas 
de drenagens 
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CA Impacto Medida Caráter 
Fase de 

implantação 
da(s) medida(s) 

Programa(s) 
relacionado(s) 

M
EI

O
 F

ÍS
IC

O
 

Alteração na 
qualidade da água 

Monitoramento constante dos equipamentos cujo 
funcionamento demande a utilização de óleo e/ou 

combustíveis 
Preventivo Instalação/ 

Operação 
Programa ambiental da 

construção (PAC) 

Manutenção ou abastecimento de máquinas, veículos e 
equipamentos utilizados na implantação e/ou operação do 
empreendimento em locais adequados, fora de Áreas de 

Proteção Permanente ou de linhas de fluxo preferencial das 
águas pluviais, preferencialmente em locais de piso 

impermeabilizado e dotado de cobertura e dos demais 
sistemas de segurança exigidos para esta atividade 

Mitigatório Instalação/ 
Operação 

Programa ambiental da 
construção (PAC) 

Caracterização da integridade/qualidade da água em pelo 
menos quatro estações de amostragem, envolvendo a 
realização de análises físico-químicas e biológicas nas 

amostras coletadas; 

Preventivo Instalação 

Programa de monitoramento 
de águas superficiais 

durante a fase de instalação 

Controle de incidentes de contaminação dos cursos hídricos, 
procedendo com reavaliação da qualidade da água no 
local/região impactada após a adoção de medidas de 

controle ambiental do incidente; 

Mitigatório Instalação/ 
Operação 

 Elaboração de relatórios/laudos de eventos de contaminação Mitigatório Instalação/ 
Operação 

Avaliação das condições da água nas estações observadas 
em momento pós instalação do empreendimento; Mitigatório Instalação/ 

Operação 
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CA Impacto Medida Caráter 
Fase de 

implantação 
da(s) medida(s) 

Programa(s) 
relacionado(s) 

M
EI

O
 F

ÍS
IC

O
 

Alteração na 
qualidade da água 

Deve-se atentar para que seja realizada a coleta e 
tratamento de efluentes e resíduos sólidos gerados durante 

as obras, com a finalidade de se evitar contaminação do solo 
e dos cursos d’água com matéria orgânica e coliformes 

Preventivo Instalação 

Subprograma de geração de 
efluentes 

Subprograma de resíduos 
sólidos 

A adoção de dispositivos de controle de drenagem e erosão, 
tais como lagoas de contenção de águas de enxurrada e 

rampas/canaletas, o represamento e a contenção secundária 
através de tanques e implementação de medidas de controle 
de erosão do local na sua amplitude maior são medidas que 
deverão ser tomadas concomitantemente com a implantação 

do empreendimento 

Mitigatório Instalação/ 
Operação 

Programa ambiental da 
construção (PAC) 

Programa de controle de 
processos erosivos e 

monitoramento dos sistemas 
de drenagens 

Desdobramento de taludes longos e contínuos com a 
implantação de bermas intermediárias dotadas de sistema 

de canaletas para captação, condução tratamento e 
descarga de águas pluviais captadas 

Mitigatório Instalação/ 
Operação 

Programa ambiental da 
construção (PAC) 

Estabilização de acessos de construção, das plataformas de 
montagem, de áreas de estacionamento e depósitos de 

construção 
Mitigatório Instalação/ 

Operação 
Programa ambiental da 

construção (PAC) 

Administração de escavações para evitar a criação de 
caminhos de drenagem para aquíferos subjacentes Preventivo Instalação 

Programa de controle de 
processos erosivos e 

monitoramento dos sistemas 
de drenagens 

Programa ambiental da 
construção 
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CA Impacto Medida Caráter 
Fase de 

implantação 
da(s) medida(s) 

Programa(s) 
relacionado(s) 

M
EI

O
 F

ÍS
IC

O
 

Alteração na 
qualidade da água 

Controle de assoreamento nos corpos hídricos da área do 
empreendimento e de seu entorno Mitigatório Instalação/ 

Operação 

Programa de controle de 
processos erosivos e 

monitoramento dos sistemas 
de drenagens 

Programa de monitoramento 
de águas superficiais 

Monitoramento e manutenção permanente do sistema de 
drenagem Mitigatório Instalação/ 

Operação 

Programa de controle de 
processos erosivos e 

monitoramento dos sistemas 
de drenagens 

Criação de bermas para minimizar taludes longos e 
contínuos Mitigatório Instalação Programa ambiental da 

construção (PAC) 

Poderá ainda ser necessário drenagem de escavações 
devido à água do solo e penetração de águas de enxurradas 

durante várias fases de construção 
Mitigatório Instalação 

Programa de controle de 
processos erosivos e 

monitoramento dos sistemas 
de drenagens 

Programa ambiental da 
construção (PAC) 

Apesar das medidas preventivas adotadas, ao término das 
obras deve-se fazer uma inspeção nos corpos d’água 

atingidos e próximos das obras para desobstruir trechos que 
possam ter sido assoreados 

Mitigatório Instalação 

Programa de controle de 
processos erosivos e 

monitoramento dos sistemas 
de drenagens 

Programa de controle de 
processos erosivos e 

monitoramento dos sistemas 
de drenagens 
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CA Impacto Medida Caráter 
Fase de 

implantação 
da(s) medida(s) 

Programa(s) 
relacionado(s) 

M
EI

O
 F

ÍS
IC

O
 

Geração de 
resíduos sólidos e 

efluentes 

Direcionamento dos efluentes de lavagem de veículos 
através de tanques de decantação e separadores de 

óleo/água antes da descarga 
Mitigatório Instalação/ 

Operação 
Subprograma de geração de 

efluentes 

Coleta de águas pluviais potencialmente contaminadas e 
águas servidas de plantas de dosagem de concreto das 
instalações em lagoas de decantação e separadores de 

óleo/água antes da descarga 

Mitigatório Instalação/ 
Operação 

Subprograma de geração de 
efluentes 

Utilização de sistemas de tratamento ou destinação 
adequados para águas servidas de sanitários de escritórios e 

acampamentos de trabalhadores 
Mitigatório Instalação/ 

Operação 
Subprograma de geração de 

efluentes 

Área de armazenamento temporário de efluentes perigosos 
deverá ser impermeabilizada, devidamente sinalizada e 

distante de caminhos de drenagem natural 
Mitigatório Instalação/ 

Operação 
Subprograma de resíduos 

sólidos 

As águas servidas e os esgotos gerados nos alojamentos 
poderão ser tratados por meio de tratamento biológico em 

Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) compactas, 
dentro do canteiro de obras, ou enviadas para tratamento em 
ETE’s devidamente licenciadas. O efluente pós-tratamento 

deverá estar enquadrado dentro dos parâmetros 
estabelecidos pelos órgãos ambientais competentes para 

permitir seu lançamento (Ex. Resoluções CONAMA nº 
357/2005 e 430/2011) 

Mitigatório Instalação/ 
Operação 

Subprograma de geração de 
efluentes 

Classificação dos resíduos e efluentes seguindo a NBR 
10004, que envolve a identificação dos processos ou 

atividades que lhes deu origem, de seus constituintes, e suas 
características 

Mitigatório Instalação/ 
Operação 

Subprograma de geração de 
efluentes 

Subprograma de resíduos 
sólidos 



 

 
Fone/Fax: (54) 3039.2001 | (54) 3039.2002 | Rua Rodrigues Alves, nº 2064, Térreo | Bairro Lourdes | CEP: 95076-670 | Caxias do Sul/RS 

Pá
gi

na
66

1 

 

CA Impacto Medida Caráter 
Fase de 

implantação 
da(s) medida(s) 

Programa(s) 
relacionado(s) 

M
EI

O
 F

ÍS
IC

O
 

Geração de 
resíduos sólidos e 

efluentes 

Medidas para segregação, acondicionamento, transporte, 
tratamento e destinação final dos mesmos. Quando da 

contratação da empreiteira, a mesma deverá fornecer ao 
empreendedor o Projeto de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil (PGRCC) 

Mitigatório Instalação/ 
Operação 

Programa ambiental da 
construção (PAC) 

Controlar a correta execução das ações definidas para o 
gerenciamento dos resíduos e efluentes gerados na obra, 

garantindo seu correto tratamento e disposição 
Mitigatório Instalação/ 

Operação 

Subprograma de geração de 
efluentes 

Subprograma de resíduos 
sólidos 

M
EI

O
 B

IÓ
TI

C
O

 

Supressão da 
vegetação 
existente 

Manutenção e, se possível, adensamento da vegetação ciliar 
dos cursos hídricos da área do empreendimento e de seu 

entorno, possibilitando a retenção de material sólido 
carreado e estabilização das margens 

Mitigatório Instalação/ 
Operação 

Programa de controle de 
processos erosivos e 

monitoramento dos sistemas 
de drenagem 

Programa ambiental da 
construção (PAC) 

Considerar a utilização da malha viária já existente e 
instalada como prioridade à abertura de novos acessos; Preventivo Instalação Programa ambiental da 

construção (PAC) 

Resgate e salvamento de espécimes da flora epífita e de 
indivíduos arbóreos relevantes que, eventualmente, venham 

a ser afetados com a implantação do empreendimento; 
Mitigatório Instalação 

Programa de salvamento, 
afugentamento e 

aproveitamento cientifico da 
biota 

Evitar a supressão de vegetação arbórea nativa. Havendo 
necessidade será procedida conforme a legisação vigente; Preventivo Instalação Programa ambiental da 

construção (PAC) 
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CA Impacto Medida Caráter 
Fase de 

implantação 
da(s) medida(s) 

Programa(s) 
relacionado(s) 

M
EI

O
 B

IÓ
TI

C
O

 

Perda de 
espécimes por 

colisões 

Monitoramento da colisão de aves e morcegos avaliando o 
comportamento dos grupos ao se movimentar pela região e 

obtendo-se uma quantificação dos óbitos que ocorrerão 
decorrentes de colisões; 

Mitigatório Instalação/ 
Operação 

Subprograma de 
monitoramento de colisões 

da avifauna e 
quiropterofauna 

O layout do complexo eólico deverá respeitar a existência de 
corredores aéreos da avifauna e locais de ocorrência 

relevante de espécies migratórias, além do afastamento de 
áreas de vegetação de porte, de acordo com dados 

referentes aos estudos realizados (residência de exemplares 
da quiropterofauna) 

Preventivo Instalação Programa ambiental da 
construção (PAC) 

Desenvolvimento de estratégias para eventos críticos como 
o desligamento dos aerogeradores em horários de atividades 

mais elevada da avifauna e quiropterofauna; 
Preventivo Operação Programa de monitoramento 

da fauna silvestre 

Utilização de artifícios de destaque em aerogeradores Preventivo Operação 

Programa ambiental da 
construção (PAC) 

Programa de monitoramento 
da fauna silvestre 

Luzes de iluminação devam ser evitadas, uma vez que 
podem atrair os animais em voo bem como insetos (presas 

de quirópteros). Quando absolutamente necessária, a 
instalação de sinais luminosos deve contemplar sinais de cor 
branca de baixa intensidade, e com o maior intervalo entre 

flashes possível. 

Preventivo Operação 

Programa ambiental da 
construção (PAC) 

Programa de monitoramento 
da fauna silvestre 

Controle de presas na área do empreendimento, caso sejam 
identificadas taxas elevadas de colisões de rapinantes 

Preventivo 
Mitigatório Operação Subprograma de 

monitoramento da avifauna 
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CA Impacto Medida Caráter 
Fase de 

implantação 
da(s) medida(s) 

Programa(s) 
relacionado(s) 

M
EI

O
 B

IÓ
TI

C
O

 

Perda de 
espécimes por 

colisões 

Monitoramento de espécies ameaçadas Mitigatório Instalação/ 
Operação 

Programa de monitoramento 
da fauna silvestre 

Monitoramento Intensificado para aves, sendo este um dos 
grupos mais afetados mediante a instalação do 

empreendimento 
Mitigatório Instalação/ 

Operação 

Monitoramento Intensificado para mamíferos alados 
(morcegos), sendo este um dos grupos mais afetados 

mediante a instalação do empreendimento 
Mitigatório Instalação/ 

Operação 

A utilização de marcação objetiva em morcegos capturados 
durante monitoramentos para obtenção de Licença de 

Instalação, objetivando o desenvolvimento de estratégias de 
mitigação de impactos associados ao padrão de 

deslocamento destes animais dentro da AID 

Mitigatório Instalação/ 
Operação 

Deverão ser respeitadas também as zonas definidas como 
“Áreas de Relevância” identificadas com bases nos 

resultados de monitoramentos faunísticos 
Preventivo Instalação Programa ambiental da 

construção (PAC) 

Alteração de 
ocupação e 

comportamento da 
avifauna e 

quirópterofauna 
residente 

O layout do complexo eólico deverá respeitar a existência de 
corredores aéreos da avifauna, além do afastamento de 

áreas de vegetação de porte, de acordo com dados 
referentes aos estudos realizados (residência de exemplares 

da quiropterofauna) 

Preventivo Instalação 

Programa ambiental da 
construção (PAC) Considerar a utilização da malha viária já existente e 

instalada como prioridade à abertura de novos acessos; Preventivo Instalação 

Deverão ser respeitadas também as zonas definidas como 
“Áreas de Relevância” identificadas com bases nos 

resultados de estudos faunísticos 
Preventivo Instalação 
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CA Impacto Medida Caráter 
Fase de 

implantação 
da(s) medida(s) 

Programa(s) 
relacionado(s) 

M
EI

O
 B

IÓ
TI

C
O

 

Alteração de 
ocupação e 

comportamento da 
avifauna e 

quirópterofauna 
residente 

Monitoramento de espécies ameaçadas. Mitigatório Instalação/ 
Operação 

Programa de monitoramento 
da fauna silvestre  

Monitoramento Intensificado para aves, sendo este um dos 
grupos mais afetados mediante a instalação do 

empreendimento 
Mitigatório Instalação/ 

Operação 

Monitoramento Intensificado para mamíferos alados 
(morcegos), sendo este um dos grupos mais afetados 

mediante a instalação do empreendimento 
Mitigatório Instalação/ 

Operação 

A utilização de marcação objetiva em morcegos capturados 
durante monitoramentos para obtenção de Licença de 

Instalação, objetivando o desenvolvimento de estratégias de 
mitigação de impactos associados ao padrão de 

deslocamento destes animais dentro da AID 

Mitigatório Instalação/ 
Operação 

Alteração nas rotas 
migratórias 

Monitoramento da colisão de aves e morcegos antes, 
durante e depois da construção do Complexo Eólico Mitigatório Instalação/ 

Operação 
Programa de monitoramento 

da fauna silvestre 

O layout do complexo eólico deverá respeitar a existência de 
corredores aéreos da avifauna e locais de ocorrência 

relevante de espécies migratórias, além do afastamento de 
áreas de vegetação de porte, de acordo com dados 

referentes aos estudos realizados (residência de exemplares 
da quiropterofauna) 

Preventivo Instalação Programa ambiental da 
construção (PAC) 

Utilização de artifícios de destaque em aerogeradores Preventivo Instalação Programa de monitoramento 
da fauna silvestre 
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CA Impacto Medida Caráter 
Fase de 

implantação 
da(s) medida(s) 

Programa(s) 
relacionado(s) 

M
EI

O
 B

IÓ
TI

C
O

 

Alteração nas rotas 
migratórias 

Monitoramento de espécies ameaçadas. Mitigatório Instalação/ 
Operação 

Programa de monitoramento 
da fauna silvestre 

Monitoramento intensificado para aves, sendo este um dos 
grupos mais afetados mediante a instalação do 

empreendimento 
Mitigatório Instalação/ 

Operação 

Monitoramento intensificado para mamíferos alados 
(morcegos), sendo este um dos grupos mais afetados 

mediante a instalação do empreendimento 
Mitigatório Instalação/ 

Operação 

Perda de 
espécimes em 

movimentação do 
solo 

Educação ambiental de trabalhadores e pessoal envolvido 
nas atividades do empreendimento Preventivo Instalação/ 

Operação 
Programa de educação 

ambiental 

Considerar a utilização da malha viária já existente e 
instalada como prioridade à abertura de novos acessos; Preventivo Instalação Programa ambiental da 

construção (PAC) 
Promover o afugentamento/salvamento de espécies 

terrestres passíveis de impactos na área de influência do 
empreendimento, incluindo conflitos com o ser humano e 

com as atividades de construção. 

Mitigatório Instalação 

Programa de salvamento, 
afugentamento e 

aproveitamento cientifico da 
biota 

Monitoramento dos espécimes da flora e da fauna relocados. 
Para a fauna, poderão ser adotados métodos de marcação; Mitigatório Instalação 

Monitoramento de impactos diretos à mastofauna terrestre, 
de pequeno, médio e grande porte, com atenção especial a 

mastofauna fossorial 
Mitigatório Instalação/ 

Operação 

Monitoramento de impactos diretos à herpetofauna Mitigatório Instalação/ 
Operação 
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CA Impacto Medida Caráter 
Fase de 

implantação 
da(s) medida(s) 

Programa(s) 
relacionado(s) 

M
EI

O
 B

IÓ
TI

C
O

 

Perda de 
espécimes em 

movimentação do 
solo 

Investimento em áreas protegidas e/ou relevantes de 
semelhante composição ambiental na região. Determinar, 

junto ao órgão ambiental, o destino e forma de uso dos 
recursos compensatórios 

Compensatório Instalação Programa de compensação 
ambiental 

Atropelamento da 
fauna 

Educação ambiental das comunidades locais e de 
trabalhadores e pessoal envolvido nas atividades do 

empreendimento 
Preventivo Instalação/ 

Operação 
Programa de educação 

ambiental 

Monitoramento de atropelamentos da fauna (em especial 
para répteis e mamíferos) ao longo da malha viária Mitigatório Instalação/ 

Operação 

Programa de prevenção e 
controle de atropelamentos 

da fauna silvestre 
Sinalização da circulação de veículos e máquinas nas vias 

de acesso locais e rodovias evitando a ocorrência de 
acidentes com espécimes animais 

Preventivo Instalação/ 
Operação 

Programa ambiental da 
construção (PAC) Instalação de placas de advertência sobre a ocorrência de 

animais silvestres e redutores de velocidade (lombadas) ao 
longo das acessos e rodovias 

Preventivo Instalação/ 
Operação 

Deverá ser mantido um controle da manutenção da 
sinalização e controladores de velocidade, visto o acréscimo 

esperado de movimentação nas vias internas da AID no 
período pós instalação 

Preventivo Instalação/ 
Operação 

Programa de prevenção e 
controle de atropelamentos 

da fauna silvestre 

Criação de corredores ecológicos para os felinos registrados 
Leopardus gutulus (gato-do-mato-pequeno) e Puma concolor 
(puma), juntamente com o canídeo Chrysocyon brachyurus 

(lobo-guará), de acordo com o padrão de deslocamento 
apresentado por estes animais ao longo de porções de áreas 

ao norte e sudoeste da AID 

Mitigatório Instalação/ 
Operação 

Programa ambiental da 
construção (PAC) 

Programa de prevenção e 
controle de atropelamentos 

da fauna silvestre 
Considerar a utilização da malha viária já existente e 

instalada como prioridade à abertura de novos acessos Mitigatório Instalação/ 
Operação 

Programa ambiental da 
construção (PAC) 
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CA Impacto Medida Caráter 
Fase de 

implantação 
da(s) medida(s) 

Programa(s) 
relacionado(s) 

M
EI

O
 B

IÓ
TI

C
O

 

Afugentamento da 
fauna 

Monitoramento da fauna silvestre, identificando os impactos 
sobre o grupo e a nova dinâmica ecológica estabelecida 

após as ações impactantes 
Mitigatório Instalação Programa de monitoramento 

da fauna silvestre 

Promover o afugentamento/salvamento de espécies 
terrestres passíveis de impactos na área de influência do 
empreendimento, incluindo conflitos com o ser humano e 

com as atividades de construção e atropelamentos 

Mitigatório Instalação/ 
Operação 

Programa de salvamento, 
afugentamento e 

aproveitamento cientifico da 
biota 

Restrição dos serviços e obras ao período noturno Preventivo Instalação Programa ambiental da 
construção (PAC) 

Conscientizar os trabalhadores da obra para evitar a geração 
de ruídos desnecessários, principalmente nas proximidades 

de residências 
Mitigatório Instalação/ 

Operação 
Programa de educação 

ambiental 

Criação de corredores ecológicos para os felinos registrados 
Leopardus gutulus (gato-do-mato-pequeno) e Puma concolor 
(puma), juntamente com o canídeo Chrysocyon brachyurus 

(lobo-guará), de acordo com o padrão de deslocamento 
apresentado por estes animais ao longo de porções de áreas 

ao norte e sudoeste da AID 

Preventivo Instalação 

Programa ambiental da 
construção (PAC) 

Programa de prevenção e 
controle de atropelamentos 

da fauna silvestre 

Exaustores silenciadores deverão ser empregados em 
equipamentos de construção motorizados, quando possível Preventivo Instalação 

Programa ambiental da 
construção (PAC) 

Manutenção e regulagem de máquinas e equipamentos 
pesados, para controle dos níveis de ruídos Preventivo Instalação 
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CA Impacto Medida Caráter 
Fase de 

implantação 
da(s) medida(s) 

Programa(s) 
relacionado(s) 

M
EI

O
 B

IÓ
TI

C
O

 

Perda de habitats 
terrestres 

Deverão ser respeitadas também as zonas definidas como 
“Áreas de Relevância” identificadas com bases nos 

resultados de estudos faunísticos 
Preventivo Instalação Programa ambiental da 

construção (PAC) 

Investimento em áreas protegidas e/ou relevantes de 
semelhante composição ambiental na região. Determinar, 

junto ao órgão ambiental, o destino e forma de uso dos 
recursos compensatórios 

Compensatório Instalação Programa de compensação 
ambiental 

Não deverão ser suprimidas ou afetadas formações de mata 
nativa e em especial formações de bambuzais, as quais 

abrigam endemismos e espécies ameaçadas da avifauna 
Preventivo Instalação Programa ambiental da 

construção (PAC) 

Alteração na 
diversidade e 
perda de fluxo 

gênico de espécies 

Considerar a utilização da malha viária já existente e 
instalada como prioridade à abertura de novos acessos Preventivo Instalação Programa ambiental da 

construção (PAC) 

Não deverão ser suprimidas ou afetadas formações de mata 
nativa e em especial formações de bambuzais, as quais 

abrigam endemismos e espécies ameaçadas da avifauna 
Preventivo Instalação Programa de conservação 

ambiental 

Promover o afugentamento/salvamento de espécies 
terrestres passíveis de impactos na área de influência do 
empreendimento, incluindo conflitos com o ser humano e 

com as atividades de construção. 

Preventivo Instalação/ 
Operação 

Programa de salvamento, 
afugentamento e 

aproveitamento cientifico da 
biota 

Monitoramento da colisão de aves e morcegos antes, 
durante e depois da construção do Complexo Eólico Mitigatório Instalação/ 

Operação 
Programa de monitoramento 

da fauna silvestre 
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CA Impacto Medida Caráter 
Fase de 

implantação 
da(s) medida(s) 

Programa(s) 
relacionado(s) 

M
EI

O
 B

IÓ
TI

C
O

 

Alteração na 
diversidade e 
perda de fluxo 

gênico de espécies 

O layout do parque eólico deverá respeitar a existência de 
corredores aéreos da avifauna e locais de ocorrência 

relevante de espécies migratórias, além do afastamento de 
áreas de vegetação de porte, conforme os dados referentes 

aos estudos realizados (residência de exemplares da 
quiropterofauna) 

Preventivo Instalação Programa ambiental da 
construção (PAC) 

Monitoramento intensificado para aves, sendo este um dos 
grupos mais afetados mediante a instalação do 

empreendimento 
Mitigatório Instalação/ 

Operação 
Programa de monitoramento 

da fauna silvestre 

Monitoramento intensificado para mamíferos alados 
(morcegos), sendo este um dos grupos mais afetados 

mediante a instalação do empreendimento 
Mitigatório Instalação/ 

Operação 
Programa de monitoramento 

da mastofauna 

Criação de corredores ecológicos para os felinos registrados 
Leopardus gutulus (gato-do-mato-pequeno) e Puma concolor 
(puma), juntamente com o canídeo Chrysocyon brachyurus 

(lobo-guará), de acordo com o padrão de deslocamento 
apresentado por estes animais ao longo de porções de áreas 

ao norte e sudoeste da AID 

Mitigatório Instalação/ 
Operação 

Programa ambiental da 
construção (PAC) 

Programa de prevenção e 
controle de atropelamentos 

da fauna silvestre 

Conflito entre 
espécimes e 

população humana 

Educação ambiental das comunidades locais, trabalhadores 
e pessoal envolvido nas atividades do empreendimento Preventivo Instalação/ 

Operação 
Programa de educação 

ambiental 

Monitoramento e resgate da fauna (atenção as espécies 
fossoriais da mastofauna e reptiliofauna); Mitigatório Instalação 

Programa de salvamento, 
afugentamento e 

aproveitamento cientifico da 
biota 
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CA Impacto Medida Caráter 
Fase de 

implantação 
da(s) medida(s) 

Programa(s) 
relacionado(s) 

Incremento de 
estudos ambientais 

para região 

Estudos e atvidades relacionadas a fauna, para obtenção de 
LI, LO e manutenção de LO Preventivo Instalação/ 

Operação 

Programa de monitoramento 
da fauna silvestre 

Programa de salvamento, 
afugentamento e 

aproveitamento cientifico da 
biota 

Atividades relacionadas a flora, para obtenção de LI Preventivo Instalação 

Programa de salvamento, 
afugentamento e 

aproveitamento cientifico da 
biota 

Intervenção em 
unidades de 
conservação 

Ao longo do processo, poderá ser identificado como 
relevante o desenvolvimento de programas voltados ao 
estudo de espécies da biota, com ênfase às espécies 

ameaçadas regionalmente 

Mitigatório Instalação/ 
Operação 

Programa de monitoramento 
da fauna silvestre 

Programa de salvamento, 
afugentamento e 

aproveitamento cientifico da 
biota 

Investimento em áreas protegidas e/ou relevantes de 
semelhante composição ambiental na região. Determinar, 

junto ao órgão ambiental, o destino e forma de uso dos 
recursos compensatórios 

Compensatório Instalação/ 
Operação 

Programa de compensação 
ambiental 

M
EI

O
 

A
N

TR
Ó

PI
C

O
 

Alteração na 
expectativa da 

população 

Divulgação do empreendimento e seu andamento, com 
informações sobre os objetivos e impactos gerados, além da 
coleta de opinião de órgãos governamentais e da população 

local 

Mitigatório Instalação/ 
Operação Programa de comunicação 

social 
Divulgação dos benefícios e prejuízos de influência direta na 

população Mitigatório Instalação/ 
Operação 
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CA Impacto Medida Caráter 
Fase de 

implantação 
da(s) medida(s) 

Programa(s) 
relacionado(s) 

Alteração na 
qualidade de vida 

Contratação e uso da mão-de-obra, serviços, comércio e 
insumos locais Mitigatório Instalação/ 

Operação 
Programa ambiental da 

construção (PAC) 

Monitorar o índice de decibéis emitidos pelos aerogeradores Mitigatório Instalação/ 
Operação 

Programa de monitoramento 
de ruídos 

Alteração sobre a 
segurança 

Realizar o transporte em horários adequados e em 
velocidade segura, bem como a sinalização das vias e 

acessos de acordo com a legislação específica primando 
sempre pela segurança 

Preventivo Instalação/ 
Operação 

Programa ambiental da 
construção (PAC) 

Incremento na 
arrecadação de 

receita 

Dar preferência à contratação de mão-de-obra local 
(população das sedes urbanas da área de influência do 

empreendimento) 
Mitigatório Instalação/ 

Operação 
Programa ambiental da 

construção (PAC) 

Alteração na 
qualidade subjetiva Valorizar e preservar os pontos turísticos Preventivo Instalação/ 

Operação 

Programa de valorização e 
preservação de pontos 

turísticos 
Alteração dos 
componentes 

naturais singulares 
Valorizar e preservar os pontos turísticos Preventivo Instalação/ 

Operação 

Programa de valorização e 
preservação de pontos 

turísticos 

M
EI

O
 A

N
TR

Ó
PI

C
O

 

Perda ou 
descaracterização 

do patrimônio 
arqueológico 

Localizar sítios, ocorrências, estruturas e/ou registros de 
ocupação humana pretérita em superfície e em subsolo nas 

áreas de diretamente afetadas (ADA) 
Preventivo Instalação 

Programa de prospecção 
arqueológica 

Identificar as dimensões de cada sítio localizado, as 
espessuras das camadas arqueológicas, as diversidades e 

densidades da cultura material e os estados de conservação 
Preventivo Instalação 

Apontar as ameaças de impacto sobre o respectivo 
patrimônio arqueológico em relação às atividades 
desenvolvidas para a implantação e operação do 

empreendimento Eólico-Elétrico 

Mitigatório Instalação 
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CA Impacto Medida Caráter 
Fase de 

implantação 
da(s) medida(s) 

Programa(s) 
relacionado(s) 

Realizar contextualização arqueológica, etnográfica e 
histórica das áreas de influência da obra Mitigatório Instalação/ 

Operação 
Estabelecer estratégias de divulgação e fomento dos bens 

culturais regionais Mitigatório Instalação/ 
Operação 

Subprograma de educação 
patrimonial 

Elaborar cartilhas sobre a cultura regional, material e 
imaterial, passada e presente para uso dos professores e 

alunos 
Mitigatório Instalação/ 

Operação 

Organizar oficinas com os professores da rede escolar para 
capacitá-los a respeito do conhecimento 

cultural/arqueológico regional e prepara-los para o uso do 
material didático produzido 

Mitigatório Instalação/ 
Operação 

Promover o intercâmbio entre o Programa de Educação e 
Valorização Patrimonial e os Programas de Educação 

Ambiental e de Comunicação Social de modo a integrar 
esforços e os objetivos afins 

Mitigatório Instalação/ 
Operação 

Subprograma de educação 
patrimonial 

Programa de educação 
ambiental 

Programa de comunicação 
social 

M
EI

O
 A

N
TR

Ó
PI

C
O

 

Perda ou 
descaracterização 

do patrimônio 
arqueológico 

Aplicar escavações exaustivas e sistemáticas nos sítios 
arqueológicos registrados na ADA Preventivo Instalação 

Subprograma de resgate 
arqueológico 

Promover o registro detalhado de cada sítio e de seu 
contexto de ambientação Mitigatório Instalação/ 

Operação 
Processar a coleta sistemática de amostras da cultura 
material contida em cada um dos sítios arqueológicos Mitigatório Instalação/ 

Operação 

Executar ações de cunho educativo-patrimoniais Preventivo Instalação/ 
Operação 

Coletar amostras apropriadas para datação pelo método de 
Termoluminescência ou Carbono 14, de modo a obter 

cronologias de ocupação da área 
Mitigatório Instalação/ 

Operação 
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CA Impacto Medida Caráter 
Fase de 

implantação 
da(s) medida(s) 

Programa(s) 
relacionado(s) 

Realizar estudo e análise laboratorial do material coletado no 
decorrer das escavações arqueológicas, compreendendo: 

higienização, inventário, análises, interpretação, 
acondicionamento e guarda dos materiais/documentações 

científicas geradas em área de reserva técnica arqueológica 

Mitigatório Instalação/ 
Operação 

Sistematizar as informações obtidas com os estudos, 
especificando as atividades desenvolvidas, apresentando os 

resultados científicos sobre a arqueologia do universo 
estudado e, principalmente, elaborando uma síntese da 

pesquisa em relatórios técnico-científicos - conforme 
expressas na Portaria 07/88 IPHAN/Minc de autorização da 

pesquisa 

Mitigatório Instalação/ 
Operação 

G
ER

A
IS

 

Todos os impactos 
prognosticados 

Controlar e gerenciar a correta execução das ações e 
medidas definidas para o funcionamento de todos os 

programas elencados no prognóstico. 
Gerenciador Instalação/ 

Operação 
Programa de Gestão 

Ambiental (PGA) 

 



 

 
Fone/Fax: (54) 3039.2001 | (54) 3039.2002 | Rua Rodrigues Alves, nº 2064, Térreo | Bairro Lourdes | CEP: 95076-670 | Caxias do Sul/RS 

Pá
gi

na
67

4 

 

 

9 SÍNTESE AMBIENTAL CONCLUSIVA 
A área de influência do empreendimento eólico está localizada no segundo 

planalto paranaense, nos Campos Gerais do Paraná, na mesorregião Centro Oriental 

Paranaense, microrregião de Ponta Grossa, no Município de Carambeí. A região está nos 

domínios da Mata Atlântica, na Unidade Hidrográfica do Alto Tibagi, em sua porção centro-

leste. O local se caracteriza como um mosaico entre áreas antrópicas e naturais, incluindo 

extensas áreas de agricultura entremeadas por porções de campo (Estepe Gramíneo-

Lenhosa), capões de mata de araucária, cultivos de arbóreas exóticas, zonas de pecuária, 

afloramentos rochosos, corpos hídricos de pequeno porte, e áreas florestais na zona baixa 

da escarpa. 

Os Campos Gerais do Paraná possuem um alto potencial eólico ainda não 

explorado. A região do Parque Eólico Batavo é cortada ou vizinha de importantes rios para o 

equilíbrio ambiental e economia do Estado, tais como os rios Tibagi e Iapó. Ainda, ocorrem 

diversos cursos hídricos secundários. A localização, na borda da Escarpa Devoniana, pode 

ser considerada adequada à instalação do empreendimento, na medida em que conjuga 

cotas elevadas, ventos favoráveis e características orográficas que permitem minimizar os 

efeitos da rugosidade superficial do terreno, em altitudes entre 1.000 a 1.200 metros. 

Verifica-se, que devido aos valores médios de densidade de drenagem, existência 

estabelecida de acessos internos e planificação na parte reversa da Escarpa, há 

disponibilidade suficiente de áreas para implantação empreendimento sem que haja 

interferência significante nos elementos físicos do ambiente. Neste sentido, é importante 

considerar, tanto na fase de projeto como de implantação, um adequado mapeamento 

hídrico e de APPs, a fim de áreas sensíveis ou ambientalmente relevantes não sofram 

quaisquer impactos passíveis de prevenção ou mitigação, incluindo o carreamento de 

sedimentos pela drenagem local. 

A região do pretendido empreendimento se insere em uma zona estadual com 

número representativo de UCs (Unidades de Conservação). A AID está inserida na Área de 

Proteção Ambiental (APA) da Escarpa Devoniana, Unidade de Conservação de uso 

sustentável, criada com o objetivo de assegurar a proteção de ambientes entre o Primeiro e 

o Segundo Planalto Paranaense, inclusive faixa de Campos Gerais, uma região que engloba 

um rico mosaico ambiental de áreas estépicas diversificadas, afloramentos rochosos, matas 

de araucária e de galeria, e florestas úmidas na parte baixa da escarpa. No que diz respeito 
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à AII, dentro dos seus limites ocorrem a APA da Escarpa Devoniana e a Reserva Particular 

do Patrimônio Natural (RPPN) Chácara Ipê. Ambientes representados pela associação entre 

capões de floresta nativa e os campos naturais (estepes) merecem uma atenção especial, 

devido principalmente à associação de espécies endêmicas e sensíveis a antropização a 

esses locais. Ocorre na AID presença de afloramentos rochosos, e associados a estes, 

espécies florísticas epífitas endêmicas características deste ambiente. A fauna apresenta 

um predomínio de espécies adaptadas à ocupação de áreas sujeitas à presença e atividade 

humana (incluindo a ocupação de cultivos), e ocorrências de espécies sensíveis ao longo de 

todo o terreno, de forma concentrada em porções relevantes de mata nativa e estepes mais 

preservadas, incluindo a presença de espécies ameaçadas e endemismos representativos 

associados à mata de araucária e bambuzais. 

A ocupação biológica na área diretamente afetada não se mostrou 

particularmente intensa, ainda que alguns elementos mereçam destaque. As espécies 

aladas (aves e morcegos) são mais susceptíveis a impactos gerados por empreendimentos 

eólicos, devido principalmente a colisões com as unidades aerogeradores durante a 

operação. Sendo assim, programas ambientais específicos foram desenvolvidos para evitar 

ao máximo a perda de espécimes. Outras Classes faunísticas também podem ser afetadas 

pelo empreendimento, principalmente durante a sua instalação, como anfíbios répteis e 

mamíferos. Atenção especial deve ser dedicada aos táxons ameaçados de extinção e 

sensíveis, incluindo uma série de espécies sensíveis de grande porte, devendo ser mantido 

um rigoroso controle e monitoramento de impactos prejudiciais à flora e a fauna, incluindo 

possíveis alterações de ocupação local das comunidades pela implantação do 

empreendimento. 

O Município de Carambeí conta com um moderado grau de desenvolvimento 

humano e uma estrutura de serviços consolidada para seus cerca de 19,1 mil habitantes. A 

população local se mostrou favorável à instalação do empreendimento de acordo com 

entrevistas realizadas; entretanto, o conhecimento a cerca dos benefícios e prejuízos da 

instalação do parque eólico apresentaram respostas diferenciadas, sendo indicada a 

aplicação de medidas que elucidem as possíveis duvidas da população.  

A percepção visual do local de implantação não se distingue significativamente 

de suas áreas de entorno, diminuindo sua distinção de singularidade e o valor paisagístico. 

Contudo, a posição nas imediações da Escarpa Devoniana e a ampla servidão de acessos 

podem permitir um contato facilitado com a estrutura do empreendimento, qualificando a 

área do empreendimento em um grau médio de suporte a possíveis alterações 
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paisagísticas. Esta suportabilidade mediana permite a aplicação de medidas que minimizem 

possíveis impactos. 

O Parque Eólico Batavo se insere em uma área de reconhecido valor histórico-

cultural para o Paraná, sendo que a região dos Campos Gerais tem alto potencial para 

ocorrências de sítios arqueológicos, seja para o período pré-colonial ou colonial. Contudo, 

os resultados para o Patrimônio Histórico e Cultural não apontaram ameaça de interferência 

negativa da obra ou da operação do empreendimento sobre esses bens culturais; não foi 

registrado na ADA nenhum bem edificado, seja atual ou remanescente e, nenhum “lugar” de 

valor cultural. Ainda assim, a avaliação in situ do potencial de Patrimônio Arqueológico, 

constatou um sítio arqueológico e estima a possibilidade de a implantação do 

empreendimento causar dano físico a algum sítio arqueológico existente na ADA e ainda 

não descoberto. Desta forma, é recomendado, em concordância com o IPHAN/Minc, a 

execução de trabalhos arqueológicos prospectivos complementares e mais profundos antes 

de qualquer atividade interventiva da obra. 

Cabe destacar que os pontos selecionados para a implantação dos 

aerogeradores estão inseridos em perímetros destinados a monocultura extensiva, sendo 

portanto, alocados em áreas que já se encontram antropizadas. Os resultados dos estudos 

e análises ambientais voltados ao diagnóstico e à identificação de relevância ambiental da 

área de inserção do Complexo Eólico Batavo, e o potencial de impactos que a mesma 

tenderá a ocasionar com a sua instalação e operação, sugerem que o referido 

empreendimento pode ser considerado ambientalmente viável, desde que respeitadas às 

medidas mitigatórias decorridas neste documento, como parte de uma série de programas 

ambientais básicos que deverão ser extensivamente desenvolvidos nas próximas fases do 

processo licenciatório. 
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