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APRESENTAÇÃO
O presente documento foi elaborado pela equipe multidisciplinar coordenada pela empresa
Impacto Assessoria Ambiental Ltda., com base no Termo de Referência protocolado no IAP
sob n° 11.744.420-1 em 19 de novembro de 2012, cuja aprovação deste deu-se em 18 de
dezembro de 2012 pelo Ofício n° 157/2012/IAP-DIRAM/DLE, tendo como objetivo
apresentar o escopo para desenvolver o Estudo de Impacto Ambiental - EIA do Projeto do
Parque Eólico Rosa dos Ventos I & II no município de Marmeleiro, Estado do Paraná.
De acordo com consultas ao IAP para a avaliação dos possíveis impactos ambientais
causados pelo empreendimento deverá ser elaborado EIA/RIMA, conforme enquadramento
na Resolução Conjunta SEMA/IAP n° 09 de 03 de novembro de 2010 seguindo ainda a
Resolução Conama 001/86, Resolução CEMA n° 065/2008 e Termo de Referência
apresentado ao IAP.
O arranjo geral proposto do Parque Eólico Rosa dos Ventos está dividido em ROSA DOS
VENTOS I e ROSA DOS VENTOS II, sendo que cada projeto possuirá 11 aerogeradores
com potência Instalada unitária de 2,7 MW, chegando a 29,7MW de potência instalada para
cada parque.
Todos os levantamentos preliminares objeto deste estudo, tiveram como base de dados o
reconhecimento e levantamento a campo, acompanhados de dados secundários, visando à
detecção e a análise de possíveis impactos ambientais e que caso venham a ocorrer, sejam
acompanhados de uma proposta de programa com as principais medidas mitigadoras e
compensatórias. Para tanto, as visitas em campo ocorreram em toda a área diretamente
afetada pela implantação do futuro empreendimento e áreas adjacentes, como descritos na
seqüência deste relatório.
Os resultados apresentados neste Estudo de Impacto Ambiental proporcionarão a
viabilidade ambiental de implantação do empreendimento, adotando-se as medidas
mitigadoras apontadas e os programas ambientais propostos.
Para apresentação deste Estudo de Impacto Ambiental, conveniou-se dividi-lo em onze
capítulos.

•

Identificação do Empreendedor

ROSA DOS VENTOS GERADORA DE ENERGIA LTDA.
Rua Patrício Farias, nº 131, Sala 102
Itacorumbi – Florianópolis – SC
CEP: 88034-132
CNPJ: 16.607.113/0001-90
Representante Legal: Luciano Quadros
Contato: (48) 3233-2349

•

Identificação da Empresa Responsável pelos Estudos Ambientais

Impacto Assessoria Ambiental Ltda.
Rua São Francisco, 65D – Ed. Malbec
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INTRODUÇÃO

1.1 A Geração de Energia Elétrica no Brasil
A geração de energia elétrica é uma das atividades mais importantes para a manutenção e
desenvolvimento de praticamente todas as atividades em nossa sociedade. A necessidade
de fornecimento para indústrias, lares, iluminação pública e empresas – entre outras – é
constante, pela onipresença da energia elétrica em nossos núcleos habitacionais. Estudos
recentes apontam que a demanda de energia elétrica apresenta crescimento duas vezes
superior ao crescimento do PIB. Ou seja, para um país em desenvolvimento como o Brasil,
uma das obras de maior importância para a infra-estrutura são as obras de geração,
transmissão e distribuição de energia elétrica.
As hidrelétricas continuam sendo a principal fonte de energia elétrica no país, com 63.82%
da potência instalada, seguida das termelétricas. Além dessas fontes, 6,07% da energia
consumida no território nacional é importada de países como Paraguai, Argentina,
Venezuela e Uruguai, sendo que a energia eólica produzida representa apenas 1,64% da
matriz energética nacional (ANEEL 2014).

Figura 1.1 – Distribuição da geração de energia elétrica brasileira distribuída por fonte de geração.
Fonte: ANEEL, 2014
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O Brasil possui no total 3.025 empreendimentos em operação, com capacidade total
126.383.975 kW de potência instalada. Está prevista para os próximos anos uma adição de
35.849.675 kW na capacidade de geração do país, proveniente dos 147 empreendimentos
atualmente em construção e mais 543 outorgadas (sem terem iniciado a construção),
conforme são demonstrados nas Tabelas 1.1 e 1.2.
Tabela 1.1 – Empreendimentos em Operação
Tipo
CGH
EOL
PCH
UFV
UHE
UTE
UTN
Total

Quantidade Potência Outorgada (kW)
433
108
464
45
194
1.779
2
2.025

264.289
2.229.565
4.643.316
8.923
86.713.255
38.104.688
1.990.000
133.954.036

Potência Fiscalizada
(kW)
265.495
2.201.769
4.604.296
4.923
80.999.304
36.318.188
1.990.000
126.383.975

%
0,21
1,74
3,64
0
64,09
28,74
1,57
100

CGH – Central Geradora Hidrelétrica EOL – Usina Eólica, PCH – Pequena Central Hidrelétrica, UFV – Usina
Fotovotaica, UHE – Usina Hidrelétrica de Energia, UTE – Usina Termelétrica de Energia, UTN – Usina
Termonuclear.

Fonte: Banco de Informações de Geração – BIG / ANEEL, 2014

Tabela 1.2 – Empreendimentos em Construção
Tipo
Quantidade Potência Outorgada (kW)
%
CGH
1
848
0
EOL
91
2.290.674
11,56
PCH
30
330.013
1,67
UHE
7
14.060.800
70,96
UTE
17
1.783.230
9
UTN
1
1.350.000
6.81
Total
147
19.815.565
100
Fonte: Banco de Informações de Geração – BIG / ANEEL, 2014

Atualmente no Brasil há investimentos na utilização das seguintes fontes de energia: Eólica,
Fotovoltaica, Hidrelétrica, Maré e Termelétrica.
Tabela 1.3 – Resumo da Situação Atual dos Empreendimentos
Fonte de energia
Situação
Potência Associada (kW)
201 empreendimento(s) de fonte Eólica
Outorgada
5.417.725
91 empreendimento(s) de fonte Eólica

Em construção

2.290.674

108 empreendimento (s) de fonte Eólica

Em operação

2.201.769

45 empreendimento(s) de fonte Fotovoltaica

Em operação

4.923

209 empreendimento(s) de fonte Hidrelétrica

Outorgada

5.010.809

38 empreendimento(s) de fonte Hidrelétrica

Em construção

14.391.661

1091 empreendimento(s) de fonte Hidrelétrica

Em operação

85.869.096

1 empreendimento(s) de fonte Maré

Outorgada

50

132 empreendimento(s) de fonte Termelétrica

Outorgada

5.605.526
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18 empreendimento(s) de fonte Termelétrica

Em construção

3.133.230

1781 empreendimento(s) de fonte Termelétrica

Em operação

38.308.188

Fonte: Banco de Informações de Geração – BIG / ANEEL, 2014

O aproveitamento de energia eólica no mundo, cada vez mais se consolida como uma
alternativa viável e limpa, (Cresesb 2008). Esse tipo de energia compõe
complementarmente matrizes energéticas de muitos países e, uma vez que os ventos
oferecem uma opção de suprimento no século XXI, em conjunto com outras fontes
renováveis, poderá conciliar as necessidades de uma sociedade industrial moderna com os
requisitos de preservação ambiental.
Os números que indicam a crescente utilização de energia eólica, em várias partes do
mundo, comprovam a maturidade da tecnologia que envolve e dos aspectos sócioeconômicos que lhes são pertinentes. Consideradas a sua configuração geográfica, as suas
condições climáticas e a necessidade e oportunidade de ampliar e revigorar a nossa matriz
energética, para o Brasil mostra-se absolutamente adequado e estratégico conduzir
esforços para acompanhar essa tendência e implementar efetivamente a tecnologia da
geração de energia eólica (Amarante, 2001).
O potencial eólico brasileiro para aproveitamento energético tem sido objeto de estudos e
inventários desde os anos 1970 e o seu histórico revela o lento, mas progressivo
descortinamento de um potencial energético natural de relevante magnitude existente no
país.
Com a aceleração mundial do aproveitamento eólico-elétrico em escala e a instalação das
primeiras usinas eólicas no Brasil, no final da década de 1990, iniciaram-se as primeiras
medições anemométricas específicas para estudos de viabilidade, com uso de torres de 3050m e equipamentos com precisão e procedimentos requeridos para a finalidade. Essas
medições concentraram-se inicialmente nos Estados do Pará, Ceará, Paraná, de Santa
Catarina e do Rio Grande do Sul.
Cabe ressaltar que o licenciamento deve ser considerado como uma conseqüência do bom
e adequado tratamento da questão ambiental. Se os aspectos ambientais forem
devidamente equacionados, a implantação do empreendimento ocorrerá de forma mais
rápida e tranqüila do que nos casos em que a preocupação básica é apenas o atendimento
às exigências e condicionantes dos órgãos ambientais para obtenção do documento de
licenciamento.

1.2 Fundamentos da Energia Eólica
O vento tem sua origem na associação entre a energia solar e a rotação planetária. Todos
os planetas envoltos por gases em nosso sistema solar demonstram a existência de
distintas formas de circulação atmosférica e apresentam ventos em suas superfícies. Tratase de um mecanismo solar-planetário permanente; sua duração é mensurável na escala de
bilhões de anos. O vento é considerado fonte renovável de energia.
Uma estimativa da energia total disponível dos ventos ao redor do planeta pode ser feita a
partir da hipótese de que, aproximadamente, 2% da energia solar absorvida pela Terra são
convertida em energia cinética dos ventos. Este percentual, embora pareça pequeno,
representa centena de vezes à potência anual instalada nas centrais elétricas do mundo.
Os ventos que sopram em escala global e aqueles que se manifestam em pequena escala
são influenciados por diferentes aspectos, entre os quais se destacam a altura, a
rugosidade, os obstáculos e o relevo.
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1.3 Potencial Eólico no Brasil
Os diversos levantamentos e estudos realizados e em andamento (locais, regionais e
nacionais) têm dado suporte e motivado a exploração comercial da energia eólica no País.
Os primeiros estudos foram feitos na região Nordeste, principalmente no Ceará e em
Pernambuco. Com o apoio da ANEEL e do Ministério de Ciência e Tecnologia – MCT, o
Centro Brasileiro de Energia Eólica – CBEE, da Universidade Federal de Pernambuco –
UFPE.
No Brasil, a participação da energia eólica na geração de energia elétrica ainda é pequena.
Em setembro de 2003 havia apenas seis centrais eólicas em operação no País, perfazendo
uma capacidade instalada de 22.025 kW.
Atualmente, segundo dados da ANEEL, no Brasil existem 108 (cento e oito)
empreendimentos eólicos em operação que produzem 2.201.769 kV de energia, que
corresponde a 1,74% da energia elétrica total do país, existindo ainda um enorme potencial
para exploração desta fonte.

Figura 1.2 – Potencial Eólico Brasileiro. Fonte: Amarante (2001)
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Figura 1.3 – Potencial Eólico na região Sul do Brasil. Fonte: Amarante (2001).

1.4 Localização e acessos
O Parque Eólico Rosa dos Ventos situa-se em áreas do interior do município de Marmeleiro
no estado do Paraná.
O acesso ao local faz-se a partir da cidade de Marmeleiro através de 21Km pela Rodovia
PR 180, no sentido Campo Erê, SC e 8,5 km por rodovia não-pavimentada, em direção
oeste até chegar ao local de implantação do Parque Eólico. O sítio de execução do
empreendimento localiza-se às seguintes coordenadas geográficas aproximadas:
26°20’08”S e 53°08’31”O.
A figura a seguir apresenta a localização do Parque Eólico Rosa dos Ventos no contexto
regional:
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Figura 1.4 – Localização do Parque Eólico Rosa dos Ventos I e II (Mapa Rod. Estadual, DNIT 2002).

A Usina Eólica Rosa dos Ventos será dividida em Parque I e Parque II, sendo que no total
serão instalados 11 (onze) aerogeradores com eixo horizontal de três pás cuja potência
instalada será de 2,7MW cada aerogerador.
1.4.1 Áreas atingidas
Com relação às áreas da usina eólica Rosa dos Ventos I, serão atingidas diretamente
através dos aerogeradores, rede e acessos internos, as propriedades rurais da família
Guidini, nas quais serão locados todos os aerogeradores deste parque.
No Parque Rosa dos Ventos II as propriedades das famílias do Sr. Elso Sadi Guidini,
Giovani Tolotti, Edjane Tolotti e Germano Stolfo estão envolvidas e arrendadas para o
projeto. Cada área contém respectivamente: 5, 3, 2 e 1 aerogeradores. O canteiro de obras
que compreenderá uma área com usina de concreto e estocagem de material civil além de
construção de refeitório e escritórios, assim como a subestação também ficarão alocadas
sobre terras de propriedade do Sr. Elso Guidini.
É importante salientar que a localização exata de cada aerogerador pode sofrer mudanças
até o momento da implantação, principalmente devido ao desenvolvimento tecnológico dos
aerogeradores e lançamento cada ano de aerogeradores mais eficientes.
O desenho EIA-RV-009 que consta a divisão das propriedades em relação à obra encontrase em anexo ao volume II. O descritivo da situação socioeconômica das propriedades
encontra-se no item 6.4 deste relatório.

1.5 Justificativa da implantação do projeto
O ano de 2001 sem dúvida nenhuma foi um marco no setor energético brasileiro, quando
toda a sociedade vivenciou atônita o quadro caótico que se originou em virtude do black-out
gerado pela incapacidade do sistema atender a demanda, resultado da falta de
investimentos na ampliação do quadro da produção de energia no Brasil.
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A partir de 2002 estava lançado o desafio de o Brasil alcançar novas metas na produção de
energia de modo que a situação então ocorrida, não voltasse a acontecer. E desafio maior
ainda é como gerar mais energia com um mínimo de impacto ambiental, seguindo a nova
tendência mundial.
A expansão da capacidade de geração de energia elétrica do país tem sido definida com
base em estudos de planejamento energético abrangendo diferentes horizontes de tempo,
divididos em:
•

Estudos de Longo prazo (até 30 anos);

•

Estudos de médio prazo (até 15 anos);

•

Estudos de curto prazo (até 10 anos).

Estes estudos de planejamento são consolidados em documentos da Empresa de Pesquisa
Energética - EPE, como o plano 2022, onde estão definidas as seqüências de construção de
projetos de gerações regionais, necessários ao atendimento do mercado consumidor.
Segundo o PDE – Plano Decenal de Energia 2022, em relação às fontes alternativas, é
notória uma expansão média de 10%, com destaque para as usinas eólicas.

Figura 1.5 – Perspectiva de acréscimo de potência instalada de fontes renováveis até 2022
Fonte: EPE – Empresa de Pesquisa Energética, 2013.

Recentemente, com a nova regulamentação do Setor Elétrico, visando incentivar a
participação da iniciativa privada, foi alterado o enfoque de planejamento de curto prazo.
Assim verificou-se que os atendimentos dos requisitos de energia de mercado consumidor
são flexibilizados pela proposta de novos agentes colaborarem a proposição de
investimentos alternativos à seqüência indicada de novas obras.
Neste novo contexto, ficam nítidos os interesses do sistema elétrico, com base na
economicidade de oferta, onde a maioria dos projetos de geração, presentes no horizonte
decenal, deve ter a outorga de concessão licitada, de forma a atender o mercado de energia
elétrica com a menor tarifa possível.
A busca de parcerias com o capital privado, a possibilidade de consórcio com autoprodutores de Energia Elétrica e a institucionalização do produtor independente de energia
elétrica (PIE), conduziram o setor a uma reavaliação das diretrizes, no sentido de
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considerar, no caso de inexistência de outorga de concessão, aquelas obras mais cedo
fisicamente factíveis.
Assim a instalação do parque eólico Rosa dos Ventos se justifica pelas seguintes razões:
• Os estudos realizados pela EPE indicam que o crescimento de consumo de
energia tem aumentado em todas as regiões do país – e em especial na Região Sul,
onde se localiza o aproveitamento em tela;
• Há demanda por energia elétrica que justifique o projeto;
• O projeto possui condições técnicas para sua execução;
• Não há conflito entre sua operação e os demais usos do solo em sua região de
implantação;
• A sociedade local pode ser devidamente compensada pelos transtornos causados
por sua implantação e operação; e
•

Há agentes interessados em sua construção e no seu financiamento.

O Brasil possui um potencial não totalmente conhecido, porém comprovadamente maiúsculo
para produção eólica. Em fins de 2006 estavam outorgadas no país 109 usinas, estimando
uma geração conjunta quando em funcionamento de até 4,7GW, incrementando em mais de
10 vezes o atual potencial instalado.
Dentro do domínio geográfico do estado paranaense é que se situará o Parque Eólico Rosa
dos Ventos. A potência total instalada deste parque será de 59,4 MW, fornecida por 22
aerogeradores do fabricante Alstom, modelo ECO-122 cuja capacidade individual é de 2,7
MW, sendo o parque dividido em Rosa dos Ventos I e Rosa dos Ventos II, cada qual com 11
aerogeradores e potência instalada total de 29,7 MW. Tecnicamente o equipamento começa
a produzir energia com ventos a partir de 3 m/s e atinge sua produção nominal com ventos
de 7,3 m/s. Por razões de segurança, se velocidade do vento ultrapassar 20 m/s, a
operação da turbina é interrompida.

2

ESTUDOS DAS ALTERNATIVAS

2.1 Alternativas Tecnológicas
As alternativas à geração eólica de energia de possível equiparação são as usinas térmicas
e hidroelétricas. Quanto à energia térmica (através de gás natural), não existe
disponibilidade na região. Mesmo no caso de futura existência de disponibilidade, há que se
destacar que este tipo de geração contribui para o aquecimento global, por explorar
recursos não renováveis. Quanto à alternativa energética de fonte hídrica é a de mais
representatividade no país, no entanto há que se atentar para o esgotamento dos melhores
pontos de instalação, no que se refere aos impactos socioambientais e a viabilidade
financeira, vindo a causar significativos impactos ao ambiente aquático de algumas regiões.
A geração eólica é a fonte que mais cresceu no país em participação nos leilões desde
2009. As contratações dos últimos anos demonstraram que as usinas eólicas atingiram
preços bastante competitivos e impulsionaram a instalação de uma indústria nacional de
equipamentos para atendimento a esse mercado. Sua participação crescente na matriz de
energia elétrica resultou de uma combinação de fatores relacionados ao cenário externo, ao
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desenvolvimento tecnológico e da cadeia produtiva, além de aspectos regulatórios,
tributários e financeiros.
Ao contrário das usinas eólicas, as PCH observaram trajetória decrescente de
competitividade nos leilões desde 2009. Por possuírem uma tecnologia madura, com custos
unitários estáveis, as PCH não se mantiveram competitivas diante das significativas
reduções de custo unitário da energia eólica. Além disso, é comum que as questões
relacionadas ao processo de licenciamento ambiental, preço da construção civil e custo do
terreno apresentem complicadores à viabilização dos projetos de PCH.
As usinas térmicas a biomassa constituem mais uma fonte renovável disponível para
compor a expansão da oferta de geração. Nessa categoria, destacam-se os
empreendimentos que utilizam resíduos do processamento industrial da cana-de-açúcar,
principalmente o bagaço. O potencial desta fonte está localizado principalmente nos estados
de SP, GO, MG, MS e PR, portanto próximo dos maiores centros consumidores de energia.
Cabe ressaltar que os investimentos necessários para o desenvolvimento dessa fonte estão
sujeitos à volatilidade do setor sucroalcooleiro, o que pode eventualmente inibir a ampliação
da capacidade de geração, assim como a sua competitividade nos leilões com outras fontes,
especialmente a eólica.
A energia solar no território brasileiro tem elevado potencial para sua conversão em energia
elétrica, com irradiação global média anual entre 1.200 e 2.400 kWh/m²/ano. Para efeito de
comparação, nos países europeus que mais exploram esta fonte, como Alemanha e
Espanha, os valores variam, respectivamente, nas faixas 900-1.250 e 1.200-1.850
kWh/m²/ano. Apesar do grande potencial, os custos atuais dessa tecnologia são
relativamente elevados. Porém, esses custos apresentam tendência de queda,
principalmente na geração fotovoltaica, podendo tornar a fonte competitiva ainda no
horizonte de planejamento decenal.
A expansão das fontes alternativas – eólica, biomassa e PCH – faz a sua participação no
parque de geração do SIN passar de 13%, em 2014, para 21%, em 2022, distribuídos
basicamente entre as regiões Sudeste/Centro-Oeste, Norte e Sul.

Figura 2.1 - Perspectiva da distribuição de capacidade em potência instalada de geração de energia
até 2022. Fonte: EPE – Empresa de Pesquisa Energética.
Legenda: UHE-usinas hidrelétricas; OFR – outras fontes renováveis; UNE-usinas nucleares; UTEusinas termelétricas.
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A energia eólica é fonte de energia que mais cresce no mundo, a uma taxa de 28,6% ao
ano. A indústria mundial do vento movimenta anualmente mais de US$14 bilhões e supre as
necessidades de mais de 25 milhões de residências (VENTOS DO SUL ENERGIA, 2008).
Pode garantir 10% das necessidades mundiais de eletricidade até 2020 (figura 2.2), criar 1,7
milhões de novos empregos e reduzir a emissão global de dióxido de carbono na atmosfera
em mais de 10 bilhões de toneladas (AMBIENTE BRASIL, 2008).

Figura 2.2 - Perspectiva de potencia eólica instalado no mundo até o ano de 2020. Fonte: WWEA, 2011.

Em suma, a energia eólica é uma das fontes energéticas mais limpas e ambientalmente
seguras. Em comparação com os combustíveis fósseis convencionais, a geração de energia
eólica não degrada a qualidade do ar e das águas e pode fornecer importantes contribuições
na redução dos efeitos relativos às mudanças climáticas.
Faz-se necessário destacar que, tal como acontece com todas as atividades relativas ao
desenvolvimento e crescimento econômico, as instalações de energia eólica também devem
adotar padrões elevados concernente a proteção ambiental.
Outras alternativas tecnológicas dizem respeito à energia solar, biodigestores, energia de
hidrogênio, conversão de fornos elétricos para gás natural, coogeração, células de
hidrogênio, entre outras. No entanto essas alternativas também possuem limitações de
custo, de tecnologia, de disponibilidade e de rendimento.

2.2 Alternativas locacionais
Quando se estuda a locação de turbinas eólicas diferentes fatores devem ser considerados.
Dentre estes o mais importante é a disponibilidade do recurso eólico sendo que a presença
de montanhas, construções e o tipo de vegetação influenciam o vento e, portanto devem ser
estudados detalhadamente antes da instalação do empreendimento.
As turbinas e estruturas pré-fabricadas de grande envergadura e elevado peso precisam
muitas vezes ser transportadas até o local, instaladas e então conectadas às linhas de
transmissão. A distância dos acessos existentes, o custo da construção de novos acessos,
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as condições do terreno e a distância para conexão às linhas de transmissão também são
aspectos-chave a serem avaliados anteriormente.
Segundo Wizelius (2007), depois de identificadas as áreas com bons recursos eólicos devese esclarecer os seguintes pontos:
• Vizinhança – O ruído e o movimento das sombras não devem perturbar os vizinhos do
empreendimento, logo, será possível posicionar os aerogeradores de forma a evitar tais
distúrbios?
• Conexão a rede – Existem linhas de transmissão com capacidade suficiente para se
conectar as turbinas a uma distância razoável?
• Terreno – Quem é dono da área? Existem proprietários de terra interessados em vender
ou arrendar a terra para a instalação dos aerogeradores?
• Autorizações – As chances de obtenção das licenças para execução do projeto são boas?
• Interesses opostos – Existem na área de interesse instalações militares, aeroportos,
áreas de conservação da natureza ou outros fatores que podem parar o projeto?
• Aceitação local – Qual a opinião da população local acerca da instalação de um parque
eólico na vizinhança?
Em relação à disponibilidade de vento, o mapa do potencial eólico do estado do Paraná
elaborado pela COPEL (Figura 2.3) aponta regiões com notável potencial para a geração de
energia eólica a um custo aprazível, dentre as quais a serra do Quiriri entre os municípios de
Tijucas do Sul e Guaratuba, os campos de Castro e Tibagi, São Jerônimo da Serra, entre
Cascavél e Maringá, campos de Guarapuava, além dos campos de Palmas são aquelas
onde se evidenciam as melhores condições anemométricas.
No interior do Paraná, as circunstâncias naturais que facultam a geração de energia através
de empreendimentos eólicos são encontradas exclusivamente em topos de morros, áreas
legalmente instituídas segundo o código florestal (lei 12.651/12) como de preservação
permanente, e quase sempre de difícil acesso, fato que torna dificultosa a instalação de uma
usina eólica nestes locais.
Embora não esteja em nenhuma daquelas regiões elementares, o projeto do Parque Eólico
Rosa dos Ventos, objeto deste estudo, se insere em áreas em que a relação de densidade
de potência de ventos e constância somam uma boa relação de custo/benefício.
A extensão onde se privilegia a construção do parque eólico Rosa dos Ventos I & II se
encontra em um ponto culminante regional. A área pretendida ao parque Rosa dos Ventos I
possui um total de 345,099 ha, e os aerogeradores estão projetados sob o cume das
pequenas colinas e patamares; situação ideal para aproveitando dos ventos que atingem
aquele lugar. A Rosa dos Ventos II engloba uma área de 404,74 ha.

______________________________________________________________________________
Impacto Assessoria Ambiental Ltda
Rua São Francisco 65 D, Sala 01, Bairro Maria Goretti, Chapecó – SC
Contatos: (49) 3324 7180 impactoch@yahoo.com.br

14

EOL Rosa dos
Ventos

Figura 2.3 - Mapa do potencial eólico do estado do Paraná (COPEL, 2007).

Nas adjacências do empreendimento, até uma distância de 400 metros existem somente
três residências, fato que assegura reduzida magnitude do impacto sonoro, na questão de
geração ruídos e desconforto auditivo para a população humana.
Na medida da impossibilidade legal de expansão de zonas urbanas e rurais sobre o
altiplano, não se deve esquecer que o empreendimento não almeja funcionar como uma
estrutura impeditiva de acesso, mas em um regulador do uso do solo, caracterizando uma
área inicialmente passível da expansão descontrolada das florestas plantadas e da pecuária
em um lócus de preservação dos campos naturais e de geração de energia de forma
sustentável.
A energia eólica não utiliza a água como elemento motriz, nem como fluido refrigerante e
não produz resíduo radioativo ou gasoso. Pode-se ainda utilizar a área do parque eólico
como pastagens e outras atividades agrícolas.
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Figura 2.4 - Imagem que traduz a possibilidade de co-existência entre parques eólicos e atividades
pecuárias. Fonte: www.rotaenergia.wordpress.com (imagem parque eólico de Palmas/PR)

3. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO
3.1 Características gerais do projeto
O arranjo proposto do Parque Eólico Rosa dos Ventos está dividido em Rosa dos Ventos I e
Rosa dos Ventos II, sendo que cada projeto possuirá 11 aerogeradores com potência
Instalada unitária de 2,7 MW, chegando a 29,4MW de potência instalada para cada parque
(ver ficha técnica no anexo II).
O projeto técnico está sendo realizado pela empresa Rosa dos Ventos Geradora de Energia
Ltda., empresa cujos sócios atuam no segmento do desenvolvimento de projetos de geração
de energia, contando com aporte técnico da empresa Prospecta Energia e Consultoria.
O parque foi dimensionado com potência nominal máxima de 30 MW a fim de usufruir os
benefícios do desconto de 50% na tarifa de transporte de energia (TUST) e pela opção do
regime tributário de lucro presumido. Aliados, esses dois fatores melhoram bastante a
rentabilidade do negócio. Além disso, o porte do empreendimento auxilia na diluição dos
custos de infra-estrutura: acessos e conexão elétrica (subestação e linha de transmissão). A
energia gerada pela usina será comercializada pelo empreendedor na modalidade de
Produtor Independente de Energia. Não há outras finalidades previstas para a usina além da
geração de energia elétrica.

3.2 Escolha do local para implantação do projeto
O recurso eólico não está disponível sobre o solo de maneira igual, constante e equilibrado.
É influenciado pela ocupação humana e suas construções, pela vegetação (a cobertura
vegetal), pela orografia, pelos mecanismos sinóticos e de mesoescala da atmosfera,
fenômenos térmicos, pela latitude do local, etc.
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Apesar do potencial eólico do Brasil ser imenso em números absolutos, da ordem de 145
GW, se considerar as medições a 50 metros de altura, segundo o Atlas Eólico Brasileiro
(2001), podendo chegar a 300 GW se considerar uma altura de 100 metros atualmente
aplicado, paradoxalmente não é qualquer local que viabiliza economicamente um
empreendimento eólico. É necessária a conjunção de vários fatores de ordem técnica,
ambiental, jurídica, estrutural e econômico-financeira.
Além do investimento nos equipamentos de geração da usina, da tarifa de venda da energia,
das condições de financiamento, também as características técnicas de cada sítio tem
grande influência sobre a atratividade do negócio.
Para ser viável, é imperativo que o projeto de uma usina eólica busque sua implantação em
locais com abundância em vento, com velocidades médias anuais que maximizem a
produção de eletricidade a fim de que possa ser competitivo com outros projetos de geração
de energia e ser viável e rentável economicamente. Também os aspectos de infraestrutura
são importantes: existência de estradas de acesso para transporte de equipamentos e
sistema elétrico reforçado para suportar a conexão e escoamento da energia produzida pela
usina.
A concessionária estadual de energia - COPEL - realizou o inventário eólico do Estado
instalando dezenas de torres de medição de vento. Como resultado desse trabalho, foi
publicado no ano de 2007 o Mapa Preliminar do Potencial Eólico do Estado do Paraná
(COPEL-Camargo Schubert) indicando as áreas mais promissoras para o aproveitamento
eólio-elétrico. Nesse trabalho, ficou evidente a existência de terrenos com bons ventos na
região entre os municípios de Palmas a Marmeleiro, atraindo investidores para o
desenvolvimento de projetos eólicos.
A área de implantação do parque eólico é privilegiada por concentrar todos os requisitos que
um empreendimento deste tipo exige. Esses requisitos para viabilização técnica de projetos
eólicos baseiam-se em um tripé:
•

Recurso Eólico Disponível: vento na intensidade e constância exigida;

•

Infra-estrutura da região: estradas de acesso para o transporte de equipamentos, e
conexão elétrica para escoamento da energia gerada;

•

Disponibilidade de Terrenos: a área deve ser compatível com o porte do
empreendimento, e a documentação deve ser regularizada.

A falta de qualquer um desses itens basta para inviabilizar o projeto de uma usina eólica. A
seguir discorre-se a respeito de cada um dos itens:
Recurso Eólico Disponível:
A velocidade do vento num determinado local é determinante para a quantidade de energia
elétrica que as turbinas eólicas produzirão quando a usina estiver em operação comercial.
Em resumo, quanto mais vento mais energia elétrica será gerada. E essa energia elétrica
está diretamente relacionada ao faturamento que o empreendimento percebe pelo seu
produto. Dessa forma, existe um valor mínimo da velocidade média anual da velocidade do
vento que viabiliza economicamente qualquer que seja a usina eólica. Os estudos de
medição de vento realizados no local qualificam e quantificam o recurso eólico na região do
entorno da estação anemométrica, subsidiando o desenvolvimento dos estudos de
viabilidade, tanto nos aspectos técnico quanto econômicos do projeto.
Está em andamento uma campanha de medições de ventos, com torre de 100 metros de
altura, medindo velocidade e direção dos ventos em três alturas, de modo a garantir a
disponibilidade de informações e confirmar o regime de ventos da região e seu recurso
energético. Em regiões de relevo e clima complexos as medições são representativas para
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apenas poucos quilômetros de raio no entorno da torre (~3 a 5 km), onde morros e escapas,
além de obstáculos naturais ou obras humanas interferem no comportamento do vento.
Infraestrutura:
A existência de uma infraestrutura adequada, acessos e linhas de transmissão de energia,
dentro e nas imediações do sítio eólico é pré-requisito que dá segurança ao
empreendimento, tanto nos aspectos técnicos quanto econômicos.
Os veículos e guindastes, somados com o peso dos equipamentos, em alguns casos podem
chegar a 100 toneladas. Em termos de extensão, o caminhão que transporta as pás atinge
quase 50 metros de comprimento. Por isso, a logística de transporte de equipamentos exige
estradas e obras de arte de boa qualidade e em bom estado de conservação, sem curvas de
pequeno raio.
A energia elétrica produzida por uma usina, independentemente da fonte, deve ser escoada
(transmitida) até o local de seu consumo. Isso é feito através do sistema elétrico interligado
brasileiro, um conjunto de linha de transmissão, subestações, linhas de distribuição. É,
portanto, uma questão de extrema importância na viabilidade técnica e econômica de
qualquer usina de geração de eletricidades. Se não houver como transportar a energia
produzida, através da conexão ao sistema elétrico interligado, não há como comercializar
essa energia.
A conexão elétrica para os dois parques eólicos foi definida pela COPEL através da emissão
do Ofício SCR-C/151/2013 de 28 de junho de 2013, onde a mesma se posicionou favorável
a conexão dos parques eólicos na subestação PETROPOLIS, na tensão de 138 kV,
situados a cerca de 32 km de distância da subestação coletora 138/34,5 kV.
Disponibilidade de Terreno:
Vento em qualidade e quantidade suficiente, boa infraestrutura rodoviária e elétrica, além de
capacidade financeira, não são suficientes para concretizar o empreendimento se o terreno
que fornece todos os requisitos citados não ter área suficiente para a potência pretendida ou
se o terreno não for regularizado do ponto de vista legal, caso não possa comprovar
documentalmente sua propriedade perante os órgãos governamentais e investidores
privados.
Dentro dessa perspectiva, o empreendedor possui toda a documentação fundiária, referente
aos contratos de arrendamento e registro dos imóveis dos proprietários e terrenos,
totalmente regularizados. Para a concepção de um projeto de aproveitamento eólico são
bem avaliados três aspectos principais: o recurso eólico, a infraestrutura existente e a
disponibilidade de terreno. Quanto a este último quesito cabe destacar ainda a baixa
densidade populacional do local e a possibilidade da continuidade das atividades rurais por
ora desenvolvidas.

3.3 Metodologia para o levantamento de dados anemométricos
As características do vento foram obtidas de estudos de medição realizadas entre 2010 a
2013 em duas estações de medição anemométricas instaladas na região, cujas
configurações podem ser encontradas na Tabela 3.1.
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Tabela 3.1 – Dados das torres anemométrica instaladas próximas ao local da usina.
Coordenadas UTM WGS84 – Zona 22
Estação

T-KAZ

T-ROV

E [m]

303.551

284.379

N [m]

7.082.829

7.083.724

Altura da Torre [m]

102

121

Altura dos Anemômetros
[m]

56, 76 e 101

Altura do Sensor de
Direção [m]

90

Altitude [m]

952

60, 90 e 120
108
932

Figura 3.1 - Torre anemométrica instalada na área do Parque Eólico Rosa dos Ventos –
Marmeleiro/PR

Os dados do vento foram coletados durante um período de agosto de 2010 até julho de
2013 para a estação KAZ e de janeiro a dezembro de 2013 para a estação ROV.
A correlação e validação dos dados anemométricos foram realizadas pela empresa
MEGAJOLE, certificadora internacional sediada em Portugal. Uma síntese dos relatórios
emitidos pela certificadora que atestaram a compatibilidade das medições efetuadas e
estimou as gerações previstas para os dois parques eólicos constam nas figuras 3.2. e 3.3.
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Figura 3.2 – Estimativa de produção de energia para o Parque Eólico Rosa dos Ventos I

Figura 3.3 – Estimativa de produção de energia para o Parque Eólico Rosa dos Ventos II
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As estimativas de produção de energia elétrica foram realizadas pela empresa
MEGAJOULE utilizando-se os dados de medição anemométrica medidos nas duas estações
associada a um modelo de previsão de velocidades dos ventos na região que permitiram
abranger uma série entre os últimos 10 anos (2003 a 2013).

3.4 Turbinas Eólicas selecionadas para o empreendimento
Para o dimensionamento energético através de simulação computacional realizada pela
MEGAJOULE foi definido como equipamento base para os parques eólicos o aerogerador
ECO 122 produzido pela empresa ALSTOM, conforme as especificações contidas na tabela
a seguir.
DADOS GERAIS
2,7 MW
30 anos
IEC IIB-IIIA
S Pcut-in = 3,0m/s S Vmed = 7,3m/s e Vcut-out = 25m/s
ROTOR
Diâmetro
122m
Área de varredura
11.689m2
Sentido de Rotação
Horário (visto de frente do rotor)
Velocidade
Variável: 7.1 – 12.3rpm
Quantidade de pás
03
Diâmetro da pá (Comprimento)
59,3m
Material da pá
Fibra de vidro e resina com proteção contra
radiações e descargas atmosféricas
Controle de potência
Pitch
TORRE
Tipo
Tubular
Material
Concreto
Altura do eixo do gerador
119m
Peso (Kgf)
110.000
DADOS OPERACIONAIS
Velocidade de partida
3,0 m/s
Velocidade de corte
25 m/s
Velocidade nominal
7,3 m/s
Velocidade de sobrevivência
34 m/s
GERADOR
Tipo
Asynchronius DFIG
Fator de potência
0.90
Potência nominal aparente
3000kVA
Refrigeração
Forçada a ar
Potência Nominal
Vida útil
Normas de Projeto
Classe

Folder com informações adicionais do equipamento consta no anexo II, do caderno II. Na
seqüência apresenta-se uma imagem do tipo de aerogerador a implantar.

______________________________________________________________________________
Impacto Assessoria Ambiental Ltda
Rua São Francisco 65 D, Sala 01, Bairro Maria Goretti, Chapecó – SC
Contatos: (49) 3324 7180 impactoch@yahoo.com.br

21

Figura 3.4 – Aerogerador ALSTOM – ECO 122

A escolha do aerogerador da ALSTOM modelo ECO 122 de 2.700 kW de potência unitária
máxima deve-se a consideração de redução do número de unidades geradoras em relação
aos projetos ora em implantação que utilizam aerogeradores menores de 2.00 kW/cada, o
que impõe um maior numero de máquinas e portanto de acessos e bases gerando maiores
impactos ambientais.
Cada parque eólico será dotado de 11 aerogeradores totalizando uma potência instalada de
29,7 MW por parque. A sua locação foi realizada através de modelo computacional
observando a melhor posição em relação a sua potencialidade de geração e a situação local
de menor interferência nas propriedades.
Cada aerogerador deverá pesar em torno de 110 toneladas, excluindo-se a torre de
concreto, sendo pintado na cor branca, com três pás de fibra de carbono com 59,3m de
extensão/cada, proporcionando um diâmetro após montado de 122m incluindo a nacele.
O ruído produzido não ultrapassará os 82 decibéis quando em operação normal. A rotação
das pás oscilará entre 7,1 a 12,3 rpm, dependendo da velocidade do vento.
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Figura 3.5 – Curva de potência para o Aerogerador programado

Para a execução destas tarefas foram utilizados os dados de vento da estação Rosa dos
Ventos (tabela 3.1) que se encontra em funcionamento desde 23 de Janeiro de 2013.
Adicionalmente, foram utilizados os dados de Agosto de 2010 a Julho de 2013, da estação
Kaze-T-KAZ_1 que se encontra a cerca de 19 Km Este da estação RV4601.
Inicialmente foi realizado um procedimento Measure-Correlate-Predict (MCP) entre as séries
de dados medidos das torres Rosa dos Ventos e Kaze 1, com o objetivo de estender o
período de dados da torre Rosa dos Ventos para o período de Setembro de 2010 a Agosto
de 2013. O fator de correlação estimado, r= 0,8921 considera-se bom.
Após esse processo, foi realizado um segundo procedimento de medições com uma série
virtual a fim de tornar o período de dados de Setembro de 2010 a Agosto de 2013 (torre
RV) numa base representativa a tendência de longo prazo (Setembro de 2003 a Agosto
de 2013 – 10 anos). O fator de correlação estimado, r= 0,81302 considera-se bom.
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As tabelas de freqüências de ocorrências e setorizadas, ajustada ao projeto, foram utilizadas
como dados de entrada do Modelo WAsP, visando à estimativa dos campos de vento nas
posições das máquinas e alturas do cubo.
Todas as análises foram realizadas em conformidade com critérios e recomendações da IEA
International Energy Agency e da IEC International Electrotechnical Commission, e
complementadas por procedimentos e padrões das seguintes instituições: MEASNET
Network of European Measuring Institutes; NREL National Renewable Energy Laboratory;
RISOE Risoe National Laboratory; AWEA American Wind Energy Association; ABNT
Associação Brasileira de Normas Técnicas; e INMETRO Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial.

3.5 Localização das Turbinas no Parque Rosa dos Ventos I & II
A localização dos aerogeradores sobre os terrenos arrendados foi realizada de modo a
maximizar a geração de energia das usinas, reduzindo seu custo de produção. Para isso, o
posicionamento (micrositing) deve selecionar os locais com as maiores velocidades do
vento, concomitantemente com a busca pela minimização dos efeitos de redução da
produção de energia por conta das esteiras aerodinâmicas (wake losses) provocado pela
interferência dos rotores das máquinas vizinhas.
O posicionamento dos aerogeradores foi feito somente sobre terrenos cujos aspectos
fundiários (arrendamento, regularização de propriedade, etc.) estão totalmente solucionados
por parte do empreendedor.
Tendo obtido os dados eólicos e as características do terreno, um mapa de recursos foi
criado. Este mapa consiste na demarcação das áreas com maior potencial eólico.
Utilizando 22 aerogeradores especificados na seção anterior, estes foram distribuídos na
propriedade de forma a obter o melhor aproveitamento possível, levando em conta a
recomendação definidas em levantamentos de dados técnicos do local. O posicionamento
com relação ao mapa de recursos pode ser observado na Figura 3.6.
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Figura 3.6 – Layout dos parques eólicos Rosa dos Ventos I e II

A locação das estruturas geria da obra bem como tabela com as coordenadas geográficas
de localização pode ser observada no desenho EIA-RV-004 em anexo ao volume II deste
estudo, já as alocações em relação à cobertura de solo contam no desenho EIA-RV-008.
Abaixo segue o registro fotográfico da possível localização dos aerogeradores do parque
eólico Rosa dos Ventos I & II:

______________________________________________________________________________
Impacto Assessoria Ambiental Ltda
Rua São Francisco 65 D, Sala 01, Bairro Maria Goretti, Chapecó – SC
Contatos: (49) 3324 7180 impactoch@yahoo.com.br

25

1

2

3

4

5

6

7

8

______________________________________________________________________________
Impacto Assessoria Ambiental Ltda
Rua São Francisco 65 D, Sala 01, Bairro Maria Goretti, Chapecó – SC
Contatos: (49) 3324 7180 impactoch@yahoo.com.br

26

9

11

10

CO

Figura 3.7 – Localização dos aerogeradores (1 a 11) e canteiro de obras Rosa dos Ventos I

A seqüência de aerogeradores acima apresentados estão locados em meio à pastagem ou
lavoura
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Figura 3.8 – Localização dos aerogeradores (1 a 11) e subestação de energia, Rosa dos Ventos II

A seqüência de aerogeradores acima apresentados estão locados em meio à pastagem ou
lavoura, exceto 03 a 05 que estão alocados em meio à vegetação nativa em estádio médio
de regeneração natural.

3.6 Conexão Elétrica
A conexão elétrica para os dois parques eólicos foi definida pela COPEL através da emissão
do Ofício SCR-C/151/2013 de 28 de junho de 2013, onde a mesma se posicionou favorável
a conexão dos parques eólicos na subestação PETROPOLIS, na tensão de 138 kV,
situados a cerca de 32 km de distância da subestação coletora 138/34,5 kV que pode ser
vista no desenho EIA-RV-010.
O traçado da linha de conexão a subestação PETROPOLIS da COPEL encontra-se descrita
no desenho EIA-RV-011-A3 do Caderno II.
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3.7 Infraestrutura e Logística
Projetos de parques eólicos demandam uma infra-estrutura e logísticas bastante peculiares,
principalmente no que tange à diversidade e complexidade dos componentes e fatores
envolvidos.
Desta forma dividiu-se em diferentes tópicos a questão da implantação do empreendimento,
dando enfoque às principais estruturas, que são:
a)

Canteiro de Obras

O canteiro de obras deverá possuir uma central de carpintaria, com pequeno pátio para
fabricação das formas especiais, central de armação, almoxarifado, escritório e local com
vestiário e sanitários para os trabalhadores. Deverá ser utilizado concreto usinado da região
devido ao pequeno volume requerido na obra. O canteiro de obras da Usina Eólica Rosa
dos Ventos I e II estará locado em terreno atualmente utilizado para cultivo agrícola, entre os
aerogeradores RVI-01 e RVII-06 projetados e está apresentado nos desenhos EIA-RV-004 e
EIA-RV-006, sendo implantado em local sem necessidade de supressão florestal de
vegetação nativa arbórea.
b)

Acessos

O acesso ao local faz-se a partir da cidade de Marmeleiro através de 21Km pela Rodovia
PR 180, no sentido Campo Erê/SC. O acesso ao empreendimento será feito a partir de
estrada vicinal não pavimentada a 6 km de distância da Rodovia SC-473 entre os municípios
de Campo Erê e Anchieta. O sítio de execução do empreendimento localiza-se às seguintes
coordenadas geográficas aproximadas: 26°19’57”S e 53°08’38”O, onde se chega à
propriedade da família Guididi.
Os acessos internos serão executados através de alargamento das vias existentes e da
construção de novos acessos, totalizando cerca de 25 km. A largura média destes acessos
será de 8m com rampas entre 8 a 12% de inclinação. O material comum para o
revestimento primário dos acessos será obtido através da exploração de jazida de cascalho
e da pedreira localizadas dentro do polígono de licenciamento dos parques eólicos,
conforme requerimento de bloqueio de atividades minerarias requerida junto ao
Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM (anexo III). Em anexo ao caderno II
consta a localização destas jazidas em desenho.
c)

Mobilização da Mão de obra

A mobilização da mão de obra, necessária para a montagem da infra-estrutura básica do
canteiro de obras, deverá ser de responsabilidade da empresa construtora, sempre que
possível será dada preferência para a contratação de mão de obra do município envolvido
(Marmeleiro). Os trabalhadores externos deverão ficar alojados nas benfeitorias do canteiro
de obras.
d)

Suprimentos

A fim de facilitar e agilizar o fornecimento de materiais à obra deverá ser construído o Setor
de Suprimentos no canteiro de obras. Este setor visa centralizar e adequar às quantidades
de materiais e equipamentos demandados, e operacionalizar as compras desses. O estoque
de materiais deverá ser catalogado e acondicionado no setor de almoxarifado.
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Os materiais básicos para a execução dos serviços deverão ser adquiridos de fornecedores
da própria região do empreendimento.
A responsabilidade pela manutenção e utilização dos materiais, assim como da realização
das compras, deverá ser da empresa construtora.
e)

Concreto

Para as construções principais será utilizado concreto usinado a partir da central de
concreto instalada no canteiro de obras. Os equipamentos necessários deverão ser
adquiridos pela empresa construtora de acordo com as especificações técnicas do projeto.
O controle tecnológico do concreto deverá ser supervisionado e auditado por empresa
especializada terceirizada.
f)

Cimento

O cimento utilizado na obra deverá ser adquirido a granel pela empresa construtora, e
armazenado na obra em quantidades suficientes para atender a demanda do cronograma
da obra.
O cimento a ser utilizado deverá atender os requisitos básicos exigidos nas especificações
técnicas do projeto.
g)

Agregados

Para o suprimento de agregados para concreto como brita e areia, estes deverão ser
adquiridos através da britagem dos materiais obtidos das escavações obrigatórias (brita) ou
adquiridos de fornecedores terceiros (areia).
h)

Aços Longos

As barras de aços para as armaduras das estruturas de concreto armado deverão ser
adquiridas de fornecedores da própria região, e deverão atender os requisitos básicos
exigidos nas especificações técnicas do projeto.
i)

Combustíveis e Lubrificantes

Os combustíveis e óleos lubrificantes deverão ser fornecidos por empresa distribuidora de
produtos derivados de petróleo.
A empresa construtora deverá manter o estoque desses materiais em tanques adequados,
respeitando as normas de segurança e evitando ao máximo, danos ao meio-ambiente.
j)

Carpintaria

As madeiras necessárias à execução, principalmente das fôrmas para as estruturas de
concreto, deverão ser adquiridas de distribuidores regionais que possuam capacidade de
atender à demanda necessária, e que possuam todos os certificados e licenças necessárias
expedidas pelo Ministério do Meio-Ambiente e/ou seus órgãos subordinados.
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k)

Materiais Explosivos

Os materiais e cargas explosivas deverão ser adquiridos pela empresa a ser subcontratada,
que ficará responsável por toda a técnica pertinente à detonação de rochas, estocagem, e
manuseio dos materiais explosivos.
l)

Energia Elétrica e Comunicação

A energia necessária para o canteiro de obras será através de rede local de 13,8 kV,
existente na localidade de Marmeleiro.
Para a manutenção dos serviços básicos do canteiro de obras, tais como montagem das
torres e outros eventos de implantação da obra, deverão ser previstos Geradores de
emergência.
A comunicação no canteiro de obras deverá ser feita por empresa de telecomunicação
especializada no ramo. Deverão ser previstos a instalação de linhas telefônicas no canteiro
de obras.
Também deverão ser previstos a comunicação entre frentes de trabalho através de
radiocomunicadores.
m)

Água

Para atender a demanda de água no canteiro de obras, deverá ser perfurado um poço
tubular profundo, este mesmo poço irá servir água potável às famílias que residem nas
propriedades próximas ao canteiro de obras, caso o atual fornecimento venha a ser
comprometido devido ao fraturamento das rochas pelo uso de explosivos.
n)

Cuidados Especiais

Durante a execução das obras, haverá cuidados especiais, quanto às detonações
necessárias para as escavações, sendo previstas campanhas orientativas e educativa a
população residente próximo ao empreendimento, com sinalização ostensiva e vigilância
bem treinada junto as área de trabalho e sujeitas a risco de acidente.
São previstos os cadastro das edificações vizinhas ao empreendimento visando mapear o
estado atual das edificações para comparação durante a execução das obras, para que a
população não seja prejudicada com as obras.
Normalmente as obras de implantação são objetos de visitação pela comunidade, por
exemplo, estudante, profissionais, associação, entre outros, pois a maioria nunca viu a
execução deste tipo de obra, estas deverão ser agendadas e seguir ao normas de
segurança impostas.

3.8 Planejamento Geral do Empreendimento
A execução das EOL Rosa dos Ventos I & II serão construída em 17 meses, conforme o
cronograma físico apresentado no item 3.8.5, e terá o planejamento de obra, conforme
descrito nos itens abaixo. As durações apresentadas no cronograma referem-se aos dias
úteis apenas. O início das obras está previsto para o mês de Fevereiro de 2017.
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3.8.1 Fase de implantação
Na fase de construção, foram identificadas as seguintes atividades relevantes sob o aspecto
ambiental:
1. Implantação do canteiro de obras de pequena dimensão com pessoal e parque de
máquinas, incluindo: caminhões, restroescavadeira, grua, guindastes, entre outros
equipamentos necessários a execução da estrutura do parque eólico. Aqui também
se inclui a instalação das centrais de britagem e concreto que devem estar operando,
em cerca de 12 meses a partir do início das obras. Prevê-se a utilização de concreto
convencional, com capacidade de 120m3/h, para atender a uma produção máxima de
15.000m3/mês;
2. Construção de moradias temporárias (alojamento) para os trabalhadores tanto da
usina quanto da linha de transmissão. O destino do lixo e dos dejetos produzidos
será especificado no Programa de Acompanhamento Ambiental da Obra;
3. Identificação de fonte de água para uso na obra, visando evitar o tráfego de
caminhões pipa;
4. Beneficiamento dos caminhos existentes para o acesso ao Parque Eólico e
construção de novos acessos;
5. Delimitação da área onde se vai intervir e identificação (piquetagem) dos pontos
onde se procederá à instalação das torres;
6. Execução dos movimentos de terras para implantação das plataformas das vias de
acesso e serviço e montagem dos aerogeradores;
7. Execução das escavações para construção das bases das torres. As bases das

turbinas serão em concreto armado, com aproximadamente 18,4 m de diâmetro e 6
m de profundidade, sendo que apenas a parte de fixação das torres fica aparente
(aproximadamente 3m), gerando 575m3 de escavação para cada estrutura. As torres
foram definidas em concreto pré-moldado, devido à elevada altura da nacele (119m),
onde o fornecimento de torre metálica implicaria em grande logística de transporte e
em custos demasiadamente elevados. A plataforma de montagem das máquinas terá
aproximadamente 50 x 50 m onde guindastes e caminhões circularão para
montagem das turbinas (figura abaixo);

Figura 3.9 - Modelo de estrutura da base para alocação da torre de um aerogerador.
Fonte: IBERDROLA, 2007.
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Figura 3.10 - Transporte terrestre de uma das pás que compõe o rotor.
Fonte: http://www.4shared.com/all-images/LbgKvLBv/Eng.html

8. Montagem dos aerogeradores: À medida que as bases de concreto das torres forem
sendo liberada pela construtora a montadora iniciará a montagem eletromecânica
dos aerogeradores (Figuras na seqüência). Basicamente a montagem de um
aerogerador é executada conforme definido pela sequência abaixo descrita:
1ª fase: içamento e montagem da nacele;
2ª fase: içamento e montagem das pás;
3ª fase: Lançamento dos cabos e teste de performance.
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Figura 3.11 - Seqüência de montagem do aerogerador, da colocação da estrutura ao rotor na nacele.
Fonte: http://www.jeronimo.com.br/internas/sub_mono/capitu02.htm.

9. Execução dos pavimentos das vias de acesso e serviço e das plataformas;
10. Construção do edifício de controle operacional, com todo o equipamento de
transformação de energia;
11. Construção da rede interna do parque;
12. Construção da subestação elevadora que interligará a rede interna do parque ao
sistema de transmissão que conectará o parque eólico no Sistema Interligado
Nacional (SIN);
13. Construção da linha de transmissão, sendo que a subestação coletora elevará a
tensão da rede interna de 34,5 kV para 138 kV, conectando a EOL Rosa dos Ventos
à rede básica do Sistema Interligado Nacional (SIN), na SE Petrópolis da COPEL por
aproximadamente 32 km, através de uma linha de 138 kV, circuito simples;
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14. Execução de testes operacionais do sistema; e
15. Reposição das condições anteriormente existentes a implantação do canteiro e dos
acessos provisórios.
3.8.2

Previsão de Bota-fora

Para a previsão de áreas a serem destinadas como bota-foras foram estimados os volumes
sobressalentes provenientes das escavações de material comum e rochoso. Após o balanço
dos materiais estimou-se a sobra de material comum em torno de 48.000 m³ (volumes no
corte).
3.8.3. Fase de operação
Durante a operação do empreendimento, as atividades identificadas são relacionadas
abaixo:
•

Funcionamento dos aerogeradores;

•

Ligação ao Sistema Interligado Nacional (SIN);

•

Produção de energia elétrica;

•

Monitoramento da operacionalidade do sistema, supervisão e manutenção do
Parque Eólico;

•

Controle regular das condições técnica, e;

•

Possibilidades de melhoria de desempenho.

3.8.4 Fase de desativação
Levando em consideração o horizonte de tempo de vida útil do parque eólico, em torno de
20 anos, e a dificuldade de prever as condições ambientais locais e instrumentos de gestão
territorial e legais que estarão em vigor, o empreendedor deverá, no último ano de
exploração do projeto, apresentar a solução futura de ocupação da área de implantação do
parque eólico e projetos complementares. Deve-se considerar a possibilidade de
reconversão do parque eólico, ou seja, adaptá-lo às condições futuramente encontradas.
Assim, no caso de reformulação ou alteração do parque eólico, sem prejuízo do quadro legal
então em vigor, deverá ser apresentado estudo das respectivas alterações referindo–se
especificamente as ações a serem realizadas, impactos previsíveis e medidas de
minimização, bem como o destino de todos os elementos que serão retirados do local.
Se a alternativa passar pela desativação, deverá ser apresentado um plano de desativação
pormenorizado contemplando nomeadamente:
•

Solução final de requalificação da área de implantação do parque eólico e projetos
complementares, a qual deverá ser compatível com o direito de propriedade, os
instrumentos de gestão territorial e com a legislação então em vigor;

•

Destinação a todos os elementos retirados;

•

Definição das soluções de acessos ou outros elementos que permanecerão no
terreno;

•

Plano de recuperação final de todas as áreas afetadas.
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De forma geral, todas as ações deverão obedecer às diretrizes e condições identificadas no
momento da aprovação do parque eólico, sendo complementadas com o conhecimento e
imperativos legais que forem aplicáveis no momento da sua elaboração.
3.8.5 Cronograma de execução
A tabela a seguir, apresenta o resumo das principais datas dos eventos no Parque Eólico
Rosa dos Ventos I e II.
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Tabela 3.2 – Principais datas dos principais eventos na construção do empreendimento.
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3.9 Estimativa de Mão de obra
A mobilização da mão-de-obra, necessária para a montagem da infra-estrutura básica do
canteiro de obras, deverá ser de responsabilidade da empresa construtora. Esta deverá
seguir o planejamento e cronograma de obra.
O cronograma do empreendimento prevê uma previsão de um pico de mão de obras para
atendimento as obras civis e de montagem eletromecânica conforme disposto do quadro
abaixo.

Tabela 3.3 – Histograma de mão de obra para execução do parque eólico Rosa dos Ventos I e II.

Obras Civis
Montagem Eletromecânica
Subestação
Linha de Transmissão
Indireto
TOTAL Mensal

Fev
50
20

Mar
80
20

Abr
120
40

Mai
120
40

Jun
150
40

2017
Jul
150
60

10
80

10
110

15
175

15
175

15
205

20
230

2018
Ago
150
60
20
20
250

Set
110
60
40
30
20
260

Out
80
60
40
60
20
260

Nov
50
60
40
60
20
230

Dez
30
60
40
60
20
210

Jan
60
40
60
20
180

Fev
60
20
30
20
130

Mar

Abr

60

40

20
80

20
60

Mai
40
10
10
15
75

Jun
20
10
10
10
50

O pico de mão de obra direta e indireta para o empreendimento previsto será de 260
pessoas entre os meses de setembro e outubro de 2017. Esta deverá seguir o planejamento
e cronograma de obra previsto no Item 3.7.5.

3.10 Estimativa de custos
Para a fase de projeto básico foram realizados os levantamentos de quantidades para as
principais estruturas, tais como:
i.

Execução das obras civis e acessos internos;

ii. Fornecimento e Montagem dos aerogeradores;
iii. Implantação da subestação de conexão;
iv. Implantação do sistema de conexão na subestação Petrópolis da COPEL;
v. Gestão, Engenharia e Meio Ambiente consolidados na rubrica INDIRETO;
Do custo total previsto para o empreendimento foram subtraídos os benefícios fiscais de
isenção de ICMS e PIS/COFINS para alguns equipamentos e parte dos serviços prestados
como obras civis.
O valor final de R$ 231.835.389 para a implantação dos dois empreendimentos segue
resumido na tabela abaixo.
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Total
Geral
1.090
800
260
320
290
2.760

Tabela 3.4 – Planilha resumida de custos para execução do parque eólico Rosa dos Ventos I e II.
COMPLEXO EOLICO ROSA DOS VENTOS I & II
PLANILHAS DE QUANTIDADES
USINA: EOL ROSA DOS VENTOS I & II
POTÊNCIA INSTALADA: 2 x 29.700 kW
TIPO DE TURBINA: ALSTOM ECO 122
POTÊNCIA POR UNIDADE GERADORA: 2.700 KW
ALTURA DO CENTRO DA TURBINA: 119 m
COTAÇÃO DAS OBRAS CIVIS
ITEM

DISCRIMINATIVO

UN.

QUANT.

OBRAS CIVIS

1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
3.

Bases de Concreto
Terraplenagem
Concreto
Acessos
Internos
Trecho SC / Parque Eolico
Diversos

4.
5.
6.
7.

Aerogeradores ECO 122 - 2,7 MW
Rede 34,5 kV
Subestação 34,5/138 kV
Sistema de Transmissão 138 kV

8.

Diversos

und
und

22,00
22,00

km
vb
vb

25,00
1,00
1,00

MW

59,80

EQUIPAMENTOS

INDIRETO
EVENTUAIS

TOTAL GERAL
TOTAL UNITÁRIO
ISENÇÕES FISCAIS
REIDI
Obras Civis e Indireto
Equipamentos
PRO-EMPREGO
Equipamentos
TOTAL GERAL COM ISENÇÕES
TOTAL UNITÁRIO

Preço Base CRF
CUSTO
CUSTO
UNITÁRIO (R$)
TOTAL
ATUAL
(R$)
32.259.000,00
21.274.000,00
210.000,00
757.000,00
8.885.000,00
324.000,00
785.000,00
2.100.000,00
203.265.000,00
179.300.000,00
3.200.000,00
8.675.000,00
12.090.000,00
9.290.000,00
9.290.000,00
6.120.350,00
250.934.350,00
4.196.226,59
19.098.961,00

MW

3,65%
3,65%

1.516.538,50
7.419.172,50

5,00%

10.163.250,00

59,80

231.835.389,00
3.876.845,97

4. ASPECTOS LEGAIS
O direito ambiental estabelece as normas que regulam a inter-relação do homem com o
meio ambiente e tem por objetivo defender a conservação e preservação deste último,
garantindo a vigilância e cumprimento de tais normas.
Este capítulo dedica-se a apresentação e análise dos principais dispositivos legais, definidos
na esfera Federal, Estadual e Municipal considerados no planejamento e implantação do
Parque Eólico Rosa dos Ventos.

4.1. Licenciamento Ambiental
O Licenciamento Ambiental é um instrumento de planejamento da Política Nacional de Meio
Ambiente (Lei nº 6.938/81 - alterada pelas Leis 7.804/89 e 8.028/90; regulamentada pelos
Decretos 89.336/84, 97.632/89 e 99.274/90), o qual tem como objetivo a preservação, a
melhoria e a recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no
país, condições ao desenvolvimento socioeconômico e à proteção da dignidade humana.
Para isso, ficou definido que a construção, instalação, ampliação e funcionamento de
quaisquer estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos naturais, considerados
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efetiva ou potencialmente poluidores, bem como capazes sob qualquer forma, de causar
degradação ambiental no Território Nacional, dependem de prévio licenciamento.
Embora a Política Nacional do Meio Ambiente tenha sido promulgada em 1981, algumas
das determinações contidas na mesma foram somente regulamentadas em 1986, por meio
da Resolução nº. 001 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA (alterada pelas
Resoluções CONAMA 011/86, 237/97, 279/01).
Nestas alterações foram atribuídas as responsabilidades e se disciplinaram os meios
institucionais que definem e estabelecem o conceito de Impacto Ambiental, bem como os
critérios para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), sendo este documento
requisito imprescindível à obtenção da Licença Prévia (L.P.).
O Licenciamento Ambiental dos Parques Eólicos Rosa dos Ventos I e II está sendo
conduzido pelo Instituto Ambiental do Paraná – IAP, que procederá ao licenciamento
ambiental do empreendimento de acordo com a Resolução CONAMA nº 237/97, Resolução
CONAMA Nº 001/86, Resolução CONAMA nº 279/01, Resolução CEMA 65/2008 que dispõe
sobre o licenciamento ambiental, estabelece critérios e procedimentos a serem adotados
para as atividades poluidoras, degradadoras e/ou modificadoras do meio ambiente e
Resolução Conjunta SEMA/IAP 09/2010 que estabelece procedimentos administrativos
necessários para o licenciamento ambiental de unidades de geração, de transmissão e de
distribuição de energia no Estado do Paraná.

4.2. Competências do Licenciamento
Em linhas gerais, as competências para tramitação do processo de licenciamento ambiental
encontram-se estabelecidas na Resolução CONAMA nº 237 de 19 de janeiro de 1997.
Ao órgão ambiental estadual cabe o licenciamento de empreendimentos ou atividades com
significativo impacto ambiental localizado ou desenvolvido em municípios do estado ou em
unidades de conservação de domínio estadual ou cujos impactos ambientais diretos
ocorram em área intermunicipal ou ainda quando o município não possui estrutura na área
(Secretaria de Meio Ambiente).
Enquadrando-se nesta situação, também, os empreendimentos ou atividades que sejam
localizados ou desenvolvidos em florestas e demais formas de vegetação natural de
preservação permanente relacionadas na Lei n° 12.651/2012 ou naquelas que forem assim
consideradas por ato do Poder Público, ou ainda quando delegados pela União.
Considerando o descrito e que o empreendimento atinge apenas um município, o processo
de licenciamento ambiental do Parque Eólico Rosa dos Ventos é de competência do órgão
estadual de meio ambiente do estado do Paraná, o IAP – Instituto Ambiental do Paraná.
Conforme estabelece a Resolução CONAMA nº 237 de 19 de dezembro de 1997, em seu
Art. 10, § 1º, no procedimento de licenciamento ambiental deverá constar, obrigatoriamente,
a certidão da Prefeitura Municipal, declarando que o local e o tipo de empreendimento ou
atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo. No
presente caso, foi consultada a prefeitura de Marmeleiro, sendo as certidões apresentadas
no Anexo 04, no volume II deste estudo.

4.3. Etapas de Licenciamento
O Licenciamento Ambiental junto ao IAP é caracterizado por três fases distintas:
Licença Prévia – L.P: é o documento que deve ser solicitado na fase preliminar de
planejamento da atividade, correspondente à fase de estudos para definição da localização
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do empreendimento. A concessão da L.P. não autoriza a execução de quaisquer obras ou
atividades destinadas à implantação do empreendimento.
Com prazo de validade de até dois (2) anos, é concedida na fase preliminar do
planejamento do empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção,
atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a
serem atendidos nas próximas fases de sua implementação. Nesta fase o documento que
norteia o licenciamento ambiental é o EIA/RIMA, elaborado de acordo com o termo de
referência aprovado pelo órgão ambiental.
Licença de Instalação – L.I: é o documento que deve ser solicitado antes da implantação do
empreendimento. Nessa etapa, entre outros documentos, é solicitada a autorização de corte
de vegetação, quando couber, e o Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais –
RDPA é o projeto técnico de referência para análise. A concessão da L.l. implica no
compromisso do interessado em manter o projeto final compatível com as condições de seu
deferimento.
A L.I. autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as
especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as
medidas de controle ambiental, e demais condicionantes, da qual constituem motivo
determinante.
Licença de Operação – L.O: é o documento que deve ser solicitado antes da operação do
empreendimento. A concessão da L.O. implica no compromisso do interessado em manter o
funcionamento dos equipamentos de controle da poluição, de acordo com as condições de
seu deferimento. No intervalo entre a vigência da L.I. (quando o empreendimento está sendo
executado) e o requerimento para obtenção da L.O. o empreendedor deve desenvolver os
programas e projetos descritos no RDPA.
Com prazo de validade de até quatro (10) anos, autoriza a operação da atividade ou
empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças
anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a
operação.

Legislação Federal Aplicável:
•

Constituição Federal de 1988 – Em seu artigo 225 postula que “todos têm direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e a coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 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 destes recursos, ou que provoquem sua extinção. No
que se refere às 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. Deve-se atentar para o estabelecido no art. 5º inciso XXIII, que
reformulou a característica do direito de propriedade postulando que a propriedade deve
atender a sua função social, que de acordo com o art. 186 - que trata da propriedade
rural é, entre outros, a preservação do meio ambiente;
______________________________________________________________________________
Impacto Assessoria Ambiental Ltda
Rua São Francisco 65 D, Sala 01, Bairro Maria Goretti, Chapecó – SC
Contatos: (49) 3324 7180 impactoch@yahoo.com.br

42

•

Lei Federal nº 12.651/2012 - 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; revoga as Leis nos 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 6.938/81 - Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA,
seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. Com este sentido, fixa em seu Art.
2º o objetivo primordial de preservar, melhorar e recuperar a qualidade ambiental
propícia à vida, de forma a assegurar condições ao desenvolvimento sócio-econômico,
aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana; Esta
Lei estabeleceu uma abordagem de planejamento detalhado com relação à elaboração
de regulamentos ambientais, instituindo um processo de licenciamento em três etapas
para atividades econômicas que podem causar impactos ambientais: Licenciamento
Prévio, Licenciamento de Instalação e Licenciamento de Operação;

•

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 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;

•

Lei Federal nº 11.428/2006 - Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa
do Bioma Mata Atlântica;

•

Decreto 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;

•

Portaria IPHAN 230/2002 - Estabelece procedimentos para compatibilizar os estudos
arqueológicos com as licenças ambientais de empreendimentos potencialmente capazes
de afetar o patrimônio arqueológico;

•

Instrução Normativa N° 03, de 27 de maio de 2003 do MMA - Reconhece a lista oficial
das espécies da fauna ameaçadas de extinção;

•

Instrução Normativa do IBAMA nº 119 de 11 de outubro de 2006 - Normatiza a coleta
e o manuseio de material biológico;

•

Instrução Normativa do IBAMA nº 146 de 11 de janeiro de 2007 - Normatiza
levantamentos de fauna;

•

Instrução Normativa N° 06, de 23 de setembro de 2008 do MMA - Reconhece a lista
oficial das espécies da flora ameaçada de extinção;

•

Resolução CONAMA nº 006/1986 – Dispõe sobre os modelos para publicação de
pedidos de licenciamento;

•

Resolução CONAMA nº 02/94 - define as formações vegetais primárias, bem como os
estágios sucessionais de vegetação secundária, com finalidade de orientar os
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procedimentos de licenciamento de exploração da vegetação nativa no Estado do
Paraná;
•

Resolução CONAMA nº 003/1996 - Define o que é vegetação remanescente de Mata
Atlântica, visando aplicação do Decreto nº 750/1993;

•

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 237/97 - Regulamenta os aspectos de licenciamento ambiental
estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente;

•

Resolução CONAMA n° 279/2001 - Estabelece procedimentos para o licenciamento
ambiental simplificado de empreendimentos elétricos com pequeno potencial de impacto
ambiental;

•

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;

•

Resolução CONAMA n° 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;

•

Resolução CONAMA n° 01/1986 - Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais
para a avaliação de impacto ambiental.

Legislação Estadual:
O Licenciamento Ambiental dos Parque Eólicos Rosa dos Ventos I & II deverá ser conduzido
pelo Instituto Ambiental do Paraná – IAP, que procederá ao licenciamento ambiental do
empreendimento com base nos processos administrativos para licenciamento de centrais
geradoras eolielétricas e Resolução Conjunto SEMA/IAP 09 de 03 de novembro de 2010,
Termo de Referência e demais legislação aplicável para o Estado do Paraná como segue:
•

Lei Estadual n° 17.188/2012 - Institui a política estadual de geração distribuída com
energias renováveis – GDER no estado do Paraná.

•

Lei Estadual n° 10.233/1992 - Institui a Taxa Ambiental e adota outras providências,
Art. 2° A base de cálculo da Taxa Ambiental é o custo do serviço quantificado em
UPF/PR (Unidade Padrão Fiscal do Estado do Paraná), e o seu valor é apurado
mediante a aplicação das alíquotas próprias;

•

Resolução CEMA n° 065/2008 - Dispõe sobre o licenciamento ambiental, estabelece
critérios e procedimentos a serem adotados para as atividades poluidoras,
degradadoras e/ou modificadoras do meio ambiente e adota outras providências;

•

Resolução CONAMA 06, de 16 de setembro de 1987 - dispõe sobre o licenciamento
ambiental de obras do setor de geração de energia elétrica.

•

Resolução CONAMA 237, de 19 de dezembro de 1997 - regulamenta os aspectos de
licenciamento ambiental estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente.
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•

Resolução CONAMA 279, de 27 de junho de 2001 - estabelece procedimentos para o
licenciamento ambiental simplificado de empreendimentos elétricos com pequeno
potencial de impacto ambiental.

•

Resolução CONAMA 303, de 20 de março de 2002 - dispõe sobre parâmetros,
definições e limites de Áreas de Preservação Permanente.

•

Lei Estadual 15431, 15 de Janeiro de 2007 - Altera o art. 4º da Lei nº 10.233, de
28.12.92. (Institui a Taxa Ambiental).

•

Resolução Conjunta SEMA / IAP 09, de 03 de novembro de 2010 - estabelece os
procedimentos administrativos necessários para o licenciamento ambiental de unidades
de geração, de transmissão e de distribuição de energia elétrica no Estado do Paraná.

•

Resolução conjunta SEMA/IAP n° 4 – 14 de Março de 2012 – Altera a resolução
conjunta SEMA/IAP n° 009/2010, que estabelece procedimentos para licenciamento de
unidades de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no estado do
Paraná, e dá outra providências.

Legislação Municipal:
Em consulta a prefeitura municipal de Marmeleiro, especificamente a Lei Orgânica Municipal
e Plano Diretor, não há restrições legais quanto à instalação do empreendimento, diante
disto, nos reportamos à anuência prévia do município, declarando expressamente a
inexistência de óbices quanto ao uso e ocupação do solo para o empreendimento a ser
instalado no local.

4.4 Compatibilidade do empreendimento frente à legislação vigente
A primeira abordagem do objetivo será a adequação/regularização ambiental do
empreendimento, verificando a ocorrência de restrições legais ambientais que tornem
inviável a obra pretendida, tanto por proibição quanto pelo incremento de custos advindos
de exigências projetivas, haja vista se tratar de um empreendimento de pequeno porte para
o setor energético, mas inédito para a região.
Na segunda abordagem buscou-se a adequação do projeto as normas mais específicas de
forma a possibilitar sua implantação em todos os detalhes sem contratempos causados por
embargos ou interdições de ordem socioambiental.
Frente à sucinta exposição destes tópicos de interesse e suas considerações na legislação,
observa-se que o projeto em análise, após detalhada busca da legislação pertinente,
observadas as características e peculiaridades da região de abrangência adicionando-se, os
diplomas legais dos municípios envolvidos, sem questionar sua constitucionalidade observase não haver restrições à implantação do projeto proposto. Quanto à legalidade específica
do município afetado nos repontamos a emissão da Declaração das Diretrizes de Uso do
Solo.

4.5 Unidades de Conservação
No Brasil, o número de unidades de conservação (UC’s) e a extensão das áreas protegidas
a título ambiental vêm crescendo aceleradamente nas últimas décadas, nos três níveis de
governo. Este crescimento é fundamental e urgente para garantir a conservação da
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biodiversidade, sobretudo em um país como o Brasil. Ao mesmo tempo em que o território
brasileiro é povoado por uma imensa variedade de seres vivos, espalhadas por vários
biomas e ecossistemas, ou seja, megadiverso, os seus biomas vêm sofrendo com
sucessivos episódios de degradação, alteração e conversão, para dar lugar a atividades
produtivas e instalações de infra-estrutura. Esse processo é impulsionado por uma lógica
antiga, implacável e bem conhecida de desenvolvimento “a qualquer custo”, baseada no
imediatismo. Por essa lógica, sucessivas fronteiras de recursos naturais são identificadas,
ocupadas, devastadas e exploradas, por vezes de forma apenas temporária.
O reconhecimento da existência dessas fronteiras e o ímpeto de explorá-las de forma
imprevidente unem atores que, em outros aspectos, são muito diferentes entre si e que por
vezes têm até interesses conflitantes – grandes e pequenos agricultores, trabalhadores sem
terra, assentados da reforma agrária, governantes, legisladores e planejadores federais,
estaduais e municipais, partidos políticos progressistas e conservadores, garimpeiros e
empresários da extração e da transformação mineral, empresários da construção civil, do
corte e da transformação industrial da madeira, o setor de geração de energia hidrelétrica e
os consumidores dessa energia - e assim por diante.
Apesar de todas as mudanças recentes para melhor em termos da emergência de uma
consciência do valor dos biomas e dos ecossistemas bem preservados, essa dinâmica de
ocupação de fronteiras continua a exercer um efeito amortecedor nessa consciência entre o
conjunto desses atores. Nesse ponto, a grandeza territorial e a farta disponibilidade de
recursos naturais do país funcionam como inibidores de consciência e de políticas
conservacionistas.
A criação de UC’s nos últimos 70 anos (e de terras indígenas há mais tempo, e de territórios
de quilombos há menos tempo) tem caminhado na contramão dessa tendência
expansionista e imediatista. Tem sido uma estratégia importante para conter os impactos
deste padrão de ocupação desenfreada do território e de uso imprevidente dos recursos
naturais. Ela permite a sobrevivência de espaços nos quais os processos de reprodução da
biodiversidade e da evolução biológica transcorram sem abalos radicais de origem
antrópica.
O crescimento dos tipos de UC’s, dos números de UC’s e das áreas por elas protegidas e
afetadas traz consigo, no entanto, uma série de questões que merecem atenção. A
complexidade do sistema cresce exponencialmente com a expansão dos números, das
categorias e da extensão dos espaços a serem geridos. Isso demanda mais recursos para
manter e capacitar profissionais, alcançar regularização fundiária, construir infra-estrutura,
adquirir equipamentos, fiscalizar, estimular a pesquisa científica, promover a visitação e a
educação ambiental e alcançar o apoio de setores mais amplos da sociedade ao processo
de criação e funcionamento das UC’s.
Há ainda a necessidade de um planejamento abrangente e integrado, baseado em uma
visão de sistema, para possibilitar o monitoramento das ações, das fraquezas e ameaças,
dos avanços e da efetividade da gestão do conjunto de UC’s. Princípios e diretrizes devem
ser definidos para que uma linguagem comum favoreça o entendimento entre os diversos
níveis de governo, as instituições, as organizações da sociedade civil, os cidadãos e os
funcionários envolvidos. Isso tudo não virá “de graça”, pois que a gestão de terras
protegidas a título ambiental ainda é uma tarefa nova no conjunto das atribuições do poder
público contemporâneo.
De outro lado, lidar com as complexidades inerentes a um sistema grande e diversificado de
UC’s requer um conhecimento seguro sobre os seus componentes e sobre as suas relações
mútuas. É imprescindível para o planejamento e a gestão eficazes a existência de um
cadastro nacional de unidades de conservação, preciso, atualizado e acessível à consulta
pública. Dentro da estrutura institucional brasileira, tal cadastro e as atividades conexas de
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sua atualização estão sob a responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente, com a
colaboração ativa do IBAMA e dos órgãos estaduais e municipais competentes, conforme
previsto pela Lei do SNUC.
No estado do Paraná existem 63 unidades de conservação de domínio estadual, 9 de
domínio federal, 103 de domínio municipal e 217 de domínio privado (RPPNs) classificadas,
conforme seus objetivos específicos, em diferentes categorias de manejo, entre elas
Parques, Estações Ecológicas, Florestas Estaduais, Áreas de Proteção Ambiental e
Reservas Biológicas, entre outras (IAP, 2007; REDE PRÓ-UC, 2013).

4.5.1 Localização e distâncias das unidades de conservação próximas ao
empreendimento
Com relação à presença de Unidades de Conservação (UCs) nas proximidades do Parque
Eólico Rosa dos Ventos as mesmas apresentam o seguinte distanciamento (em linha reta):

•

ARIE do BURITI

A Área de Relevante Interesse Ecológico do Buriti possui uma área de 81,52 há, localiza-se
no município de Pato Branco, Sudoeste do Paraná, e está inserida na porção central da
bacia do Rio Independência, especificamente no médio vale desse vale. O Plano de Manejo
foi criado em 1985, mas só foi instituído por meio do Decreto n° 7.456 em 27/11/1990 (IAP,
2010).
A criação de uma A.R.I.E. tem como objetivo conservar uma biota diferenciada de um
contexto botânico regional como é o caso da A.R.I.E do Buriti (CARRIJO, 2008), Que abriga
aglomerados de uma palmeira, a Mauritia vinifera, essas palmeiras seriam testemunho de
períodos mais secos que ocorreram durante o Pleistoceno, mas sobretudo, indicariam que o
bioma cerrado teria ocupado a região sudoeste do Paraná no passado geológico. (MAACK,
1981)
Os dados florísticos da A.R.I.E. foram levantados no ano de 1991 pelo Instituto de Terras,
Cartografia e Florestas (ITCF). Ressalta-se que a A.R.I.E está inserida no bioma Mata
Atlântica, região fitogeológica Floresta Ombrófila Mista, abrigando uma Floresta de
Araucária que já sofreu exploração agrícola intensa e a mais de 25 anos esta em franco
processo de recuperação, estando sob supervisão e gerência do IAP-PR. (BERTOLDO,
2010.)
Esta unidade de conservação está localizada a 41 km em linha reta do local em estudo.

•

Parque Estadual Vitório Piassa

O Parque Estadual Vitório Piassa foi criado pelo decreto 5.169 de 31/07/2009, localiza-se no
Sudoeste do Paraná as margens da Rodovia do Conhecimento, entre os trevos de acesso a
UTFPR e o viaduto da BR-158, na área central da cidade. (TETTO, 2010).
Com área de 107,2023 ha (TETTO, 2010), o objetivo de sua criação é proteger um
remanescente importante da Mata Atlântica , tendo um bom potencial para oferecer à
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população da região uma nova opção de lazer e atividades de educação ambiental.
(AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DO PARANÁ, 2013).
Coberta por espécies nativas, como Araucária e Peroba, a área era propriedade particular e
foi decretada como parque estadual em 2010. No ano de 2013 foram concluídos os trâmites
da regularização fundiária e feita nova avaliação, a pedido do governador. (AGÊNCIA DE
NOTÍCIAS DO PARANÁ, 2013).
A administração do parque é de responsabilidade do Instituto Ambiental do Paraná (IAP)
(HANDA, 2010) enquanto que a prefeitura de Pato Branco será encarregada pela
fiscalização e funcionários (AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DO PARANÁ, 2013).
Esta Unidade de Conservação está localizada a 49 km da área de estudo em linha reta.

4.6 Planos e programas governamentais co-localizados
Para subsidiar a identificação dos Planos e Programas Governamentais Co-localizados,
foram obtidas informações de pesquisas feitas na prefeitura do município atingido. Mediante
a certidão da Prefeitura Municipal apresentadas em anexo.
A implantação do parque eólico Rosa dos Ventos é viável do ponto de vista municipal, vindo
de encontro com o desenvolvimento rural e potencializando todos os usos da bacia
hidrográfica. Realizou-se, também, consulta ao Plano de Governo do Estado de Santa
Catarina e consultas ao site da ANEEL, com o propósito de elencar alguns dados sobre os
programas de incentivo ao investimento público e privado, em síntese, o PAC e o PROINFA.
Plano de Governo Estadual:
• Priorizar a geração energética, pela COPEL.
• Apoiar iniciativas no sentido da utilização do carvão mineral catarinense.
• Melhorar a qualidade do fornecimento de energia elétrica em todas as regiões do
Estado.
• Eliminar o déficit de atendimento existente na área rural.
• Buscar a redução dos custos do transporte do gás boliviano em articulação com os
demais Estados da região, com o objetivo de reduzir seu custo para os consumidores
finais.
• Viabilizar a construção de um gasoduto proveniente da Argentina, cortando o Estado
de oeste a leste e beneficiando as regiões oeste, meio oeste e planalto serrano,
inclusive com a construção de uma usina termelétrica no meio oeste.
4.6.1 Programa de Aceleração do Crescimento – PAC
O PAC foi criado objetivando o desenvolvimento do País, com propósito de diminuir a
desigualdade social. Trata-se de um conjunto de medidas destinadas a gerar mais emprego
e renda, desonerando e incentivando o investimento privado, aumentando o investimento
público e aperfeiçoando a política fiscal. Porém, a execução das medidas do PAC e o
alcance de seus objetivos dependem de uma união de esforços do Poder Executivo, em
todas as esferas, Federal, Estadual e Municipal, do Poder Legislativo e da participação dos
trabalhadores e dos empresários.
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Nas medidas econômicas do PAC, a Desoneração de Obras de Infra-Estrutura, nos casos
de obras de construção civil, visam suspender a exigibilidade de PIS e COFINS nas
aquisições de insumos e serviços vinculados a novos projetos de infraestrutura de longo
prazo nos setores de transportes, portos, energia e saneamento básico.
Para o Sul do Brasil, o PAC investe em energia, transporte e habitação, destacando o
primeiro devido ao grande potencial hidrelétrico e a facilidade de aproveitamento da energia
térmica do Sul do País.
Os recursos para o setor de energia representam 49,8% do total de investimentos
destinados pelo PAC aos três Estados do Sul – Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul
– para o período de 2007 a 2010. Com o PAC I (2007 a 2010) esperava-se a nível nacional
um incremento na ordem de 12.386MW, destes 4.472 só na região Sul, já o PAC II estima
um incremento para os próximos anos de 27.420MW, sendo 2.180MW para a região Sul
entre PCH’s, UHE’s, Usinas Eólicas e Biomassa.
Os critérios de investimentos do PAC se resumem a:
•

Projetos com forte potencial para gerar retorno econômico e social;

•

Sinergia entre os projetos;

•

Recuperação de infraestrutura existente;

•

Conclusão de projetos em andamento.

Os Instrumentos Públicos de incentivo ao investimento em infraestrutura energética, para os
programas de energia elétrica e Transmissão de Energia Elétrica, são os financiamentos do
BNDES e FIP’S infraestrutura.
4.6.2 Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA
Para a diversificação da matriz energética nacional, foi criado o Programa de Incentivo às
Fontes Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA, por intermédio da Lei N.º 10.438, de 22
de abril de 2002”, (...) com o objetivo de aumentar a participação da energia elétrica
produzida por empreendimentos (...), concebidos com base em fontes eólica, pequenas
centrais hidrelétricas e biomassa, no Sistema Interligado Brasileiro (...)”.
Em 11 de novembro de 2003, a Lei N.º 10.762 revisou os termos da lei supracitada,
assegurando a participação de um maior número de Estados no programa e incentivando a
indústria nacional e a exclusão dos consumidores de baixa renda do pagamento de rateio de
compra da nova energia.
O instrumento mais importante do PROINFA é a diversificação da matriz energética
nacional, garantindo maior confiabilidade e segurança ao abastecimento. O Ministério de
Minas e Energia (MME), coordenador do programa, estabelece como objetivo a contratação
de 3.300MW de energia no Sistema Interligado Nacional (SIN), produzida pelas fontes
eólica, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), sendo 1.100MW de cada fonte.
O PROINFA conta com o suporte do BNDES, que criou um programa de apoio a
investimentos em fontes alternativas renováveis de energia elétrica. A linha de crédito prevê
financiamento de até 70% do investimento, excluindo apenas bens e serviços importados e
a aquisição de terrenos.
As Usinas Eólicas tem papel cada vez mais relevante na promoção do desenvolvimento da
geração distribuída no País, pois são empreendimentos que, em geral, procuram atender
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demandas próximas aos centros de carga, em áreas periféricas ao sistema de transmissão,
sempre dependentes das condições anemométricas favoráveis.
Os empreendimentos de médio e grande porte, como usinas eólicas e suas linhas de
transmissão, necessitam da realização de uma consulta prévia a planos, programas e/ou
projetos de ordem governamental e não-governamental, objetivando a verificação da
existência de conflitos de co-localização entre os mesmos e o futuro empreendimento. Para
a implantação de uma Usina Eólica (UEO), estes procedimentos poderiam ser simplificados,
porém, são mantidos na íntegra para evitar conflitos de ordem política e administrativa.

5. DIAGNÓSTICO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA

5.1 Áreas de influência (AIN)
O diagnóstico objetiva caracterizar a região onde o empreendimento encontra-se planejado,
configurando-se na principal ferramenta para desenvolvimento das etapas seguintes do EIA.
Considera-se que um prognóstico ambiental coerente só pode ser possível com o
desenvolvimento prévio de um diagnóstico confiável e que atenda à demanda de
informações necessárias a identificações dos impactos.
O diagnóstico ambiental deve favorecer uma abordagem integrada do meio ambiente,
valorizando as múltiplas interações que caracterizam a sua dinâmica, evitando uma visão
setorial e fragmentada dos meios físico, biótico e socioeconômico.
Em termos conceituais, conforme a Resolução do CONAMA nº. 001/86, as áreas de
influências consistem no conjunto das áreas que sofrerão impactos diretos e indiretos
decorrentes da manifestação de atividades transformadoras existentes ou previstas, sobre
as quais serão desenvolvidos os estudos ambientais. Embora com variações terminológicas
entre os estudos, conforme as especificações contidas nos manuais ambientais dos vários
órgãos públicos a área de influência pode ser dividida em: Área de Influência Indireta (AII) e
Área de Influência Direta (AID).
A tarefa de definir as áreas de influência consiste em análise e síntese, decorrente de
variáveis afeitas a diversos fatores do projeto. Dentre as várias questões consideradas
destacam-se especificamente: as áreas onde serão realizadas intervenções; o tráfego nos
principais acessos a serem utilizados pelo empreendimento; os efeitos econômicos e
culturais da implantação do empreendimento; o local de geração de impactos, seus vetores
correspondentes e os aspectos ambientais relevantes; os limites da interferência na fauna e
flora; e a implicação sobre a qualidade do ar.
Levando em consideração as diretivas estabelecidas na fase de planejamento do estudo e o
empreendimento de geração de energia elétrica, optou-se por uma configuração própria
para as áreas de influência, conforme descrito abaixo.

5.1.1 Área de Influência Indireta (AII)
Consiste no conjunto das áreas, normalmente limítrofes à área de influência direta,
potencialmente apta a sofrer impactos provenientes de fenômenos secundários.
Conceitualmente as duas áreas referidas no título deste capítulo possuem diferenças
específicas. A AII consiste no conjunto das áreas e domínios físicos máximos em que o
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empreendimento pode ter atuação. Considera-se a interface entre o espaço não
influenciável e a área de influência direta considerando a ocorrência de impactos
provenientes de fenômenos secundários, ou não diretamente decorrentes das intervenções
previstas.
Para a AII a equipe multidisciplinar envolvida no estudo decidiu utilizar o município
Marmeleiro como a unidade elementar de estudo como limite para o meio socioeconômico,
já que o empreendimento em sua planta original encontra-se alocado sobre os limites
políticos deste município. Já para os meios físico e biótico a área de influência indireta está
limitada a um raio de 5 Km da área diretamente afetada pelo parque.
Ressalta-se que a não utilização da Bacia Hidrográfica como área elementar, (respeitando a
resolução 001/1986 do CONAMA, a Lei 9.433/97) se deu pelo fato de que o
empreendimento situa-se num interflúvio autêntico, separando os corpos hídricos vinculados
as Bacias do Rio Iguaçu.

5.1.2 Área de Influência Direta (AID)
Área de Influência Direta (AID) consiste no conjunto de áreas que, por suas características,
são potencialmente aptos a sofrer impactos diretos da implantação e da operação da
atividade transformadora, ou seja, impactos oriundos de fenômenos diretamente
decorrentes das alterações ambientais que venham a suceder.
Corresponde ao conjunto das áreas em que serão executadas as atividades
transformadoras, ou seja, as obras civis. Para os meios físicos e bióticos foi considerada a
área onde estão previstas as obras de implantação da Usina Eólica, compreendendo: área
da planta energética, da subestação, dos acessos, do canteiro de obras, alojamentos da
mão-de-obra e as áreas de empréstimo e bota-fora.
Para os parâmetros do meio físico (a exceção dos parâmetros climáticos que não são
influenciados pela existência exclusiva do empreendimento), a AID reflete a área projetada
para a mobilização de material e a dimensão física do empreendimento.
Para o meio socioeconômico foram considerados as famílias, as propriedades, as
comunidades e os bens do Patrimônio Histórico, Paisagístico e Cultural, incluindo o
Arqueológico, diretamente atingidos pelo empreendimento.
As áreas de influência estão caracterizadas nos mapas EIA-RV-004 e EIA-RV-008
apresentado no volume II desse estudo.

6

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

6.1 Meio Físico
6.1.1 Dados Climáticos
O clima e as condições meteorológicas de uma região são determinados principalmente
pelas circulações atmosféricas, que atuam nas diversas escalas em que se insere a região,
e em menor proporção pelas condições geográficas, geológicas e hidrológicas locais. Essas
circulações são decorrentes da distribuição uniforme da radiação líquida sobre a terra, do
movimento rotação da terra e da água, do relevo, da evaporação de grandes massas de
água, e da evapotranspiração de grandes florestas. Apesar de toda a complexidade da
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circulação atmosférica, já se tem estabelecido os fenômenos meteorológicos mais atuantes
nas diversas regiões do planeta Terra.
O Sul do Brasil, como resultado de sua localização em latitudes médias, está sujeito aos
seguintes centros básicos de ação atmosférica: o Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul, o
Anticiclone Migratório Polar, o Centro de Baixa Pressão do Chapecó, as Altas Tropicais da
Amazônia, e o Anticiclone do Pacífico. Este último eventualmente influi, com acúmulo de ar
frio, para intensificar a Frente Polar Atlântica, que passa a atuar no clima regional.

•

Zoneamento Climático

Atualmente a melhor classificação climática é a de Koppen, que leva em conta fatores como
relevo, regime de chuvas, temperatura entre outros e representa com letras as
características de temperatura e regime de chuvas nas diversas estações do ano.
Três tipos de clima são identificados no Paraná, que são definidos principalmente pela
localização do Estado, as temperaturas e os ciclos de chuva.
No litoral predomina o clima tropical super-úmido, sem estação seca. Nas regiões norte,
oeste e sudoeste predominam o clima subtropical úmido mesotérmico, com verões quentes,
sem estação seca, com poucas geadas. Na região de Curitiba, nos campos gerais e sul, o
verão é brando, sem estações secas e ocorrem geadas severas. A temperatura média do
Estado é de 18,5°C.
As regiões compreendidas pelo Primeiro, Segundo e parte do Terceiro Planalto Paranaense
sofrem ação de um clima do tipo Cfb – Subtropical úmido Mesotérmico, de verões frescos e
com ocorrência de geadas severas e freqüentes, não apresentando estação seca definida. A
média das temperaturas dos meses mais quentes é inferior a 22°C e a dos meses mais frios
é inferior a 18°C. Nestas regiões, a umidade relativa do ar varia de 80 a 85%, e tendem a
diminuir em direção ao norte e a Oeste.
Nas regiões Norte, Oeste e Sudoeste, compreendendo quase todo o Terceiro Planalto
Paranaense, predominam o clima tipo Cfa – Subtropical Úmido Mesotérmico, com verões
quentes e geadas pouco freqüentes e tendência de concentração de chuvas nos meses de
verão, sem estação seca definida. A média das temperaturas dos meses mais quentes é
superior a 22°C e a dos meses mais frios é inferior a 18°C.
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Fig. 6.1.1 - Mapa do Brasil com os principais tipos de clima (fonte SDE/SC 2002).

Nos três planaltos paranaenses, os índices médios de umidade relativa do ar variam entre
80 e 85% e tendem a diminuir em direção ao Norte e Oeste, exceção feita ao vale do rio
Paraná, na porção compreendida pelo lago de represamento da hidrelétrica de Itaipu.
Entre os diversos fatores naturais que interferem nas condições médias do tempo, a
cobertura vegetal está deixando de exercer o seu papel moderador, por encontrar-se em
avançado estágio de declínio já há algum tempo.
Na área de estudo do Parque Eólico Rosa dos Ventos o clima é classificado como Cfa,
como mostra a ilustração abaixo representado pela cor verde (mesotérmico com verão
quente).

Parâmetros climatológicos na área de estudo:
Para os principais parâmetros climáticos abaixo descritos: Temperatura Média, Precipitação
Média, Umidade Relativa do Ar, Evaporação, Velocidade do Vento e Insolação. Utilizamos
os dados fornecidos pelo Sistema de Monitoramento Agroclimático do Paraná – SMA –
Estação Climatológica Principal de Francisco Beltrão/PR – Código: 02653012, operada pelo
Instituto Agronômico do Paraná - IAPAR. Com início de operação em 1974 a atualização em
2010 estando a 700 metros de altura e a 30 km do empreendimento.
Como estação complementar utilizou-se também os dados fornecidos pelo Centro de
Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometereologia de Santa Catarina – CIRAM –
Estação Metrológica de Campo Erê/SC, operada pela EPAGRI. Com início de operação em
2006 a atualização em 2010. Esta estação está locada sob as seguintes coordenadas
geográficas:
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Latitude: 26º 26’ 36”
Longitude: 53° 04’ 53”
Altitude: 900 metros
Esta estação é a mais próxima do empreendimento, no entanto apresenta apenas os
parâmetros de Precipitação e Unidade relativa do Ar, sendo a primeira a que apresenta a
maior quantidade de dados disponível nas proximidades.

•

Temperaturas médias

O clima na região em estudo, segundo a classificação de KOPPEN, é do tipo Cf. O clima Cf
representa o clima temperado chuvoso de ambiente úmido. Dentro desse tipo geral, foi
reconhecida a classe Cfa’, que corresponde a um clima considerado “quente”, com
temperatura média anual superior a 19ºC e a temperatura do mês mais quente
compreendida (23,6ºC) ocorre em janeiro. O gráfico abaixo ilustra as médias de
temperaturas registradas para a região de estudos com média de 36 anos de observação
segundo SMA/IAPAR.

Figura 6.1.2 – Variação Anual da temperatura média na região em estudo.

•

Precipitação

A precipitação total média anual na região de estudo é de aproximadamente 2012 mm,
sendo que a precipitação mensal é superior a 100 mm em todos os meses do ano,
apresentando pouca variação ao longo do ano.
Com base de dados de 5 anos de observação segundo EPAGRI/CIRAM, e 36 anos de
observação segundo SMA/IAPAR na região de estudo o mês de julho representa o período
de menor precipitação, enquanto outubro apresenta os maiores volumes de chuva.
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Figura 6.1.3 – Variação anual da precipitação média na região em estudo.

•

Umidade Relativa do Ar

A umidade relativa do ar é uma das formas de expressar o conteúdo de vapor existente na
atmosfera. É definida como a relação entre o teor de vapor d'água contido no ar num dado
momento e o teor máximo que esse ar poderia conter, à temperatura ambiente. O valor da
umidade relativa pode mudar pela adição ou remoção de umidade do ar ou pela mudança
de temperatura.
O processo de evaporação da água consome energia, que é transferida para a atmosfera
terrestre. À medida que as massas de ar são transportadas para as camadas mais altas da
atmosfera, ocorre a condensação do vapor d'água, com formação de nuvens e liberação de
energia consumida na evaporação. Por meio desse processo contínuo é que a temperatura
do globo terrestre é mantida dentro dos atuais limites.
A presença de vapor d'água na atmosfera contribui também para diminuir a amplitude
térmica (diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima), uma vez que a
água intercepta parte da radiação terrestre de ondas longas e, desta forma, diminui o
resfriamento noturno.
A umidade atmosférica é fator determinante para as atividades biológicas, afetando o
desenvolvimento de plantas, pragas e doenças e o conforto térmico animal. Com relação
aos vegetais, altas concentrações de vapor favorecem a absorção direta de umidade pelas
plantas e o aumento da taxa de fotossíntese. A umidade afeta também a transpiração, que é
tanto mais intensa quanto mais seco se encontra o ar.
Abaixo se destaca os valores médios de umidade relativa do ar anual para a região de
estudo em termos percentuais com base de dados de 5 anos de observação segundo
EPAGRI/CIRAM, e 36 anos de observação segundo SMA/IAPAR.
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Figura 6.1.4 – Variação Anual da umidade relativa do ar na região em estudo

•

Evaporação

A evaporação é a transferência de água de uma superfície qualquer para a atmosfera, por
meio do processo de evaporação.
O conhecimento da água perdida por evaporação é fundamental para se conhecer o
balanço hídrico de uma certa região. A partir da disponibilidade hídrica, pode-se então
determinar se essa região é indicada para o cultivo de determinada espécie vegetal ou se é
necessário o uso de irrigação.
Os valores da variação de evaporação anual da região objeto desse estudo com histórico de
36 anos, segundo SMA/IAPAR, podem ser observados no gráfico abaixo.

Figura 6.1.5 – Variação Anual da evaporação da região em estudo
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•

Velocidade do Vento

A força do vento é a força exercida pela massa de ar, em decorrência de sua velocidade,
sobre um obstáculo perpendicular a sua direção.
A velocidade do vento pé é uma grandeza natural, da qual se mede normalmente
parâmetros da sua componente horizontal. Os parâmetros medidos são: Velocidade, direção
e força do vento.
O gráfico abaixo ilustra a velocidade do vento segundo EPAGRI/CIRAM para um histórico
de 5 anos de estudos para o local.

Figura 6.1.6 – Média mensal de velocidade do vento da região em estudo

•

Insolação

Na região de estudo ocorre uma predominância de tempo bom com dias ensolarados,
interrompidos por seqüência de dias chuvosos decorrentes da frente polar, especialmente
no inverno e início de primavera, e por dias de chuvas intensas, mas de curta duração,
decorrentes das linhas de instabilidade tropical, especialmente no verão e final da
primavera. Na figura a seguir pode-se observar a variação da insolação em horas/mês na
área de estudo ao longo do ano com histórico de 36 anos de observação, segundo
SMA/IAPAR.
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Figura 6.1.7 - Variação da insolação mensal na área de estudo.

6.1.2 Estudos Geológicos e Geotécnicos
6.1.2.2 Geologia Regional
Ambientação Geo-estratigráfica
A região em estudo para a implantação do parque eólico está inserida no ambiente
geológico da Bacia Sedimentar do Paraná, o qual engloba a porção S-SE do território
brasileiro e ainda partes do Paraguai, Argentina e Uruguai, com uma área total de
aproximadamente 1,4 milhões de km2 (Figura a seguir).
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Figura 6.1.8 - Mapa de distribuição da bacia do Paraná na América do Sul.

A Bacia do Paraná tem formato alongado na direção NNE/SSW, com aproximadamente
1.750 km de comprimento e largura média de 900 km. É uma bacia sedimentar do tipo
intracratônica1, com acúmulo de rochas sedimentares e vulcânicas, com idades variando
entre o Ordoviciano2 e o Cretáceo3. Em dois terços da porção brasileira, ocorrem derrames
de lava basáltica que atingem aproximadamente 1.500 m de espessura. Os valores
máximos de espessura da seqüência de rochas sedimentares e vulcânicas ultrapassam
6.000m.
Alguns autores (Almeida, 1980 e Zalán et al, 1988 e 1990) afirmam que o pacote de rochas
sedimentares e vulcânicas que constituem a Bacia do Paraná representa a superposição de,
no mínimo, três bacias diferentes, cujas geometrias e limites variam de uma para a outra em
decorrência do movimento das placas tectônicas que conduziu a evolução do Gondwana4 no
tempo geológico. A primeira bacia, correspondente às seqüências Siluriana5 e Devoniana6,
teria sido depositada em um golfo aberto para o paleo-Oceano Pacífico. Já a segunda, que
corresponde à seqüência Permo-Carbonífera7, típica de sinéclise8 intracontinental,
desenvolveu-se em mar interior. A fase de erupção das lavas corresponderia à “terceira
1
Bacia sedimentar formada por uma depressão topográfica em área cratônica (tectonicamente estável). Durante a fase de
sedimentação, as camadas depositadas, sedimentares e/ou vulcânicas, tendem a apresentar mergulhos centrípetos.
2

Período geológico da era Paleozóica que se estendeu de 500 a 435 Ma atrás.

3

Período geológico mais novo da era Mesozóica que se estendeu de 135 a 65 Ma atrás.

4

A porção sul do supercontinente Pangea, separada da porção norte (Laurásia) pelo oceano Tethys, durante o fim do
Carbonífero a Permiano.
5

Período geológico da era Paleozóica que se estendeu de 435 a 410 Ma atrás

6

Período geológico da era Paleozóica que se estendeu de 400 e 360 Ma atrás

7

Carbonífero: 360 a 286 Ma; Permiano: 286 a 245 Ma

8

Ampla depressão sobre os crátons produzida por abatimento crustal lento ao longo de vários períodos geológicos
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bacia” do Paraná, de idade Jurássica9-Cretácea. A figura abaixo apresenta a coluna
litoestratigráfica da Bacia do Paraná nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Paraná e São Paulo.

Figura 6.1.9 - Estratigrafia da Bacia do Paraná nos estados do Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Elaborada por Milani (1997) Adaptada por Bizzi et al.
10

(2001) .

9

Período geológico da era Mesozóica que se estendeu de 203 a 135 Ma atrás.
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Na região do empreendimento afloram as rochas de origem vulcânica da Formação Serra
Geral geradas por eventos eruptivos tipicamente fissurais, com lavas correndo sobre o
paleorelevo em direção o quadrante oeste.
Os derrames de lava possuem espessuras variáveis, desde aproximadamente 5 a 10 m a
até mais de 100 m. São geralmente sub-horizontais, com mergulhos ao redor de 0,5° a 1°
nos homoclinais não perturbados tectonicamente.
A estruturação interna é de cada derrame é dada por três zonas distintas. A região central
dos derrames caracteriza-se por uma rocha compacta, comumente denominada basalto
denso, ocupando geralmente dois terços da espessura total dos derrames normais. Nos
derrames com trechos espessos de basalto denso (≥ 50 m aproximadamente), a dinâmica
de resfriamento pode dar origem a um conjunto de fraturas verticais associadas ao processo
de “disjunção colunar”. Em direção aos limites de topo e base do derrame, outro sistema de
fraturamento freqüentemente observado é constituído por juntas de contração subhorizontais provocadas pelo fluxo de lava e pelas tensões cisalhantes associadas.
No topo e na base dos derrames ocorre um resfriamento relativamente mais rápido do
material rochoso que acaba por aprisionar as substâncias voláteis presentes na lava,
formando cavidades vazias (vesículas) ou preenchidas por minerais secundários
(amígdalas). Esta porção do derrame é denominada basalto vesículo-amígdaloidal.
Nas regiões de contato entre derrames, ocorrem os trechos em brecha que são
caracterizados por fragmentos do derrame de lava que vai se resfriando e consolidando e
quando esta carapaça é quebrada, passa a ser envolvida pela lava líquida que continua a
escoar.
Geologia local:
A área de interesse deste relatório posiciona-se no domínio das rochas vulcânicas básicas
representantes do Membro Serra Geral Superior, representados pela unidade Campo Erê.
Esta unidade é composta exclusivamente por basaltos e ocupa o topo da coluna de rochas
vulcânicas aflorantes no oeste catarinense. Distribuem-se desde São Lourenço do Oeste,
estendendo-se e suavizando-se para W-SW, na região de Iporã do Oeste. A configuração
estrutural dos basaltos Campo Erê é do tipo homoclinal, com caimento da ordem de 8,0
m/km no sentido S-SW. O desenho EIA-RV-003 em anexo ao volume II do EIA apresenta a
classificação geológica da área de estudo.
Os derrames desta unidade têm espessuras médias de 40 metros e apresentam feições de
alteração peculiares, que, em parte, auxiliam na sua identificação no terreno. Apresentam
cores de alteração claras, aspecto arenoso decorrente de uma esfoliação em pequenos
fragmentos subcentimétricos. No entanto, a característica mais marcante desses derrames
está no contato entre eles e especialmente na base da unidade, onde é comum o
aparecimento de sedimentos epiclásticos finos (areias finas e siltes) e brechas peperíticas.
Esses sedimentos mostram diferenças marcantes com os arenitos intertrápicos da base da
seqüência intermediária de características ainda eólicas, indicando um ambiente mais úmido
durante a época dos derrames. Com isso, houve condições favoráveis ao desenvolvimento
de solos e tálus, além de leitos siltico-arenosos que interagiram com as lavas dos derrames
superiores.
A composição mineralógica dos basaltos tipo Campo Erê mostra-se pouco variável, com
fração modal de plagioclásio entre 60 e 70%, clinopiroxênio (augita) entre 30 e 40%,

10
Bizzi L.A., Schobbenhaus C., Gonçalves J.H., Baars F.J, Delgado I.M., Abram M.B., Leão Neto R., Matos G.M.M., Santos
J.O.S. 2001 – “Geologia, Sistema de Informações Geográficas-SIG e Mapas na escala 1:2.500.000”. Brasília, CPRM MME,
Secretaria de Minas e Metalurgia.
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minerais opacos (principalmente magnetita) entre 3 e 5% e um resíduo vítreo parcialmente
cristalizado para argilominerais e opacos que alcança no máximo 1% do volume da rocha.
A textura é fina, com granulometria variando de 0,1 a 0,4 milímetros, afírica a subafírica com
escassos microfenocristais de plagioclásio e clinopiroxênio (fração modal máxima de 2%) de
dimensões da ordem de 0,5 a 0,8 milímetros. É comum a ocorrência de cristais tardios de
magnetita com dimensões da ordem de 0,6 milímetros, ricos em inclusões de plagioclásio e
clinopiroxênio. O plagioclásio apresenta hábito dominantemente ripiforme com destacada
zonação ótica e o clinopiroxênio mostra-se por vezes alterado para argilominerais e minerais
opacos. Em algumas amostras, é registrada uma boa orientação dos cristais, marcando o
fluxo da lava na superfície.
Além destas rochas, podem ser observados nos sítios de implantação os sedimentos jovens
inconsolidados de idade Quaternária11. Correspondem a depósitos continentais de origem
fluvial e aluvionar ou ainda coluvionar atuais, formados por materiais de granulometria
variada, desde cascalhos até argilas de planícies de inundação e/ou terraços aluvionares, e
encostas topográficas.
Geomorfologia local/regional:
O Estado do Paraná tem cinco zonas naturais de paisagem, sendo divididas em (Figura
6.1.10a abaixo):
•

Litoral

•

Serra do Mar

•

Primeiro Planalto

•

Segundo Planalto

•

Terceiro Planalto

Figura 6.1.10 – Mapa do Paraná – (a) cinco principais zonas geomorfológicas; (b) Principais bacias
hidrográficas.

O litoral paranaense é formado principalmente por planícies de aluvião, o qual está limitado
do Primeiro Planalto pela Serra do Mar formada essencialmente por rochas granitóides. No
11

Período geológico iniciado a 1,8 milhão de anos e estende-se até hoje. Período de modelagem de relevo, com sedimentação
predominantemente mecânica não consolidada.

______________________________________________________________________________
Impacto Assessoria Ambiental Ltda
Rua São Francisco 65 D, Sala 01, Bairro Maria Goretti, Chapecó – SC
Contatos: (49) 3324 7180 impactoch@yahoo.com.br

62

Primeiro Planalto, onde está à capital Curitiba, predominam as rochas sedimentares
Terciárias e Quaternárias da Bacia de Curitiba, as quais ocorrem depositadas sobre as
rochas do embasamento cristalino. Já no segundo planalto, predominam as rochas
sedimentares que preencheram a Bacia do Paraná, entre elas os folhelhos, seletos e
arenitos da região dos Campos Gerais. O limite entre o Segundo e o Terceiro Planalto é
marcado pela Serra da Boa Esperança. No Terceiro Planalto, com quase 135 mil
quilômetros quadrados de área, coberto predominantemente por rochas efusivas básicas,
localmente ácidas, sendo apenas no noroeste do Estado os basaltos cobertos por
sedimentos Cenozóicos do Grupo Bauru. As formações geológicas basálticas dão origem
aos solos argilosos, muito conhecidos como “terra roxa”.
O Paraná é subdividido em duas principais bacias de desaguamento: os rios que pertencem
ao grande sistema de captação do rio Paraná e o complexo de rios que pertencem à bacia
de drenagem do Atlântico (Figura 6.1.10b). Os principais rios da bacia hidrográfica do
Paraná são o Paranapanema, o Tibagi, o Ivaí, o Piquiri e o Iguaçu, que formam um
complexo hidrográfico com enorme potencial energético.
A área de estudo para o parque eólico Rosa dos Ventos está situado integralmente no
Terceiro Planalto Paranaense, o qual é talhado em rochas eruptivas básicas. Apresenta-se
como um grande plano inclinado para oeste, limitado à leste pela Serra da Boa Esperança,
onde atinge altitudes de 1.100 a 1.250 m, descendo, a oeste, a 300 m no vale do rio Paraná.
A feição dominante é a de uma série de patamares, devido à sucessão de derrames
basálticos, à erosão diferencial e ao desnível dos blocos falhados. As encostas muitas vezes
apresentam uma série de degraus correspondentes a diferentes derrames ou a variações na
estrutura das rochas. Os rios esculpiram, na região, vales ora mais abertos, formando
lajeados e dando origem a corredeiras, saltos e cachoeiras, ora mais fechados, formando
“canyons” (PROMON, 1976).
Com base nas características descritas na AII do empreendimento duas unidades
geomorfológiicas podem ser individualizadas: a de patamares intermediários e a de topo,
sendo que esta última ocupa maior extensão, além destas, no local também ocorrem feições
geomorfológicas do tipo cabeceiras de drenagem e depressões fechadas.

Figura 6.1.11 – Geomorfologia local com vista de borda de platô. Ao fundo se vêem formas
dissecadas e vales entalhados sobre rochas vulcânicas.
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Figura 6.1.12 – Vista panorâmica da AID, nota-se um conjunto de patamares e rampas suaves, com
parte pedregosa coberta por gramíneas. Na parte mais baixa ocorre um pequeno curso d’água
intermitente.

Figura 6.1.13 – Característica de fitofisionomia do plano de escoamento de drenagem na AID.
Quando o entalhe da drenagem é maior, geralmente a vegetação de maior porte acompanha-o a
partir do talvegue.

6.1.3 Hidrologia
A área em estudo corresponde ao vale do rio Marecas, pertencente à bacia hidrográfica do
rio Iguaçu (figura abaixo), situada no domínio morfoestrutural das Bacias e Coberturas
Sedimentares da Província Paraná, que engloba as rochas da Bacia do Paraná e as suas
formas de relevo, bem como nas efusivas do vulcanismo de platô da Formação da Serra
Geral.
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Figura 6.1.14 – Divisão das bacias hidrográficas do Paraná. Fonte: IAPAR

Em termos gerais a AII do empreendimento é considerada um divisor de águas regional
entre a bacia do Rio Marrecas do sistema hidrográfico do Rio Iguaçu (Paraná) e a bacia do
Rio Chapecó, do sistema hidrográfico do Rio Uruguai (Santa Catarina).
A ocorrência dos recursos hídricos na AID é caracterizada pela é alta densidade de
drenagem, com a ocorrência de nascentes e olhos d’água (reservatórios naturais ou
artificiais) que originam córregos pouco profundos, em alguns casos penetrados por
alagadiços e banhados, cuja drenagem para os talvegues forma córregos superficial, com
largura inferior a 2 metros.
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Figura 6.1.15 – Detalhe de curso d’água na AID do Parque Eólico Rosa dos Ventos. Observando-se
pequeno fluxo laminar sobre rochas basálticas.

Uma característica bastante saliente é que as nascentes às margens dos reservatórios
locais são pouco protegidas com formações florestais. Porém as margens e a zona ripária a
partir das cotas mais baixas aparecem gradativamente preenchidas por bosques e subbosques com vegetação arbórea, evoluindo aparentemente para uma mata mais densa a
partir da diminuição da altitude.
Em termos dos usos dos recursos hídricos superficiais, salienta-se que os córregos da AID
são pouco acessados e possuem proteção ciliar, já os reservatórios artificiais são utilizados
para dessedentação animal e para irrigação em alguns casos. A seqüência de imagens
ilustra alguns reservatórios na AID do empreendimento, cuja localização deste encontra-se
no desenho EIA-RV-008, mapa de uso do solo em anexo ao volume II deste relatório.
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A

C

B

D

Figura 6.1.16 – Reservatórios de água localizados na AID do Parque Eólico Rosa dos Ventos – (A)
entre os aerogeradores 06 e 07 - RVI; (B) entre os aerogeradores 10 e 11 - RVII; (C) Entre os
aerogeradores 01 e 02 - VR; (D) nas proximidades do aerogerador 08 - RVI.

6.1.4

Relevo e Hipsometria

Cerca de 52% do território do Paraná encontram-se acima de 600m e 89% acima de 300
metros; somente três por cento ficam abaixo de 200 metros. O quadro morfológico é
dominado por superfícies planas dispostas a grande altitude, compondo planaltos que
formam as serras do Mar e Geral. Cinco unidades de relevo sucedem-se de leste para
oeste, na seguinte ordem: baixada litorânea, serra do Mar, planalto cristalino, planalto
paleozóico e planalto basáltico.
No local do Parque Eólico Rosa dos Ventos encontram-se as altitudes elevadas do planalto,
com relevo escalonado em diversos níveis de degraus estruturais e dissecado pelos
principais afluentes do rio Iguaçu, que drena aproximadamente 25% do planalto
paranaense. Na AID do empreendimento a elevação varia entre 895 a 935 metros. O
desenho EIA-RV-002 em anexo ao volume II apresenta a hipsometria local.

6.1.5 Uso do solo e aptidão agrícola
O relevo da mesorregião Sudoeste do Paraná, a qual o município de Marmeleiro faz parte, é
marcado por uma homogeneidade morfológica decorrente do predomínio de feições planas
e onduladas. Apresenta terrenos com declividade de 0 a 10% (ate 6 graus de inclinação do
terreno) em 55% da área total distribuídos em toda a extensão da mesorregião. Estes são
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considerados aptos ao uso agrícola (lavoura e pastagem), permitindo a utilização de
implementos mecanizáveis com as normas técnicas de uso e conservação do solo. Nesta
categoria estão ainda incluídas as áreas inundáveis, que apresentam limitações para o uso
agrícola. O relevo ondulado, que ocorre em 30% da área da mesorregião, com declividade
de 10 a 20% (até 12 graus), está distribuído por toda a região. Tais relevos são
considerados aptos para a agricultura não-mecanizada e reflorestamento, apresentando
restrições ao uso de mecanização devido à vulnerabilidade erosiva.
Em 15% da área da mesorregião o relevo é fortemente ondulado com declividade entre 20 a
45% (até 24 graus). Este tipo de relevo ocorre principalmente nos municípios, Coronel
Vivida, Saudades dos Iguaçu e Sulina. Apresenta várias áreas inaptas para a agricultura
mecanizada e com restrições severas para agricultura não-mecanizada, bem como
restrições moderadas ao uso do solo para a pecuária e reflorestamento.
Com relação ao uso potencial dos solos para fins agrícolas, a área caracteriza-se por
apresentar solos com baixa produção agrícola decorrente de problemas de erosão.
Apresenta 70% dos solos do tipo regular, nos quais a vulnerabilidade erosiva e a fertilidade
são os principais fatores físicos de restrição para o uso agrícola. Nesta categoria as
restrições decorrentes de problema erosivos ocupam cerca de 45% dos solos e distribuemse nas porções norte, noroeste, oeste e centro-leste do sudoeste do Paraná. Estas áreas
são potencialmente aptas para a produção agrícola (2e; 2e+1a; 4i+2e), sendo ocupadas
atualmente por culturas cíclicas de grãos, principalmente milho, soja, e por pastagens. O
restante deste segmento (25%) apresenta solos com restrições de uso devido à baixa
fertilidade (2ef; 2f; 2ef+4i), os quais estão localizados na porção oriental, principalmente nos
municípios de Chopinzinho, Pato Branco, Verê, Francisco Beltrão e São Jorge do Oeste.
Apresentam solos aptos a atividades agrícolas desde que submetidos a técnicas de
correção. Áreas inaptas a prática agrícola ocorrem em 25% da mesorregião (4i), decorrentes
basicamente do relevo acidentado com altas declividades, aliado à baixa fertilidade dos
solos. Estão localizados nas porções sudoeste, central e noroeste.
Áreas potencialmente aptas para a agricultura, consideradas na categoria boa (1a), ocorrem
em apenas 10% da mesorregião. Estão ocupadas por culturas cíclicas de grãos e estão
distribuídas nos municípios de Santa Izabel do Oeste e Pranchita, bem como em área
parcial dos municípios de São João, Sulina e Saudades do Iguaçu. A figura a seguir expõe o
uso potencial da agricultura na região sudoeste do estado do Paraná.

Figura 6.1.17 - Uso potencial da agricultura na região sudoeste do estado do Paraná.
Fonte: IPARDES.
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Diante do exposto, nota-se que o município de Marmeleiro pertence a uma região de
produção agrícola regular, isso se dá devido a baixa fertilidade do solo e a ocorrência de
erosão, havendo áreas inaptas para o plantio em decorrência ao excesso hídrico.
Assim, o gráfico abaixo expressa a utilização do solo na mesorregião do sudoeste do
Paraná.
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

44,30%

24,20%
9,30%
1%

2,50%

10,20%
1,70% 1,90%

4,90%

Figura 6.1.18 - Utilização das terras na mesorregião do sudoeste do Paraná. Fonte: IPARDES.

O uso do solo no entorno da área de influência direta do Parque Eólico Rosa dos Ventos
está atrelado ao uso deliberado de terras para a agricultura e pecuária restando poucas
áreas de vegetação nativa. Além de o setor primário ser a economia principal do município
(no caso de Marmeleiro) e, conseqüentemente da área de estudo. As imagens a seguir
ilustram os principais usos do solo na AID do empreendimento e áreas do entorno.
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Figura 6.1.19 – Área de planície com solo coberto por culturas anuais (predominantemente) e áreas
de Preservação Permanente com estreita camada de vegetação ciliar nativa a aos fundos vegetação
exótica (eucalipto).

Figura 6.1.20 – Área plana com solo coberto por culturas anuais atualmente com trigo. Paisagem
dominante na AID
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Figura 6.1.21 – Área de cultivo agrícola atualmente e aos fundos pecuária extensiva.

6.2 Meio Biótico
O diagnóstico do meio biótico das áreas de influência do empreendimento (AID e AII) foi
efetuado com base na literatura disponível, incluindo a documentação topográfica e de
levantamento fotográfico do empreendimento, que, por sua vez, orientou as observações de
campo, conduzidas de forma a descrever as áreas de influência indireta e direta do
empreendimento.
A área de influência direta englobou os ecossistemas localizados na área das principais
estruturas e trechos imediatamente adjacentes.
6.2.1 Flora
A cobertura florestal do estado do Paraná encontra-se bastante alteradas em sua estrutura e
composição, com pouca presença de árvores valiosas, exceto nas Unidades de
Conservação, onde as mesmas são protegidas.
A vegetação encontrada na área estudada é típica de áreas de influencia aluvial, no caso da
Floresta Ombrófila Mista, as áreas ribeirinhas constituem a chamada Floresta Ombrófila
Mista Aluvial (FOMA).
De acordo com a geografia do local pretendido para a instalação do parque eólico Rosa dos
Ventos I e Rosa dos Ventos II, concentramos nossos estudos nos fragmentos florestais
encontrados nas áreas de influência direta do empreendimento, onde deverá ocorrer a
supressão vegetal nos locais destinados a construção ou ampliação das estradas, que, por
sua vez, servirão de acesso entre os Aerogeradores (AG), bem como nos locais destes.
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6.2.1.1 Localização fitogeográfica da área de estudo
O local em questão bem como todo a maior parte do território do estado do Paraná
encontra-se nos domínios do bioma Mata Atlântica, conforme apresentado nos mapas de
biomas e vegetação desenvolvidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, figura
a seguir. A Mata Atlântica é um dos hotspots mundiais em biodiversidade, ou seja, é uma
área que apresenta níveis críticos de ameaça a diversidade biológica. Desde a época do
descobrimento a Mata Atlântica vem sendo explorada e por conseqüência tem sua
biodiversidade ameaçada, a grande maioria das espécies ameaçadas de extinção no Brasil,
têm sua ocorrência atribuída à Mata Atlântica.

Figura 6.2.1 – Mapa dos Biomas do Brasil. Fonte: IBGE

O bioma Mata Atlântica tem área de cerca de 1.110.182 km², compreende um complexo
ambiental que incorpora cadeias de montanhas, platôs, vales e planícies de toda a faixa
continental atlântica leste brasileira. No sudeste e no sul do país, se expande para o oeste,
alcançando as fronteiras com o Paraguai e Argentina, avançando também pelo planalto
meridional até o Rio Grande do Sul.
No passado esse bioma representou um dos mais variados e ricos conjuntos florestais sulamericanos, só superado em extensão pela Floresta Amazônica. O bioma Mata Atlântica
depende de maior volume e uniformidade de chuvas do que os confinantes, ele constitui o
grande conjunto florestal extra-amazônico, formado por florestas ombrófilas (densa, aberta e
mista) e estacionais (semi-deciduais e deciduais).
A Mata Atlântica é o mais descaracterizado dos biomas brasileiros, tendo sido palco dos
primeiros e principais episódios da colonização e dos ciclos de desenvolvimento do país, é
considerada um dos 25 centros de mega diversidade e endemismo do planeta, sendo a
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segunda floresta mais ameaçada do planeta, ficando atrás apenas das florestas de
Madagascar (IUCN, 1991, apud Carvalho, 2010). Estima-se que existam 13 mil espécies de
angiospermas nesse bioma sendo 73% delas endêmicas.
Em virtude da importância do bioma Mata Atlântica e da crítica ameaça à biodiversidade que
este sofre, foi sancionada em 22 de dezembro de 2006 a Lei n° 11.428, Lei da Mata
Atlântica, que dispõe sobre utilização e proteção do bioma Mata

 Floresta Ombrófila Mista:
Mais especificamente, o os parque eólicos Rosa dos Ventos I & II estão inseridos
claramente em uma região de ocorrência consolidada de Floresta Ombrófila Mista (FOM),
trata-se da região de divisa com o estado de Santa Catarina, o qual representa a região de
abrangência da FOM, desde os limites da Serra do Mar até o extremo oeste do estado.
Segundo Carvalho (2010), a área de ocorrência de FOM coincide com o clima quente e
úmido sem período biologicamente seco, com temperaturas médias anuais de 18º C, porém
com 3 a 6 meses do ano em que as temperaturas se mantêm a baixo dos 15º C.
Em termos de ocorrência nacional da Floresta Ombrófila Mista, Carvalho (2010), cita que
seu clima ótimo encontra-se no planalto meridional brasileiro, no Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e Paraná, em terrenos acima de 500 m a 600 m de altitude, com disjunções em
pontos mais elevados da Serra do Mar e da Mantiqueira.
A figura a seguir mostra a localização geral dos parque eólicos Rosa dos Ventos I & II no
centro da região de ocorrência da FOM no estado de Santa Catarina.

Região dos parques eólicos
Rosa dos Ventos I & II

Figura 6.2.1 – Mapa das tipologias florestais do Estado de Santa Catarina e localização aproximada
do empreendimento. Fonte: http://www.copel.com/relatoriosanuais/2010/pt/relatorio/05_09.htm
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Segundo Klein, 1960 apud Iurk, 2008, a Araucaria angustifolia possui dominância
fitofisionômica na maior parte de suas associações e abundância no planalto sul-brasileiro,
sendo a espécie que se sobressai das outras espécies componentes, formando uma
cobertura arbórea própria e bastante contínua.
A tipologia Ombrófila Mista proposta pelo IBGE, define como Ombrófila a vegetação situada
em uma região com alta pluviosidade, onde ocorrem chuvas bem distribuídas ao longo do
ano; e pelo termo mista o encontro de duas floras distintas, a temperada Austro-brasileira e
a tropical Afro-brasileira.
Conforme Carvalho (2010), a concepção de Floresta Ombrófila Mista procede da mistura de
floras de diferentes origens, definindo padrões fitofisionômicos típicos em zona climática
caracteristicamente pluvial.
No Brasil a mistura de representantes das floras tropical (afro-brasileira) e temperada
(austro-brasileira), com marcante presença de elementos vegetativos de Coniferales e
Laurales, é o denominado Planalto Meridional Brasileiro, definido pela área de dispersão
natural de Araucaria angustifolia, Espécie gregária e de alto valor paisagístico (LEITE e
KLEIN, 1990, apud CARVALHO, 2010).

6.2.1.2 Inventário florestal


Introdução

O inventário florestal é um processo que visa obter dados qualitativos e quantitativos dos
recursos florestais, ele é base para o manejo florestal, conservação de florestas,
planejamento regional e fundamenta a tomada de decisões estratégicas nos diversos níveis
administrativos (VIBRANS et al., 2010).
O inventário florestal é atividade que visa obter informações quantitativas e qualitativas dos
recursos florestais existentes em uma área pré-especificada (NETO & BRENA, 1997), além
de características das áreas sobre as quais o povoamento florestal está crescendo (HUSCH
et al. 1993 apud, SOARES, et al. 2006).
Nas atividades florestais bem como as avaliações ambientais relativas aos recursos
florestais o inventário é sempre uma técnica importante, para o conhecimento do potencial
dos recursos existentes em determinada área (SANQUETTA et al. 2006), podendo ser
realizado sob diferentes níveis de detalhamento e em diferentes pontos no tempo (SOARES
et al. 2006).
Trabalhos realizados pelo IBDF (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal), a partir
de 1970, na região amazônica, estabeleceram como metodologia clássica para os
inventários florestais, em florestas nativas, o processo de amostragem em conglomerados.
A partir deste se desenvolveram novas metodologias de pesquisa e aplicação de inventários
para florestas nativas.
Com mais informações disponíveis a avaliação dos estoques de produtos madeireiros e não
madeireiro, a dinâmica de crescimento, incluindo, as taxas de crescimento, mortalidade e
recrutamento ou ingresso de indivíduos, são fundamentais para subsidiar a tomada de
decisões do manejador florestal. (SANQUETTA et al., 2006). Logo é perceptivo, que
necessidade de informações junto à evolução tecnológica, passa a informar detalhes
adicionais sobre a floresta, alem de informar simplesmente o volume de madeira existente
na floresta NETTO & BRENNA (1997).
Conforme Soares et. al. (2006), embora existam inúmeros procedimentos, um inventário
florestal completo pode fornecer diversas informações, entre elas:
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•
•
•
•
•
•
•

Estimativa da área;
Descrição da topografia;
Mapeamento da propriedade;
Descrição de acessos (estrada, rios);
Facilidade de transporte de madeira;
Estimativa da quantidade e da qualidade de diferentes recursos florestais;
Estimativa de crescimento (se o inventário for realizado mais de uma vez).

No caso de inventários em regiões que sofrerão supressão total da vegetação, como
acontece neste caso, durante o inventário florestal, podem ser coletadas ainda informações
sobre fauna, recursos hídricos, entre outras. A ênfase sobre determinado elemento no
inventário florestal, será maior ou menor, em função dos seus objetivos (Soares et. al.,
2006).
O inventário de florestas nativas no Brasil, até pouco tempo atrás era realizado apenas com
cunho exploratório, por meio de simples levantamento do estoque de indivíduos de grande
porte, resultando em visão incompleta e não condizente com o verdadeiro desenvolvimento
da floresta (REIS et al., 1994 apud MANTOVANI et. al., 2005).
Portanto a importância dos inventários florestais fica evidenciada tanto em atividades de
produção florestal, de indústrias de base florestal, tanto quanto nas avaliações ambientais
relativas aos recursos existentes, como em Estudos de Impacto Ambiental – EIA, onde se
demandem informações sobre a biomassa lenhosa existente, que necessitem de
informações sobre a flora SANQUETTA et. al., (2006), bem como o estudo apresentado
neste projeto.
 Planejamento do Inventário Florestal
Quanto ao planejamento de um inventário florestal, este depende do enfoque do trabalho de
inventário, de modo que se necessita de uma quantidade mínima de informações sobre a
área para serem estudadas previamente, dentre elas:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Objetivos claros do inventário florestal;
Obtenção de mapas e imagens da área a ser inventariada;
Localização da área;
Acessos;
Distâncias;
Definição do desenho da amostragem (localização das parcelas);
Definição das variáveis de interesse (altura total, altura comercial,
diâmetro...);
Tamanho e forma das unidades amostrais;
Método de distribuição das parcelas na área;
Precisão requerida;
Tempo e custos estimados para o inventário florestal;
Equipe de trabalho;
Equipamentos e planilhas utilizados.
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 Tipos de Inventário Florestal
Existem diversos tipos de inventário florestal e dentre estes tipos ainda existem variações
adaptativas a cada área e cada propósito do inventário, contudo, Soares et. al. (2006), citam
os principais tipos de inventário florestal, associados a seus objetivos mais comuns:

 Inventário pré corte – realizado antes da exploração, com elevada intensidade

amostral;
 Inventário florestal convencional – realizado para obtenção do estoque de volume de
madeira;
 Inventário florestal contínuo – realizado com o objetivo de verificar as mudanças
ocorridas em uma floresta, em determinado período de tempo;
 Inventário para planos de manejo – realizado com alto grau de detalhamento,
chegando às estimativas por classe de diâmetro por espécie.
 Inventário de sobrevivência – realizado após o plantio, com o objetivo de verificar o
percentual de falhas/sobrevivência das mudas no campo.

Ainda quanto à forma de coleta, o inventário florestal pode ser um censo, quando todos os
indivíduos da população são amostrados, de modo que se conhecem então os parâmetros
reais desta. Em contrapartida um inventário florestal pode ser feito por amostragem, quando
se observa parte da população obtendo-se então, estimativas de seus parâmetros. A
amostragem adequada permite estimativas bastante confiáveis a cerca dos parâmetros da
população, garantindo-se um erro mínimo conhecido e uma confiabilidade pré determinada.
Tratando-se da abordagem temporal de um inventário florestal, este pode ser um inventário
temporário, quando a amostra e medida apenas uma vez e a estrutura da amostragem é
abandonada, ou ainda pode ser um inventário contínuo, quando a amostra é medida
diversas vezes, permitindo estimativas de crescimento da floresta, nesses inventários a
estrutura amostral precisa ser mais duradoura.
Por fim, quanto ao detalhamento, o inventário pode ser exploratório, quando visa apenas
avaliar os diferentes tipos de cobertura florestal e a extensão destas, inventário de
reconhecimento, quando objetiva determinar a composição florística e o potencial madeireiro
da floresta, sem o controle da precisão, ainda pode ser um inventário detalhado, em que as
informações são obtidas com precisão até o nível de classe diamétrica.
 Objetivo do Inventário Florestal
O objetivo principal do inventário florestal é avaliar, através de parâmetros fitossociológicos,
as condições da composição florística da floresta estudada, o estrato arbóreo da
comunidade vegetal presente na área de implantação da linha de transmissão dos parque
eólicos Rosa dos Ventos I & II, bem como quantificar a biomassa florestal existente nessa
área a fim de obter uma estimativa do material lenhoso a ser retirado para limpeza das
mesmas.
De modo que se trata então de um inventário de reconhecimento, onde a precisão é
controlada estatisticamente.
A avaliação fitossociológica dos fragmentos florestais estudados é feita por meio de índices
calculados em função dos parâmetros dendrométricos levantados no campo. Além da
determinação da estrutura fitossociológica desta floresta, o Levantamento Florestal objetiva:
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•

Estimar a quantidade de material lenhoso existente na área;

•

Estimar a quantidade de material lenhoso para uso comercial (toras);

•

Compreender a estrutura vertical da floresta (estratificação);

•

Compreender a estrutura horizontal da floresta (distribuição diamétrica);

•

Calcular e analisar índices fitossociológicos para a floresta em questão;

•

Identificar as espécies vegetais que ocorrem na área;

•

Identificar a presença de espécies imunes ao corte e ameaçadas de extinção;

•

Identificar e quantificar as espécies de epífitas que ocorrem na área;

• Avaliar a presença, composição e qualidade do sub-bosque (regeneração natural da
vegetação);
•

Definir os estágios sucessionais da vegetação.

 Material e Métodos
Os seguintes materiais foram utilizados para o levantamento florestal em questão:



Trena (50m) – Medição e delimitação das parcelas;



Fita métrica (1,50m) – Medição da circunferência a altura do peito (CAP);



Aparelho de GPS – Levantamento das coordenadas das parcelas;



Plaquetas numeradas – Identificação das parcelas;



Fita zebrada – Identificação dos limites das parcelas;



Planilhas de campo – Anotação dos dados levantados no campo;



Treliça de madeira – Herborização das coletas de espécies não identificadas;



Facão – Acesso em meio à vegetação e coleta de exemplares vegetais;



Máquina fotográfica digital – Registro fotográfico do esforço amostral.

 Amostragem
O inventário florestal dos parque eólicos Rosa dos Ventos I & II foi realizado pela equipe da
empresa Impacto Assessoria Ambiental, composta por Engenheiro Florestal e Biólogo.
Procedeu-se a medição das variáveis dendrométricas, avaliação das condições gerais da
vegetação, identificação da presença de agentes degradantes e identificação das espécies
vegetais “in loco” sempre que possível, nos casos em que a espécie não pôde ser
identificada no momento da medição da unidade amostral, herborizou-se partes (ramos,
folhas, frutos, flores) desta a fim de identificá-las posteriormente em escritório.
O inventário florestal em questão foi um inventário de área restrita, pois se trata da avaliação
da vegetação de um local específico, no caso a área de supressão para instalação dos
parque eólicos Rosa dos Ventos I & II. A obtenção de dados ocorreu por método de
amostragem, visto que o levantamento de todos os espécimes (censo) tornaria o processo
inviável, tanto pela demora de levantamento quanto pelo custo. Por outro lado um
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levantamento amostral adequado é tão representativo quanto um censo, sendo então,
adequado para o estudo em questão.
Segundo SANQUETTA et al., (2006), a “marca registrada” de um inventário florestal é a sua
representatividade amostral e sua validade estatística técnica. Ao passo que para
MACHADO & FIGUEIREDO-FILHO (2006), no caso especifico da estimativa de parâmetros
por unidades de área e conseqüentemente para toda a floresta, as técnicas dendrométricas
associam-se às técnicas de amostragem desenvolvendo uma ou mais relações
dendrométricas, facilitando as técnicas de estimativas.
No caso do inventário florestal dos parque eólicos Rosa dos Ventos I & II, a técnica de
amostragem escolhida foi a amostragem aleatória simples, nesse caso as unidades
amostrais (UAs) ou parcelas, são alocadas por sorteio na população total.
Para NETTO & BRENNA (1997), a amostragem simples é o processo fundamental de
seleção a partir do qual derivam todos os demais procedimentos de amostragem, visando
aumentar a precisão das estimativas e reduzir os custos dos levantamentos florestais, sendo
este um método básico de seleção probabilística. Em virtude das vantagens oferecidas por
este método, o mesmo é geralmente utilizado nos levantamentos realizados pela empresa,
Impacto Assessoria Ambiental Ltda.
A amostra, em suma, é uma porção suficientemente representativa do todo, tomada a fim de
obter-se dados viáveis para realização de inferência estatística sobre a população estudada,
essa amostra é composta por diversas unidades amostrais distribuídas na população total. A
relação entre população e amostra pode ser visualizada na figura a seguir.

Figura 6.2.3 – Unidades amostrais, amostra e população.
Fonte: (Adaptado de PÉLLICO NETTO e BRENA, 1997).

SCHINEIDER (1985) cita que a variação do tamanho das unidades amostrais deve-se, em
parte, ao porte dos indivíduos, a fase sucessional em que se encontra a comunidade
vegetacional, ao objetivo do levantamento, entre outros. De uma maneira geral, para as
principais formações florestais do Sul do Brasil, aconselha-se padronizar em levantamentos
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de estrato arbóreo entre 100 e 200 m2, o que incluiria pelo menos de 20 a 30 indivíduos com
CAP superior a 15 cm.
Em síntese, os trabalhos relacionados com diversos tamanhos de parcelas têm confirmado
a maior eficiência das parcelas pequenas. De um modo geral os coeficientes de variação
decrescem como função inversa do tamanho da parcela, e em conseqüência o número de
parcelas necessárias para o mesmo grau de precisão é mais elevado quanto menores
sejam as parcelas. Entretanto, o número de árvores mensuradas, sempre tem sido menor
que em parcelas maiores, o que vem corroborar a maior eficiência das primeiras. A maior
eficiência de pequenas parcelas se comprova tendo por base de comparação a informação
relativa por árvore, que decresce sensivelmente com o aumento do número de árvores por
parcela.
No inventário em questão optou-se por instalar parcelas de área fixa com 200m² (10m X
20m), neste caso a área de 200m² é a restrição imposta pelo processo amostral, dentro da
qual ocorre a obtenção de dados a respeito da população. Foram instaladas para o
inventário florestal dos parque eólicos Rosa dos Ventos I & II 24 parcelas (UAs) distribuídas
aleatoriamente dentro da população total, abrangendo uma área amostral de 4.800 m²
distribuída dentro da área de supressão de 60.439,01 m². A localização das parcelas pode
ser vista nas figuras a seguir, distribuídas aleatoriamente na área de supressão dos parque
eólicos Rosa dos Ventos I & II.

Figura 6.2.2 – Localização das unidades amostrais (UAs) 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 na região dos parques
eólicos Rosa dos Ventos I & II.
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Figura 2.2.5 – Localização das unidades amostrais (UAs) 8, 9, 10, 11, 21 e 22 na região dos parque
eólicos Rosa dos Ventos I & II.

Figura 6.2.3 – Localização das unidades amostrais (UAs) 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 na região dos
parques eólicos Rosa dos Ventos I & II.

______________________________________________________________________________
Impacto Assessoria Ambiental Ltda
Rua São Francisco 65 D, Sala 01, Bairro Maria Goretti, Chapecó – SC
Contatos: (49) 3324 7180 impactoch@yahoo.com.br

80

Figura 6.2.4 – Localização das unidades amostrais (UAs) 19 e 20 na região dos parques eólicos
Rosa dos Ventos I & II.

Figura 6.2.5 – Localização das unidades amostrais (UAs) 23 e 24 na região dos parque eólicos Rosa
dos Ventos I & II.
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Figura 6.2.6 – Localização geral das unidades amostrais (UAs) na região dos parque eólicos Rosa
dos Ventos I & II.

As UAs foram demarcadas utilizando-se plaquetas numeradas e fita zebrada, também se
tomou a coordenada geográfica de cada parcela com aparelho de GPS, a fim de localizá-las
posteriormente se necessário. Os números das plaquetas de cada parcela, bem como a
coordenada geográfica das mesmas podem ser observadas na tabela a seguir.
Tabela 6.2.1 – Números das plaquetas e coordenadas geográficas das 24 parcelas instaladas
para o inventário.
Coordenadas Geográficas
Parcela
Latitude
Longitude
1

26°20'30.83"S

53° 8'34.75"O

2

26°20'31.82"S

53° 8'33.73"O

3

26°20'33.24"S

53° 8'32.24"O

4

26°20'34.43"S

53° 8'30.89"O

5

26°20'35.91"S

53° 8'29.55"O

6

26°20'37.09"S

53° 8'29.28"O

7

26°20'36.71"S

53° 8'30.32"O

8

26°20'29.26"S

53° 8'4.83"O

9

26°20'27.95"S

53° 8'3.40"O

10

26°20'27.71"S

53° 8'4.59"O

11

26°20'27.14"S

53° 8'3.53"O
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Parcela

Coordenadas Geográficas
Latitude

Longitude

12

26°20'40.26"S

53° 7'52.81"O

13

26°20'39.13"S

53° 7'54.63"O

14

26°20'39.55"S

53° 7'56.72"O

15

26°20'40.37"S

53° 7'56.74"O

16

26°20'40.41"S

53° 7'56.09"O

17

26°20'34.97"S

53° 7'57.04"O

18

26°20'36.92"S

53° 7'54.95"O

19

26°20'39.35"S

53° 7'38.95"O

20

26°20'38.96"S

53° 7'46.40"O

21

26°20'32.93"S

53° 7'58.51"O

22

26°20'32.17"S

53° 7'56.04"O

23

26°20'30.53"S

53° 7'36.73"O

24

26°20'30.93"S

53° 7'38.28"O

Fonte: Impacto Assessoria Ambiental, Inventário Florestal Parque ROV I & II.

6.2.1.3 Medição das variáveis dendrométricas

Durante o levantamento florestal são tomadas as medidas necessárias dos indivíduos
presentes nas unidades amostrais, para que por meio destas seja possível o cálculo do
volume de biomassa dos mesmos e também a estimativa de volume da população.
As medidas, ou variáveis dendrométricas, tomadas no momento dos levantamentos de
campo do inventário florestal, necessárias para os cálculos de volume, são a circunferência
à altura do peito (CAP), a altura total (h) e altura comercial (hc) dos indivíduos.
Medição da circunferência à altura do peito (CAP)
A variável utilizada, tanto para cálculos de volume como para comparação entre indivíduos
em uma floresta é o diâmetro à altura do peito (DAP) medido a 1,30m do nível médio do solo
na base da árvore, porém a obtenção desse valor é mais difícil que a obtenção de CAP (a
1,30m de altura) e também provoca maior erro amostral.
Segundo Finger, 2005, o diâmetro é igual à medida do comprimento de uma linha que passa
pelo centro de um círculo ou esfera. A medição desse valor exato em fustes de árvores é
difícil, pois, os fustes nunca são exatamente cilíndricos, de modo que a aproximação do
valor real acarreta na necessidade de medição de diâmetros cruzados, o que por sua vez
acarreta em maior trabalho e tempo de levantamento. A medição de CAP, por sua vez, se
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dá de maneira única, obtendo de uma vez o valor de circunferência do fuste, esse valor de
circunferência é dividido por π (3,1415...) obtendo-se então o valor de DAP, com o erro
amostral gerado em função da heterogeneidade do fuste, distribuído uniformemente (Figura
a seguir).

Figura 6.2.7 – Profissional medindo CAP de árvores em unidade amostral.

Medição das alturas totais das árvores (h) e da altura comercial (hc)
A altura, assim como o diâmetro, é uma característica importante da árvore e do
povoamento. A altura da árvore em sua definição mais simples, conforme Finger, 2005, é a
distância linear entre a base da árvore ao nível do solo e o ápice da mesma (altura total).
A altura comercial por sua vez, é a distância linear entre o nível do solo e a porção superior
utilizável do tronco.
As medições das alturas totais e comerciais das árvores de deu por método direto, em que
se obtêm o valor de altura diretamente, dispensando a utilização de aparelhos de medição.
Nesse caso o operador se apóia na habilidade pessoal a fim de obter estimativas a olho
desarmado sem usar nenhum instrumento. Por vezes procede-se a “aferição do olho”, nesse
momento o operador recorre a uma vara de altura previamente conhecida, encostando-a na
árvore para que sirva de referencial no momento da estimativa da altura (Figura a seguir).

Figura 6.2.8 – Profissional medindo altura total de árvores em unidade amostral.
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 Identificação das espécies:
Durante o inventário florestal, não apenas as variáveis dendrométricas eram levantadas,
também se realizava a identificação dos espécimes amostrados, em nível de espécie,
sempre que possível. O momento do levantamento de campo é sem dúvida o melhor para
identificação das espécies, a classificação in loco é a única que oferece todas as
informações morfológicas sobre as espécies para observação do identificador.
A observação do indivíduo em seu ambiente natural proporciona a percepção de pontos
chave como: hábito da espécie, estádio fenológico, fitofisionomia florestal de ocorrência,
condições edafo-climáticas, condições de supressão ou dominância, sementes, flores ou
frutos caídos, regeneração da espécie, aspectos fisiológicos como presença de lactescência
ou exsudato na planta, aroma das folhas ou casca entre outros.
Não menos importante, a identificação de espécimes baseada na literatura ou coleções de
herbários, oferece referências restritas à coleta de campo, que são relacionadas às
exsicatas ou ilustrações, oferecendo menos informações para o identificador, contudo sendo
de suma importância na definição de espécies cuja identificação não foi possível no campo.
Desse modo a identificação das espécies encontradas em campo foi feita principalmente
durante o próprio levantamento, tomando como base a experiência prática do identificador,
conhecimentos botânicos aplicáveis e características gerais observadas na vegetação. As
espécies que não puderam ser identificadas de imediato no momento do levantamento,
foram herborizadas e pesquisadas na literatura especializada a fim de serem identificadas
em nível de espécie sempre que possível, optou-se também pelo registro fotográfico das
espécies não identificadas para posterior consulta no momento da identificação em
escritório (Figura a seguir). Os referenciais bibliográficos consultados foram: LORENZI,
2002, vol. 1; LORENZI, 2002, vol. 02; CARVALHO, 2010, vol. 04; BARBIERI e HEIDEN,
2009; BACKES e IRGANG, 2009.

Figura 6.2.9 – Registro fotográfico de espécie não identificada para posterior consulta na bibliografia
especializada.

Durante os levantamentos realizou-se registro fotográfico de cada unidade amostral
instalada, para relatório fotográfico e também para dispor em escritório informações
paisagísticas gerais dos locais, como sinais de antropização, regeneração natural, parcelas
em áreas alagadas além de outros fatores (Figura a seguir).
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Figura 6.2.10 – Parcela instalada nas margens do rio Jacutinga para o inventário florestal dos
parque eólicos Rosa dos Ventos I & II.

6.2.1.4 Índices fitossociológicos avaliados

•

Valores de densidade:

Densidade Absoluta (DA): indica o número de indivíduos de determinada espécie por
unidade de área.
Expressa por:  á /





Densidade Relativa (DR): razão da DA de determinada espécie pela somatória das DAs de
todas as espécies (densidade total da área em questão).
Expressa por:  % 

/
/

∗ 

Onde:
ni/ha = Número de árvores de determinada espécie por hectare;
N/ha = Número total de árvores por hectare.

•

Valores de dominância:

Dominância Absoluta (DoA): área basal de determinada espécie por unidade de área.
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Expressa por:  /

Onde:
g = área basal da espécie



Dominância Relativa (DoR): razão da DoA de determinada espécie pela somatória das
DoAs de todas as espécies (calculada em função das áreas basais).
Expressa por: % 

/
/

∗ 

Onde:
g/ha = Área basal da espécie i por hectare (m²), obtida da soma das áreas transversais
individuais;
G/ha = Área basal total por hectar (m2).

•

Valores de freqüência:

Segundo Galvão, 1994, apud Sanquetta et al., 2006, a freqüência é uma medida expressa
em porcentagem , que caracteriza a ocorrência em um número de UAs de mesmo tamanho
dentro de uma associação vegetal.
Freqüência Absoluta (FA): para Miller-Dombois e Ellenmberg, 1974, apud Sanquetta,
2006, a freqüência absoluta é a proporção entre número de UAs em que a espécie ocorre e
o número total de UAs.
Expressa por:  %  %         é
Freqüência Relativa (FR): a freqüência relativa por sua vez, é a proporção expressa em
porcentagem entre a frequência absoluta de cada espécie e a frequência absoluta total por
unidade de área (MILLER-DOMBOIS E ELLENMBERG, 1974, apud SANQUETTA et al.,
2006).
Expressa por:  % 

ê

ê

! "#     é

! "#  #

 é

∗ 

6.2.1.5 Estimadores de Importância Ecológica
Índice de Valor de Cobertura (IVC): o IVC é calculado pela soma da densidade relativa
com a dominância relativa de determinada espécie, sendo seu valor máximo possível igual a
200% (no caso da floresta ser composta por apenas uma espécie).
Expresso por: %&'%   ( 
Onde:
DR = Densidade relativa da espécie;
DoR = Dominância relativa da espécie.
Índice de Valor de Importância (IVI): é um método utilizado para integrar os parâmetros da
estrutura vertical de uma floresta, combinando-os em uma única expressão.
Expresso por: %&%   (  ( 
Onde:
DR = Densidade relativa da espécie;
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DoR = Dominância relativa da espécie;
FR = Frequência relativa da espécie.
6.2.1.6 Índices de diversidade
Índice de Simpson (D): mede a probabilidade de dois indivíduos selecionados ao acaso
pertencerem à mesma espécie. Este índice é fortemente influenciado pela abundância das
principais espécies, sendo pouco influenciado pelo número de espécies.
Expresso por: )  ∑

+,+,-.
/+-.

para populações finitas;

)  ∑2,3. 01² para populações infinitas.
Onde:
ni = número de indivíduos da espécie i;
N = número total de indivíduos;
pi = ni/N.
Índice de Shannon – Weaver (H’): este índice sugere que a heterogeneidade pode ser
equiparada com a quantidade de incerteza que existe na seleção aleatória de um indivíduo
de determinada espécie na população, quanto mais espécies existem e mais homogênea e
a distribuição, maior a diversidade. O índice de Shannon – Weaver assume que todas as
espécies estão representadas na amostra, o seu valor varia geralmente entre 1,5 e 3,5.
Expresso por: 4 5  6 ∑ 01. 89 01
Onde:
pi = ni/N (n° de indivíduos da espécie i, dividido pelo n° total de indivíduos)
Em povoamentos de apenas uma espécie, H’= 0 (ausência total de estrutura do sistema, no
sentido teórico de informação). H’ atinge seu máximo quando todas as espécies encontramse regularmente distribuídas (máximo de homogeneidade estrutural). Assim sendo, H’max. =
ln S (onde S = número total de espécies).
Índice de Eveness (E): O grau de homogeneidade de distribuição ou a taxa percentual da
distribuição máxima é denominado de Equabilidade (Eveness) e é calculada pela fórmula:
<′

Expresso por: :  ;=> ?@ ∗ 100
Onde:
S = n° total de espécies.
Quando E = 100, a distribuição das espécies atingiu seu nível máximo. Quanto maior a
dominância de uma ou poucas espécies, mais baixo será o valor de E.

Diagrama de frequência
Diagramas de freqüência fornecem informações preliminares sobre a heterogeneidade
florística da área estudada. Para tal, os dados de freqüência absoluta são divididos em 5
classes de frequência absoluta, conforme quadro a seguir.
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Tabela 6.2.2 – Tabela de classes de frequência

Classes
I
II
III
IV
V

Frequência absoluta (%)
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100

Fonte: Impacto Assessoria Ambiental, Inventário Florestal Parque ROV I & II.

6.2.1.7 Valores dendrométricos calculados
Altura média (C ): Calcula-se a altura média das árvores para cada parcela, sendo então
possível estimá-la por hectare.
Expressa por: C  

Onde:
Σh = Soma das alturas das árvores amostradas na parcela;
ni = Número de árvores amostradas na parcela.
D

Área basal da parcela (G): Calcula-se a área basal média para cada parcela, desse modo é
possível estimar a área basal média por hectare.
Expressa por:  ²  D
Onde:
Σg = Somatório das áreas transversais de cada árvore amostrada na parcela.
Volume (V): Calculado em função da área basal, altura e fator de forma de cada árvore,
obtendo-se o volume por parcela e conseqüentemente sendo possível obtê-lo por hectare.
Expresso por: & ³   ∗ ∗ GG
Onde:
g = Área transversal da árvore;
h = Altura da árvore;
f f= fator de forma para a espécie em questão.

 Estatísticas de Precisão Avaliadas:
Variância ( IH ): medida que expressa a variação de uma determinada característica, entre os
indivíduos da população com relação à média. Como neste caso a variável de interesse é o
volume de madeira, a variância é medida tomando-se a diferença entre o volume de cada
parcela e a média de volume de todas as parcelas.
Expressa por: I
H



∑
C ²
KHJ H
-

Onde:
L, = volume de cada parcela;
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L̅ = média de volume de todas as parcelas;
n = número de parcelas.
Desvio padrão ( H ): medida de variabilidade que indica, em termos médios, o quanto os
valores observados variam em relação a sua média. Então, quanto maior for o desvio
padrão, mais heterogênea será a população.
Expresso por: H

 N

∑
C ²
KHJ H
-

Onde:
L, = volume de cada parcela;
L̅ = média de volume de todas as parcelas;
n = número de parcelas amostradas.
Erro padrão ( HC ): expressa a precisão do inventário em termos lineares, ou seja, é o erro
existente devido à variação das médias.
Expresso por:

C
H

 O

H

√

∗ Q 6 G

Onde:
RS = desvio padrão;
f = fração de amostragem, calculada pela divisão do número de parcelas amostradas pelo
número possível de parcelas na população;
n = numero de parcelas amostradas.
Coeficiente de variação (CV): medida de variabilidade relativa que compara a variabilidade
de duas ou mais populações em relação às suas médias, em termos percentuais.
Expresso por: '&  H ∗ 
C
H
Onde:
RS = desvio padrão;
L̅ = média de volume de todas as parcelas.
Intervalo de confiança para o total (IC): explica o quanto o total pode oscilar, para mais ou
para menos, considerando as variações identificadas no inventário em termos da variável de
interesse.
X 6  ∗ # ∗ HC Y W Y W
X (  ∗ # ∗
Expresso por: TU  VW
Onde:
X = valor ponderado pelo intervalo de confiança;
[\ = valor estimado para o total;
N = total de UAs possíveis na população;
RS̅ = erro padrão;
t = referente à tabela de distribuição normal t;
P = Probabilidade de acerto de 95%.

C
H

Z=P

Intensidade amostral (n): o número ideal de unidades amostrais a serem instaladas na
floresta depende da variabilidade da população. A intensidade amostral deve ser definida a
partir de um inventário piloto, de um inventário anterior realizado em uma população com
características similares, ou ainda a partir de estimativas aproximadas com base na
experiência do executor. É importante sempre aferir a intensidade amostral com base no
limite de erro especificado e numa probabilidade definida, neste caso erro máximo de 20% e
______________________________________________________________________________
Impacto Assessoria Ambiental Ltda
Rua São Francisco 65 D, Sala 01, Bairro Maria Goretti, Chapecó – SC
Contatos: (49) 3324 7180 impactoch@yahoo.com.br

90

probabilidade de acerto de 95%. A fórmula utilizada para o cálculo de intensidade amostral é
variável de acordo com o tamanho da população e da amostra, ambos irão definir se se trata
de uma população finita ou infinita, conforme apresenta Soares et. al. (2006).
População finita:
Expressa por:



População infinita:
Expressa por:



#I ∗]I

#I ∗]I


^I _

#I ∗]I
^I

Onde:
n = tamanho da amostra;
E = precisão requerida ou erro admissível em torno da média, em termos absolutos;
S² = variância da característica analisada nas unidades de amostra;
t = valor tabelado da estatística “t” de Student, a dado nível de significância (α) e n – 1,
graus de liberdade;
N = numero total de unidades amostrais na população, ou número possível de unidades
amostrais que cabem na população;
q = valor referente ao p, obtido a partir da fórmula:

6.2.1.8 Resultados

 Caracterização da flora do entorno dos parque eólicos Rosa dos Ventos I & II e
estágios sucessionais da vegetação:
A área avaliada pelo inventário dos parque eólicos Rosa dos Ventos I & II representa os
pontos de instalação dos aero geradores, subestação e canteiro de obras, onde estima-se
uma área de supressão de 6,04 hectares.
A maior parte da supressão de vegetação encontra-se no parque II, que consiste em um
grande fragmento florestal aonde serão instalados os aerogeradores 2, 3, 4, e 5, a floresta
em questão encontra-se preservada, com sub-bosque apresentando alta densidade de
taquaras e serapilheira variando de média a densa, porém, em seus arredores existem
lavouras de cultura anual e plantação da espécie exótica pinus spp.
As demais áreas de supressão do parque II corresponde a abertura e ampliação de acessos
aonde a vegetação consiste principalmente de indivíduos de porte médio, sem presença de
sub-bosque e serapilheira e apresentando indícios de movimentação de gado.
No parque eólico I, a supressão florestal é menor, se restringindo apenas a abertura e
ampliação de acessos, a vegetação possui as características semelhantes a encontrada nos
acessos do parque I, se restringindo a áreas de lavoura e pastagem de gado.
Toda a região dos parque eólicos rosa dos ventos I & II encontra-se antropizada,
principalmente pela presença de lavouras par acultura anual como pelo pastejo de gado,
dessa forma, a vegetação existente na área também sofre com essa antropização,
limitando-se a pequenos e isolados fragmentos florestais de mata nativa.
Para a determinação do estágio sucessional de cada parcela foram analisados diversos
indicadores de qualidade da vegetação levantados para os fragmentos florestais avaliados,
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de modo que optou-se, no momento da classificação do estágio sucessional, pelo estágio
que era indicado pelo maior número de fatores avaliados.
A tabela a seguir mostra os valores encontrados para os indicadores calculados para as
diferentes parcelas, além de outras características avaliadas no momento do inventário
florestal, a partir disto têm-se a correspondente classificação quanto ao estágio sucessional
para as parcelas instaladas.
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Tabela 6.2.3 – Valores dendrométricos calculados e características avaliadas para cada parcela e estágio sucessional correspondente.
Variáveis dendrométricas calculadas por Parcela
Parcela dap (cm) médio G (m²) média/ha
1

10,29

24,25

h (m)média

Bromélias Xaxins

6,13

Ausente

Cactus Orquídeas

Ausente Ausente
Ausente

Estágio sucessional
Inicial/Médio

2

6,10

21,09

6,73

Ausente

2

Inicial

3

13,45

38,37

6,52

1

Ausente Ausente

Ausente

Médio

4

11,48

27,31

7,03

2

Ausente Ausente

Ausente

Médio

5

12,92

24,89

6,79

1

1

Médio

6

12,11

22,07

6,43

2

Ausente

Médio

7

10,01

15,94

8,00

Ausente

2

Ausente

2

Médio

8

16,77

23,19

7,54

Ausente

Ausente

1

Ausente

Médio

9

10,57

18,63

7,03

Ausente

Ausente Ausente

Ausente

Inicial

10

12,94

17,31

6,36

2

Ausente Ausente

Ausente

Médio

11

11,53

18,80

6,22

1

Ausente Ausente

Ausente

Médio

12

12,80

17,50

7,16

1

Ausente Ausente

Ausente

Médio

13

9,17

15,75

6,56

2

3

Médio

14

9,04

7,91

7,23

Ausente

Ausente Ausente

Ausente

Inicial

15

11,20

13,68

6,95

Ausente

Ausente

1

Ausente

Médio

16

16,28

24,73

7,80

2

6

Ausente

Ausente

Médio

17

12,91

19,66

7,70

Ausente

3

Ausente

Ausente

Médio

18

11,78

11,31

7,40

1

Ausente Ausente

Ausente

Médio

19

11,79

25,55

6,48

Ausente

Ausente Ausente

1

Inicial/Médio

20

12,51

22,03

8,31

2

Ausente Ausente

Ausente

Médio

21

14,06

18,35

8,79

Ausente

Ausente Ausente

Ausente

Médio

22

15,54

22,05

8,53

Ausente

Ausente Ausente

Ausente

Médio

23

13,92

20,62

8,05

1

Ausente Ausente

Ausente

Médio

24

10,26

14,00

7,58

Ausente

Ausente Ausente

Ausente

Inicial

6

1

Ausente

Vegetação

Ausente

Ausente Ausente

8

Ausente
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 Levantamento Florestal:
O cálculo da intensidade amostral se deu conforme descrito anteriormente na metodologia,
desse modo é possível observar a seguir o cálculo de intensidade amostral e o resultado do
mesmo.
Tabela 6.2.4 – Descrição do cálculo de intensidade.
Cálculo da intensidade amostral
Número de UAs possíveis

N=302 UAs

Número de UAs instaladas

n = 24 UAs

Cálculo do tamanho da população com relação à amostra
`

+

/

1 6 `

→ `

ab

cda

→ `  0,0794

→ 1 6 0,0794 = 0,9206

1 6 ` > 0,98 população infinita
1 6 ` < 0,98 população finita

0,9206 < 0,98 Portanto a população é considerada Finita
Cálculo da intensidade amostral para população Finita
n = número de UAs necessárias

#I ∗ ]I

#I ∗ ]I
^I (

 

t = valor da distribuição t de student

I, ijkI ∗ , lmjjI
I, ijkI ∗ , lmjjI
, noIII (
mI

S² = Variância da amostra

9. = 13,0742 > 13 UA’s

E² = erro admissível em torno da média

I, kjjI ∗ , lmjjI
I, kjjI ∗ , lmjj²
, noIII (
mI
9a = 14,4347 > 14 UA’s

p  > n – 1 = (23 gl) = 2,0687

I 

I, io ∗ , lmjj
I, ioI ∗ , lmjjI
, noIII (
mI
9c = 14,2023 > 14 UA’s
m 

I

I

p I > n – 1 = (12 gl) = 2,1788
p m > n – 1 = (13 gl) = 2,1604

I, ioI ∗ , lmjjI
I, ioI ∗ , lmjjI
, noIII (
mI
9b = 14,2023 > 14 UA’s Número estabilizado

p o > n – 1 = (13 gl) = 2,1604

Área total de supressão

60.439,01 m² - 6,04 ha

o 
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Área amostrada

4800 m² - 0,48 ha

Número de UAs possíveis

302

Número de UAs necessárias

n = 14 UAs

n = 24 UAs
Número de UAs instaladas
Fonte: Impacto Assessoria Ambiental, Inventário Florestal Parque ROV I & II.

O inventário florestal foi calculado com base nos dados coletados em 24 parcelas instaladas
na área das futuras instalações dos parque eólicos Rosa dos Ventos I & II. A área
amostrada correspondeu a 4.800 m² (0,48 ha), distribuídos em uma área de 60.439,01 m²
(6,04 ha). As 24 unidades amostrais instaladas mantiveram o erro de amostragem em 15,09
%. Os resultados principais obtidos para cada parcela e para todo o levantamento podem
ser visualizados na tabela a seguir.
Tabela 6.2.5 – Valores dendrométricos médios de acordo com cada parcela instalada.
Parcela
1

DAP
H média
(parcela)(m²)
(m)
10,2948

6,13

V absolutos parcela

V estimados/ha

G (hectare)
(m²)

Vtot. (m³)

Vcom. (m³)

Vtot.

Vcom.

0,4850

3,0302

0,788046

151,51

39,40231

2

6,0988

6,73

0,4218

2,4185

0,171082

120,92

8,554081

3

13,4512

6,52

0,7673

5,7395

2,232125

286,98

111,6062

4

11,4836

7,03

0,5463

3,1043

0,738974

155,21

36,94872

5

12,9181

6,79

0,4977

3,4012

0,983692

170,06

49,18461

6

12,1071

6,43

0,4414

2,4255

0,000000

121,27

0,00000

7

10,0091

8,00

0,3187

1,8363

0,000000

91,81

0,0000

8

16,7725

7,54

0,4638

3,4759

0,528866

173,80

26,4433

9

10,5679

7,03

0,3725

2,1654

0,000000

108,27

0,00000

10

12,9370

6,36

0,3461

2,7750

0,000000

138,75

0,00000

11

11,5284

6,22

0,3760

2,3271

0,000000

116,35

0,00000

12

12,7994

7,16

0,3500

2,2742

0,000000

113,71

0,00000

13

9,1673

6,56

0,3151

2,4786

0,424841

123,93

21,24205

14

9,0429

7,23

0,1583

0,8332

0,000000

41,66

0,00000

15

11,2045

6,95

0,2735

1,7505

0,342163

87,52

17,10816

16

16,2762

7,80

0,4946

3,7071

1,538441

185,35

76,92207

17

12,9075

7,70

0,3932

2,8091

0,582499

140,45

29,125

18

11,7775

7,40

0,2263

1,3468

0,00000

67,34

0,00000

19

11,7902

6,48

0,5110

3,6169

0,529667

180,85

26,48338

20

12,5120

8,31

0,4406

3,1353

0,00000

156,76

0,00000

21

14,0559

8,79

0,3671

2,4856

0,286677

124,28

14,33387

22

15,5410

8,53

0,4411

3,1903

1,130680

159,51

56,534

23

13,9219

8,05

0,4125

2,9419

0,506551

147,09

25,32758

24
10,2594
7,58
0,2800
1,7992
0,092878
89,96
4,643903
Valores
0,4042
2,7111
0,453216
135,56 22,66080
Médios
Fonte: Impacto Assessoria Ambiental, Inventário Florestal Parque ROV I & II.
Legenda: h = altura; G = área basal da parcela; Vtot. = volume total; Vc. = volume comercial.
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De posse do valor médio do estoque de madeira existente por hectare na área inventariada,
calcula-se o estoque total de madeira existente na população. Assim, multiplicando-se a
dimensão da área (6,04 ha) pela quantidade média de madeira existente em cada hectare
(135,56 m³), têm-se que o montante de madeira existente na área de supressão é de 819,29
m³, com possibilidade de erro máximo de 20% para mais ou para menos.
A fim de dimensionar este intervalo, chamado de “Intervalo de Confiança”, calculou-se a
possível variação da variável de interesse (volume m³), dentro destes limites pré
determinados, desta maneira obteve-se o seguinte intervalo de confiança para o total:
IC = 690,17 < 819,29 > 948,42.
As estatísticas de precisão calculadas para o inventário em questão são apresentadas na
tabela a seguir.
Tabela 6.2.6 – Valores das estatísticas de precisão calculadas.
Estatísticas de precisão
Variância

0,9388 m³ / parcela

Desvio padrão

0,9689 m³ / parcela

Erro padrão

0,1977 p/ +/-

Coeficiente de Variação (CV)

35,7391%

f
(1-f)

0,0794
0,9205 < 0,98 = população finita

E

0,1977 m³ / UA

Intervalo de Confiança para o total
690,17 < 819,29 > 948,42
Fonte: Impacto Assessoria Ambiental, Inventário Florestal Parque ROV I & II.

Como foi possível observar na tabela anterior, para as áreas basais (G), encontrou-se o
maior valor para a parcela 03, 0,7673 m², dentro da UA de 200m², e o menor valor para a
parcela 14, esta atingiu 0,1583 m² em uma parcela de 200 m². A estimativa calculada para o
todo, com base nos dados levantados, foi de 20,2077 m² de área basal por hectare.
Ainda de acordo com o exposto na tabela de valores dendrométricos calculados, nota-se
que a UA que obteve o maior valor de volume total foi a parcela 03, com 5,7395 m³ de
madeira, amostrados dentro dos 200 m² de área da parcela. Em contrapartida a UA com
menor valor de volume de madeira foi a parcela 14 com 0,8332 m³ amostrados em 200 m².
Quanto aos valores de volume de madeira, estimados para o levantamento, obteve-se o
valor médio de 135,5573 m³ por hectare, destes, estima-se que 22,6608 m³ por hectare,
possam ter utilização comercial para serraria, os restantes 112,8965 m³ por hectare, se
prestam a usos menos nobres, como lenha e carvão. Visto que o total de madeira a ser
retirado é de 819,29 m³, têm-se que o volume estimado de madeira para serraria existente
no local é de 136,96 m³
Ainda a fim de fornecer subsídios para avaliara a representatividade das espécies na
floresta inventariada, calculou-se o volume de madeira amostrado para cada espécie bem
como a estimativa de volume para cada espécie por hectare, além das alturas médias e
DAP’s médios de cada espécie e a área basal (G) por hectare para cada espécie. A tabela a
seguir apresenta os resultados dos cálculos supracitados.
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Tabela 6.2.7 – Valores para cada espécie amostrada no Inventário Florestal dos parque eólicos Rosa dos Ventos I & II.

Annona rugulosa

DAP (cm) médio
da espécie
8,68

G(m²) da
espécie/ha
0,1679

V (m³) / sp
amostrado
0,4206

V(m³) / sp
estimado / ha
0,8763

H (m) média
da espécie
6,36

Açoita Cavalo

Luehea divaricata

4,30

0,0061

0,0096

0,0200

5,00

Espécie

Nome vulgar

Ariticum de Porco
Aguaí

Chrysophyllum marginatum

7,61

0,2873

0,6804

1,4175

4,86

Angelim

Sweetia fruticosa

11,46

0,0430

0,1137

0,2368

8,50

Aperta Goela

Myrcia hebepetala

7,42

0,1014

0,2083

0,4339

5,40

Araucária

Araucaria angustifolia

46,15

0,3486

1,6313

3,3985

15,00

Ariticum do Mato

Rollinia rugulosa

4,62

0,0070

0,0101

0,0211

4,50

Bracatinga

Mimosa scabrella

11,42

1,3655

3,9778

8,2871

8,04

Branquilho

Sebastiania commersoniana

12,81

0,1521

0,4593

0,9569

6,25

Cafezeiro do Mato

Casearia sylvestris

6,60

0,0303

0,0448

0,0933

4,75

Calhandra

Calliandra selloi

5,57

0,0102

0,0128

0,0266

4,00

Cambotã Branco

Matayba elaeagnoides

8,03

0,4170

0,9282

1,9338

5,39

Camboatã Vermelho

Cupania vernalis

5,09

0,0042

0,0053

0,0110

4,00

Canela Amarela

Nectandra lanceolata

24,23

0,9810

3,5637

7,4244

9,38

Canela Burra

Endlicheria paniculata

8,15

0,3247

0,7487

1,5597

5,14

Canela de Veado

Helietta apiculata

6,37

0,0066

0,0103

0,0216

5,00

Canela do Brejo

Machaerium stipitatum

5,41

0,0048

0,0090

0,0187

6,00

Canela Ferrugem

Nectandra oppositifolia

12,41

0,0252

0,0551

0,1147

7,00

Canela Guaica

Ocotea puberula
Ocotea corymbosa

12,80

0,7172

2,1031

4,3815

6,50

Canela Merda

15,31

0,5423

1,7598

3,6663

7,80

Canela Preta

Ocotea catharinensis

16,87

0,3255

1,0783

2,2465

8,40

Canelinha

Nectandra megapotamica

6,51

0,0754

0,1510

0,3145

5,22

Canjerana

Cabralea canjerana

6,88

0,0441

0,0840

0,1751

5,80

Capororoca Branca

Rapanea guianensis

8,37

0,1712

0,3572

0,7442

6,14

Caroba

Jacaranda micrantha

13,11

0,4073

1,0913

2,2735

6,80

Jacaranda puberula

7,32

0,0088

0,0192

0,0399

7,00

Carobinha
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Roupala brasiliensis

DAP (cm) médio
da espécie
8,75

G(m²) da
espécie/ha
0,0269

V (m³) / sp
amostrado
0,0610

V(m³) / sp
estimado / ha
0,1272

H (m) média
da espécie
6,50

Caúna
Cauna da Folha
Serrilhada
Cedro

Ilex brevicuspis

5,09

0,0042

0,0053

0,0110

4,00

Ilex dumosa

8,70

0,0433

0,0875

0,1824

5,67

Cedrela fissilis

19,74

0,3130

1,3971

2,9107

9,00

Cerejeira

Eugenia involucrata

10,19

0,0170

0,0424

0,0883

8,00

Espécie

Nome vulgar

Carvalho

Cincho

Sorocea bonplandii

7,00

0,0080

0,0125

0,0261

5,00

Erva Mate

Ilex paraguariensis

13,79

0,8034

2,4822

5,1714

7,44

Espinheira Santa

Maytenus ilicifolia

8,59

0,0121

0,0189

0,0393

5,00

Forquilheira

Peschiera fuchsiaefolia

13,69

0,0307

0,0861

0,1793

9,00

Fumeiro Bravo

Solanum mauritianum

10,09

0,8551

1,9745

4,1135

6,67

Grandiúva

Trema micrantha

6,37

0,0134

0,0184

0,0383

4,50

Guabiroba

Campomanesia xanthocarpha

31,83

0,1658

0,5690

1,1854

11,00

Guabirobinha

Campomanesia rhombea

6,68

0,0147

0,0208

0,0433

4,50

Guaçatunga Branca

Casearia decandra

4,46

0,0032

0,0051

0,0106

5,00

Guamirim

Myrcia palustris

31,83

0,1658

0,5173

1,0776

10,00

Guamirim Folha Larga

Calyptranthes concinna

8,28

0,0112

0,0175

0,0364

5,00

Guaraperê

Lamanonia ternata

7,96

0,0104

0,0226

0,0471

7,00

Jabuticaba

Plinia trunciflora

31,83

0,1658

0,6207

1,2931

12,00

Esporão de Galo

Celtis iguanaea

14,96

0,0366

0,0914

0,1904

8,00

Jaracatia

Jacaratia spinosa

10,82

0,0416

0,0780

0,1624

6,00

Jerivá

Syagrus romanzoffiana

28,86

0,4092

1,5302

3,1879

12,00

Jurubeba

Solanum paniculatum

6,87

0,1405

0,2986

0,6220

6,41

Laranjeira do Mato

Gymnanthes concolor

5,41

0,0151

0,0221

0,0460

4,00

Leiteiro

Sapium glandulosum

13,53

0,1776

0,5124

1,0674

7,00

Limoeiro do Mato

Seguieria langsdorffii

10,03

0,0409

0,0967

0,2015

6,00

Louro Mole

Cordia ecalyculata

14,21

2,2429

6,7383

14,0382

8,23
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Espécie

Nome vulgar

Mamica de Cadela

Zanthoxylum rhoifolium

DAP (cm) médio
da espécie
7,32

G(m²) da
espécie/ha
0,0458

V (m³) / sp
amostrado
0,0891

V(m³) / sp
estimado / ha
0,1857

H (m) média
da espécie
6,00

Maria Preta

Diatenopteryx sorbifolia

10,11

0,0711

0,1445

0,3010

6,00

Maricá

Mimosa bimucronata

5,89

0,0118

0,0160

0,0334

4,00

Micônia

Tibouchina pulchra

6,53

0,0645

0,1035

0,2157

4,75

Ortigão

Urera nitida

5,41

0,0099

0,0092

0,0193

3,00

Pau Amargo

Picramnia parvifolia

11,14

0,0203

0,0380

0,0792

6,00

Pessegueiro Bravo

Prunus myrtifolia

23,65

3,5503

13,9768

29,1183

10,57

Sucará

Gleditsia amorphoides

7,00

0,0080

0,0125

0,0261

5,00

Timbó

Ateleia glasioviana

8,34

0,3991

0,8721

1,8169

6,50

Uvaia

Eugenia pyriformis

9,55

0,0363

0,0654

0,1362

5,00

Vassourão

Piptocarpha regnelii

19,74

0,0637

0,1789

0,3728

9,00

Vassourão Branco

Piptocarpha angustifolia

15,56

3,5344

12,5732

26,1943

9,08

Vassourão Preto

Vernonia discolor

15,92

0,0414

0,1164

0,2425

9,00

Baccharis elaeagnoides
Vassourinha
7,00
0,0080
Fonte: Impacto Assessoria Ambiental, Inventário Florestal Parque ROV I & II.

0,0125

0,0261

5,00
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Os valores de volume total de madeira, para as espécies que tiveram maior
representatividade, levantados apenas dentro das 30 UAs instaladas para o inventário
florestal dos parque eólicos Rosa dos Ventos I & II, podem ser observados na figura a
seguir.
Volume das Cinco Espécies Mais Representativas
Amostradas
Nectandra lanceolata
Mimosa scabrella

3,5637
3,9778

Cordia ecalyculata

6,7383

Piptocarpha angustifolia

12,5732

Prunus myrtifolia

13,9768

Figura 6.2.11 – Gráfico apresentando as CINCO espécies que alcançaram maior valor de volume
total de madeira, medido apenas dentro das 24 UAs.

A espécie Luehea divaricata, como foi possível notar no gráfico, apresentou o maior valor de
volume total de madeira, atingindo 13,98 m³ nas 24 UAs medidas, em seguida aparecem
Parapiptadenia rigida com 12,57 m³, Sebastiania commersoniana com 6,74 m³, Myrocarpus
frondosus com 3,98 m³ e por fim, Ateleia glasioviana com 3,56 m³.
Todas as demais espécies alcançaram volumes amostrados inferiores a 3,5 m³ dentro das
24 unidades amostradas.
Os valores de volume, desta vez estimados por hectare relativos à essas mesmas sete
espécies mais representativas, podem ser observados na figura a seguir.
Volume Estimado das Cinco Espécies Mais
Representativas
Nectandra lanceolata
Mimosa scabrella
Cordia ecalyculata
Piptocarpha angustifolia
Prunus myrtifolia

7,4244
8,2871
14,0382
26,1943
29,1183

Figura 6.2.12 – Volumes de madeira calculados por espécie de acordo com o levantamento e
projetados por hectare.
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Levantamento fitossociológico:

Os estudos fitossociológicos visam dar ao manejador informações sobre a estrutura,
biodiversidade e grau de conservação das florestas. O levantamento fitossociológico feito na
área do empreendimento Rosa dos Ventos, mostra a dinâmica das espécies nos fragmentos
florestais e sua respectiva representatividade na floresta.
Foram amostrados 570 indivíduos de 66 espécies arbóreas, distribuídas em 33 famílias
botânicas.
A tabela a seguir, mostra a distribuição de todas as espécies amostradas de acordo com
suas respectivas famílias.
Tabela 6.2.8 – Espécies amostradas de acordo com suas respectivas famílias botânicas.
Nome Popular

Nome Científico

Ariticum do Mato

Rollinia rugulosa

Ariticum de Porco

Annona rugulosa

Forquilheira

Peschiera fuchsiaefolia

Caúna
Cauna da Folha
Serrilhada
Erva Mate

Ilex brevicuspis

Ilex paraguariensis

Araucária

Araucaria angustifolia

Araucariaceae

Jerivá

Syagrus romanzoffiana

Arecaceae

Vassourão

Piptocarpha regnelii

Vassourão Branco

Piptocarpha angustifolia

Vassourão Preto

Vernonia discolor

Vassourinha

Baccharis elaeagnoides

Caroba

Jacaranda micrantha

Carobinha

Jacaranda puberula

Ilex dumosa

Família
Annonaceae
Apocynaceae
Aquifoliaceae

Asteraceae

Bignoniaceae

Esporão de Galo

Celtis iguanaea

Cannabaceae

Louro Mole

Cordia ecalyculata

Boraginaceae

Jaracatia

Jacaratia spinosa

Caricaceae

Espinheira Santa

Maytenus ilicifolia

Celastraceae

Guaraperê

Lamanonia ternata

Cunoniaceae

Branquilho

Sebastiania commersoniana

Laranjeira do Mato

Gymnanthes concolor

Leiteiro

Sapium glandulosum

Angelim

Sweetia fruticosa

Canela do Brejo

Machaerium stipitatum

Sucará

Gleditsia amorphoides

Timbó

Ateleia glasioviana

Canela Amarela

Nectandra lanceolata

Canela Burra

Endlicheria paniculata

Canela Ferrugem

Nectandra oppositifolia

Canela Guaica

Ocotea puberula

Euphorbiaceae

Fabaceae

Lauraceae
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Nome Popular

Nome Científico

Canela Merda

Ocotea corymbosa

Canela Preta

Ocotea catharinensis

Canelinha

Nectandra megapotamica

Micônia

Tibouchina pulchra

Canjerana

Cabralea canjerana

Cedro

Cedrela fissilis

Bracatinga

Mimosa scabrella

Maricá

Mimosa bimucronata

Calhandra

Calliandra selloi

Mimosoideae

Cincho

Sorocea bonplandii

Moraceae

Capororoca Branca

Rapanea guianensis

Myrsinaceae

Aperta Goela

Myrcia hebepetala

Cerejeira

Eugenia involucrata

Guabiroba

Campomanesia xanthocarpha

Guabirobinha

Campomanesia rhombea

Guamirim

Myrcia palustris

Guamirim Folha Larga

Calyptranthes concinna

Jabuticaba

Plinia trunciflora

Uvaia

Eugenia pyriformis

Limoeiro do Mato

Seguieria langsdorffii

Phytolaccaceae

Pau Amargo

Picramnia parvifolia

Picramniaceae

Carvalho

Roupala brasiliensis

Proteaceae

Pessegueiro Bravo

Prunus myrtifolia

Rosaceae

Canela de Veado

Helietta apiculata

Mamica de Cadela

Zanthoxylum rhoifolium

Cafezeiro do Mato

Casearia sylvestris

Guaçatunga Branca

Casearia decandra

Camboatã Branco

Matayba elaeagnoides

Camboatã Vermelho

Cupania vernalis

Maria Preta

Diatenopteryx sorbifolia

Aguaí

Chrysophyllum marginatum

Fumeiro Bravo

Solanum mauritianum

Jurubeba

Solanum paniculatum

Açoita Cavalo

Luehea divaricata

Família

Melastomataceae
Meliaceae
Mimosaceae

Myrtaceae

Rutaceae
Salicaceae

Sapindaceae
Sapotaceae
Solanaceae
Tiliaceae

Grandiúva

Trema micrantha
Ulmaceae
Urera nitida
Ortigão
Fonte: Impacto Assessoria Ambiental, Inventário Florestal Parque ROV I & II.

A distribuição dos indivíduos para as famílias mais representativas pode ser visualizada na
figuras a seguir.
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Número de indivíduos por família
80

72

67

70

63

60

53

53

50
36

40
30
20
10
0

Figura 6.2.13 – Gráfico do número de indivíduos distribuídos nas 6 famílias mais numerosas
encontradas no levantamento.

Como pode ser visto a família Lauraceae foi a mais numerosa do levantamento, alcançando
o número de 72 indivíduos, seguida pelas famílias Asteraceae com 67 indivíduos,
Solanaceae com 63 indivíduos, Boraginaceae teve 53 indivíduos, Mimosaceae teve 53
indivíduos e Fabaceae apresentou 36 indivíduos. Das demais famílias amostradas, todas
atingiram valores menores que 33 indivíduos.
A distribuição das 66 espécies dentro das famílias com maior diversidade amostradas pode
ser visualizada na figura a seguir.

Número de espécies por família
9
8

8
7

7
6
5

4

4

3

3
2
1
0
Myrtaceae

Lauraceae

Asteraceae
Fabaceae

Aquifoliaceae
Euphorbiaceae
Sapindaceae
Ulmaceae

Figura 6.2.14 – Gráfico do número de espécies distribuídas de acordo com as respectivas famílias
botânicas.
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O gráfico anterior nos permite perceber claramente a superioridade das famílias Myrtaceae
e Lauraceae no que diz respeito à diversidade de espécies, essas famílias apresentaram 8 e
7 espécies diferentes respectivamente, enquanto as famílias Fabaceae e Asteraceae
apresentaram 4 espécies cada e as famílias Aquifoliaceae, Euphorbiaceae, Sapindaceae e
Ulmaceae apresentaram 3 espécies cada, as demais famílias apresentaram valores
inferiores a 2 espécies cada.
Quanto aos índices fitossociológicos calculados, a tabela, a seguir, mostra os principais
índices calculados para as diversas espécies encontradas no estudo em questão.
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Tabela 6.2.9 – Índices fitossociológicos calculados para a floresta estudada.
Nome popular

Espécies

ni

ui

DA

DR

DoA

DoR

FA

FR

IVC

IVI

Vassourão Branco

Piptocarpha angustifolia

64

19

133,33

11,23

3,5344

17,49

79,17

6,88

28,72

35,60

Louro Mole

Cordia ecalyculata

53

18

110,42

9,30

2,2429

11,10

75,00

6,52

20,40

26,92

Bracatinga

Mimosa scabrella

51

10

106,25

8,95

1,3655

6,76

41,67

3,62

15,70

19,33

Fumeiro Bravo

Solanum mauritianum

46

17

95,83

8,07

0,8551

4,23

70,83

6,16

12,30

18,46

Timbó

Ateleia glasioviana

32

7

66,67

5,61

0,3991

1,97

29,17

2,54

7,59

10,13

Pessegueiro Bravo

Prunus myrtifolia

30

17

62,50

5,26

3,5503

17,57

70,83

6,16

22,83

28,99

Camboatã Branco

Matayba elaeagnoides

28

13

58,33

4,91

0,4170

2,06

54,17

4,71

6,98

11,69

Aguaí

Chrysophyllum marginatum

22

8

45,83

3,86

0,2873

1,42

33,33

2,90

5,28

8,18

Canela Burra

Endlicheria paniculata

21

7

43,75

3,68

0,3247

1,61

29,17

2,54

5,29

7,83

Canela Guaica

18

11

37,50

3,16

0,7172

3,55

45,83

3,99

6,71

10,69

Erva Mate

Ocotea puberula
Ilex paraguariensis

18

10

37,50

3,16

0,8034

3,98

41,67

3,62

7,13

10,76

Jurubeba

Solanum paniculatum

17

6

35,42

2,98

0,1405

0,70

25,00

2,17

3,68

5,85

Capororoca Branca

Rapanea guianensis

14

9

29,17

2,46

0,1712

0,85

37,50

3,26

3,30

6,56

Ariticum de Porco

Annona rugulosa

11

8

22,92

1,93

0,1679

0,83

33,33

2,90

2,76

5,66

Aperta Goela

Myrcia hebepetala

10

7

20,83

1,75

0,1014

0,50

29,17

2,54

2,26

4,79

Canela Merda

Ocotea corymbosa

10

6

20,83

1,75

0,5423

2,68

25,00

2,17

4,44

6,61

Caroba

Jacaranda micrantha

10

7

20,83

1,75

0,4073

2,02

29,17

2,54

3,77

6,31

Canelinha

Nectandra megapotamica

9

6

18,75

1,58

0,0754

0,37

25,00

2,17

1,95

4,13

Canela Amarela

Nectandra lanceolata

8

7

16,67

1,40

0,9810

4,85

29,17

2,54

6,26

8,79

Micônia

Tibouchina pulchra

8

5

16,67

1,40

0,0645

0,32

20,83

1,81

1,72

3,53

Canela Preta

Ocotea catharinensis

5

3

10,42

0,88

0,3255

1,61

12,50

1,09

2,49

3,58

Canjerana

Cabralea canjerana

5

5

10,42

0,88

0,0441

0,22

20,83

1,81

1,10

2,91

Mamica de Cadela

Zanthoxylum rhoifolium

5

4

10,42

0,88

0,0458

0,23

16,67

1,45

1,10

2,55

Branquilho

Sebastiania commersoniana

4

3

8,33

0,70

0,1521

0,75

12,50

1,09

1,45

2,54

Cafezeiro do Mato

Casearia sylvestris

4

4

8,33

0,70

0,0303

0,15

16,67

1,45

0,85

2,30

Leiteiro

Sapium glandulosum

4

4

8,33

0,70

0,1776

0,88

16,67

1,45

1,58

3,03
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Nome popular

Espécies

ni

ui

DA

DR

DoA

DoR

FA

FR

IVC

IVI

Maria Preta

Diatenopteryx sorbifolia

4

3

8,33

0,70

0,0711

0,35

12,50

1,09

1,05

2,14

Cauna da Folha Serrilhada

Ilex dumosa

3

2

6,25

0,53

0,0433

0,21

8,33

0,72

0,74

1,47

Cedro

Cedrela fissilis

3

3

6,25

0,53

0,3130

1,55

12,50

1,09

2,08

3,16

Jerivá

Syagrus romanzoffiana

3

3

6,25

0,53

0,4092

2,02

12,50

1,09

2,55

3,64

Laranjeira do Mato

Gymnanthes concolor

3

3

6,25

0,53

0,0151

0,07

12,50

1,09

0,60

1,69

Açoita Cavalo

Luehea divaricata

2

1

4,17

0,35

0,01

0,03

4,17

0,36

0,38

0,74

Angelim

Sweetia fruticosa

2

1

4,17

0,35

0,0430

0,21

4,17

0,36

0,56

0,93

Ariticum do Mato

Rollinia rugulosa

2

1

4,17

0,35

0,0070

0,03

4,17

0,36

0,39

0,75

Calhandra

Calliandra selloi

2

1

4,17

0,35

0,0102

0,05

4,17

0,36

0,40

0,76

Carvalho

Roupala brasiliensis

2

2

4,17

0,35

0,0269

0,13

8,33

0,72

0,48

1,21

Grandiúva

Trema micrantha

2

2

4,17

0,35

0,0134

0,07

8,33

0,72

0,42

1,14

Guabirobinha

Campomanesia rhombea

2

2

4,17

0,35

0,0147

0,07

8,33

0,72

0,42

1,15

Jaracatia

Jacaratia spinosa

2

2

4,17

0,35

0,0416

0,21

8,33

0,72

0,56

1,28

Limoeiro do Mato

Seguieria langsdorffii

2

1

4,17

0,35

0,0409

0,20

4,17

0,36

0,55

0,92

Maricá

Mimosa bimucronata

2

2

4,17

0,35

0,0118

0,06

8,33

0,72

0,41

1,13

Ortigão

Urera nitida

2

2

4,17

0,35

0,0099

0,05

8,33

0,72

0,40

1,12

Uvaia

Eugenia pyriformis

2

1

4,17

0,35

0,0363

0,18

4,17

0,36

0,53

0,89

Araucária

Araucaria angustifolia

1

1

2,08

0,18

0,34857

1,72

4,17

0,36

1,90

2,26

Camboatã Vermelho

Cupania vernalis

1

1

2,08

0,18

0,0042

0,02

4,17

0,36

0,20

0,56

Canela de Veado

Helietta apiculata

1

1

2,08

0,18

0,0066

0,03

4,17

0,36

0,21

0,57

Canela do Brejo

Machaerium stipitatum

1

1

2,08

0,18

0,0048

0,02

4,17

0,36

0,20

0,56

Canela Ferrugem

Nectandra oppositifolia
Jacaranda puberula

1

1

2,08

0,18

0,0252

0,12

4,17

0,36

0,30

0,66

1

1

2,08

0,18

0,0088

0,04

4,17

0,36

0,22

0,58

Carobinha
Caúna

Ilex brevicuspis

1

1

2,08

0,18

0,0042

0,02

4,17

0,36

0,20

0,56

Cerejeira

Eugenia involucrata

1

1

2,08

0,18

0,0170

0,08

4,17

0,36

0,26

0,62

Cincho

Sorocea bonplandii

1

1

2,08

0,18

0,0080

0,04

4,17

0,36

0,22

0,58

Espinheira Santa

Maytenus ilicifolia

1

1

2,08

0,18

0,0121

0,06

4,17

0,36

0,24

0,60
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Nome popular

Espécies

ni

ui

DA

DR

DoA

DoR

FA

FR

IVC

IVI

Forquilheira

1

1

2,08

0,18

0,0307

0,15

4,17

0,36

0,33

0,69

1

1

2,08

0,18

0,1658

0,82

4,17

0,36

1,00

1,36

Guaçatunga Branca

Peschiera fuchsiaefolia
Campomanesia
xanthocarpha
Casearia decandra

1

1

2,08

0,18

0,0032

0,02

4,17

0,36

0,19

0,55

Guamirim

Myrcia palustris

1

1

2,08

0,18

0,1658

0,82

4,17

0,36

1,00

1,36

Guamirim Folha Larga

Calyptranthes concinna

1

1

2,08

0,18

0,0112

0,06

4,17

0,36

0,23

0,59

Guaraperê

Lamanonia ternata

1

1

2,08

0,18

0,0104

0,05

4,17

0,36

0,23

0,59

Jabuticaba

Plinia trunciflora

1

1

2,08

0,18

0,1658

0,82

4,17

0,36

1,00

1,36

Esporão de Galo

Celtis iguanaea

1

1

2,08

0,18

0,0366

0,18

4,17

0,36

0,36

0,72

Pau Amargo

Picramnia parvifolia

1

1

2,08

0,18

0,0203

0,10

4,17

0,36

0,28

0,64

Sucará

Gleditsia amorphoides

1

1

2,08

0,18

0,0080

0,04

4,17

0,36

0,22

0,58

Vassourão

Piptocarpha regnelii

1

1

2,08

0,18

0,0637

0,32

4,17

0,36

0,49

0,85

Vassourão Preto

Vernonia discolor

1

1

2,08

0,18

0,0414

0,21

4,17

0,36

0,38

0,74

Vassourinha

Baccharis elaeagnoides

1

1

2,08

0,18

0,0080

0,04

4,17

0,36

0,22

0,58

Guabiroba

TOTAL
570
1187,50 100,00 20,2077 100,00 1150,00 100,00
200,00
300,00
Fonte: Impacto Assessoria Ambiental, Inventário Florestal Parque ROV I & II.
LEGENDA: ni = Número de indivíduos; g = Área basal da espécie; ui = quantidade de parcelas em que a i-ésima espécie ocorre; DA = Densidade absoluta, DR =
Densidade relativa; DoA = Dominância absoluta; DoR = Dominância relativa; FA = Frequência absoluta; FR = Frequência relativa; IVC = Índice de valor de
cobertura; IVI = Índice de valor de importância.
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Analisando a tabela acima, é possível notar claramente a maior representatividade da
espécie Piptocarpha angustifolia na área estudada, esse fato se deve ao fato desta espécie
ser adaptada as condições encontradas em terrenos aluviais, como o do estudo em
questão, em seguida tem se a espécie Cordia ecalyculata, esta apresentou também valores
elevados para os índices avaliados. Em termos numéricos a espécie Piptocarpha
angustifolia se mostrou superior quase em todos os índices calculados.
Piptocarpha angustifolia alcançou valor de densidade absoluta igual a 133,33 indivíduos por
hectare, densidade relativa igual a 11,23 %, deste modo estima-se que 11,23 % de todas as
árvores da floresta estudada são da espécie Piptocarpha angustifolia, a sua dominância
absoluta alcançou o valor de 3,53, indicando que essa espécie possui cerca de 3,53 m² de
área basal por hectare, na floresta estudada, a dominância relativa, por sua vez, atingiu o
índice de 17,49 %, o que nos mostra que essa espécie representa 17,49 % da área basal de
cada hectare da floresta, visto que a área basal apresenta relação proporcional com o porte
da copa da árvore, o que ajuda a compreender a participação das espécies na estrutura do
dossel da floresta.
Ainda para os índices de frequência absoluta e relativa, a espécie obteve 79,17% e 6,88 %
respectivamente, o que indica que a espécie ocorreu em 79,17 % das UAs. O índice de
valor de cobertura de Piptocarpha angustifolia alcançou 28,72 %, o que nos leva a crer que
a espécie responde por quase um terço da cobertura florestal da área estudada, o índice de
valor de importância, por sua vez foi de 35,60%.
A segunda espécie mais representativa foi Cordia ecalyculata, a espécie alcançou valores
de densidade absoluta e densidade relativa de 110,42 e 9,30 % respectivamente,
dominância absoluta de 2,24 m2 por hectare, dominância relativa de 11,10 % da área basal
da floresta por hectare, a sua frequência absoluta foi de 75 % e a frequência relativa chegou
a 6,52 %, desse modo percebemos que a espécie ocorreu em 75 % das UAs estudadas.
O índice de valor de cobertura de Cordia ecalyculata foi de 20,40 % de toda a cobertura
florestal da área estudada e seu índice de valor de importância foi de 26,92 %
As demais espécies atingiram valores menos significativos para os índices calculados,
porém, não são de menor importância, pelo contrario, todas as espécies possuem grande
valor no que diz respeito ao equilíbrio do ecossistema e a conservação ambiental.
Por fim para representar a suficiência amostral com relação à abrangência da maior
variação possível das diferentes espécies na área, procedeu-se à análise gráfica da
dispersão de espécies novas ocorrendo ao longo do aumento da área amostrada, por meio
da curva espécie área, ou curva do coletor. Essa avaliação nos permite saber se o
inventário florístico realizado foi representativo, no que tange a quantidade de espécies que
ocorrem na região. A figura a seguir, nos mostra a abrangência do levantamento pela
inclusão de novas espécies ao longo da área amostrada.
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Figura 6.2.15 – Gráfico da curva do coletor, mostrando a abrangência florística do levantamento.

Como pode ser visto, a curva do coletor estabilizou quando haviam sido amostrados
3.800,00 m², mais da metade das espécies encontradas já haviam sido amostradas logo no
inicio da amostragem, havendo após isso, a estabilização da curva espécie área, de modo
que em diversas parcelas no final do levantamento, não encontrou-se nenhuma espécie
nova. O fato de a curva espécie área estabilizar-se, nos indica que a amostragem foi
suficiente, ou seja, a quantidade de espécies novas amostradas tornou-se
proporcionalmente inferior ao aumento da área de amostragem.
De acordo com Cain e Oliveira de Castro, 1959, apud Schaaf, 2001, a área mínima de
amostragem é alcançada quando um acréscimo de 10% na área de amostra determina um
acréscimo inferior a 10% no número de espécies. Essa pressuposição foi confirmada no
presente estudo, quando um aumento de mais de 20 % na área amostrada representou
pouco mais de 5 % de espécies novas amostradas.
Tal fato nos permite afirmar que a grande maioria das espécies que ocorrem no local foram
amostradas.
Para melhor apresentar a distribuição das espécies ao longo das 24 unidades amostrais
instaladas construiu-se a matriz abundância referente ao levantamento realizado, por meio
desta é possível tomar conhecimento do número de indivíduos que ocorreram nas unidades
amostrais e também a distribuição das espécies nestas unidades amostrais.
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Tabela 6.2.10 – Matriz abundância do levantamento florestal dos parque eólicos Rosa dos Ventos I & II.
Unidades amostrais

Espécies

1

2

3

4

5

6

1

Annona rugulosa

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2

1

1

Ateleia glasioviana

2

2

1

1

11

1

Araucaria angustifolia
5

21

2

1

1

1

1

1

32

1

Baccharis elaeagnoides
1

Cabralea canjerana

1

1

1

1

1

5

2

Calliandra selloi

2
1

Calyptranthes concinna
1

Campomanesia rhombea

Total
Geral

1
1

2

Campomanesia xanthocarpha

1

1

Casearia decandra

1

1

Casearia sylvestris

1

Cedrela fissilis

1

1

1

1

1

4

1

3

1

Celtis iguanaea
Chrysophyllum marginatum

1

Cordia ecalyculata

5

8
1

4

1

2

2

3

7

1
2

6

1

3
1

2

2

2
1

1

2

2

4

3

8

22
1

1

Cupania vernalis

53
1

Diatenopteryx sorbifolia

2

Endlicheria paniculata

5

Eugenia involucrata

1

1

Eugenia pyriformis

2

2

Gleditsia amorphoides

1

1

Gymnanthes concolor
Helietta apiculata

1
5

1

2

1

1
1

4
3

1
1
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Unidades amostrais

Espécies

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1

Ilex brevicuspis
Ilex dumosa

2

Ilex paraguariensis

1

Jacaranda micrantha

1

1
2

1

2

1

2

2
1

3

3
4

1

1

1

3

1

18

1

10

1

Jacaranda puberula

1
1

Jacaratia spinosa

1

2
1

Lamanonia ternata

1

2

Luehea divaricata
Matayba elaeagnoides

2

1

Machaerium stipitatum
2

2

1

1

1

6

1

1

1

2

1

3

6

Maytenus ilicifolia
Mimosa bimucronata

1

1

28

1

1

1

Mimosa scabrella

2

4 17 5

1

1

1

4

1

1

Myrcia hebepetala

2
1

1

7

1

1

6

7

1

Nectandra lanceolata
3

1

1

2

1

Nectandra oppositifolia

1

2

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1
3

Ocotea catharinensis
Ocotea corymbosa

3

Ocotea puberula

2

Peschiera fuchsiaefolia

1

1
1

2

1

1

2
1

1

2

1

1

2

1

1

Piptocarpha regnelii

5

2

10

4

1
1

1

18
1

Picramnia parvifolia
Piptocarpha angustifolia

51
10

1

Myrcia palustris
Nectandra megapotamica

Total
Geral
1

1

2

6

2 13 2

3

2

4

5

1

1

2

1

1
8

1
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5
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1
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Unidades amostrais

Espécies

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1

Plinia trunciflora
1

Prunus myrtifolia

2

2

1

Rapanea guianensis

1

1

1

2

1

1

2

1

2

2

3

3

1

Rollinia rugulosa
1

Roupala brasiliensis
Sapium glandulosum

1

Sebastiania commersoniana

2

1

1

1

2

1

1

1

5

2

3

1

2

2

1

2

1

4

1

1

4
2

7

Solanum mauritianum
Solanum paniculatum

6

2

7

1

2

7

1

1

1

2

2

1

4

1

3

1

4

3

1

2

2

2
1

2

Syagrus romanzoffiana

1

1
1

2

1
1

Trema micrantha
1

Urera nitida

3

1

3

1

8

1

2

1

2
1

Zanthoxylum rhoifolium

1

1
2

Tibouchina pulchra

Vernonia discolor

46
17

Sorocea bonplandii
Sweetia fruticosa

30
14

2

Seguieria langsdorffii

Total
Geral
1

1
1

2

1

Total Geral
38 26 31 39 24 28 36 15 28 14 23 19 25 22 20 16 19 15 25 26 19 17 18 27
Fonte: Impacto Assessoria Ambiental, Inventário Florestal Parque ROV I & II.
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Como instrumento auxiliar na avaliação da condição da floresta, optou-se pela construção
de um diagrama de frequência, dividindo a floresta estudada em cinco classes distintas de
frequência, desse modo podemos saber a que classe de frequência determinada espécie
pertence, e qual o número de espécie que pertencem a cada classe de frequência. A seguir
o quadro do diagrama de frequências.
Tabela 6.2.11 – Tabela de indivíduos por classe de frequência
Classes
Frequência absoluta (%)
N° de espécies
I

1 - 20

47

II

21 - 40

11

III

41 - 60

4

IV

61 - 80

4

V
81 - 100
0
Fonte: Impacto Assessoria Ambiental, Inventário Florestal Parque ROV I & II.

Observando a tabela 5 é fácil perceber que o número de espécies diminui tanto quanto mais
altas forem as classes de frequência, isto é, são poucas as espécies que ocorrem com
frequência absoluta elevada e é grande o número de espécies com baixas frequências
absolutas na área. Nota-se que apenas 4 espécies ocorrem com frequências absolutas
superiores a 60. Tal fato sugere que as 4 espécies mais freqüentes apresenta uma maior
capacidade de dispersão e adaptação as condições ambientais da área estudada.
As espécies em questão são Cordia ecalyculata, Prunus myrtifolia e Solanum mauritianum.
Povoamentos com forte representatividade nas classes de freqüência mais altas (IV ou V,
freqüência absoluta acima de 60%) indicam um alto grau de homogeneidade florística. Em
contrapartida, povoamentos mais representados pelas classes I e II (até 40% de FA) podem
ser considerados bastante heterogêneos.
Desse modo, o diagrama de frequências nos leva a crer que o fragmento florestal estudado
apresenta um alto grau de heterogeneidade, essa situação é ilustrada na figura a seguir.

Frequência Absoluta

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Classes

I

II

III

IV

V

Figura 6.2.16 – Gráfico do diagrama de frequência.
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As duas classes de menor frequência (classes I e II) apresentaram o maior número de
espécies, o que nos indica, como comentado anteriormente, que a floresta inventariada
apresenta uma grande heterogeneidade.
 Resultados dos Índices de Diversidade:
Os índices de diversidade calculados para o estudo em questão são apresentados na tabela
a seguir.
Tabela 6.2.12 – Resultados obtidos para os índices de diversidade calculados para o povoamento.
Valor
Índice de diversidade
Critério
calculado
Varia geralmente de 0 a 1, quanto menor,
0,0531
Simpson (D)
maior a diversidade
H’ aumenta quanto maior a homogeneidade
3,3540
Shannon – Weaver (H’)
estrutural
Representa o nível máximo de
4,1897
H’ max
homogeneidade para a floresta estudada.
Quando e=100 a distribuição das espécies
80,0549
Eveness (E)
atingiu o nível máximo
Fonte: Impacto Assessoria Ambiental, Inventário Florestal Parque ROV I & II.

Como nos mostra a tabela anterior, o valor obtido para o índice de Simpson foi de 0,0531.
Visto que este índice mede a probabilidade de dois indivíduos escolhidos ao acaso
pertenceram à mesma espécie é possível dizer que quanto menor a probabilidade dos
indivíduos serem da mesma espécie, maior a diversidade de espécies, logo, quanto menor o
valor do Índice de Simpson, maior a diversidade.
O índice de Simpson varia de 0 a 1, quanto mais alto for, maior a probabilidade de os
indivíduos serem da mesma espécie, ou seja, maior a dominância e menor a diversidade.
Neste caso o valor do índice, 0,0531, foi baixo se comparado ao valor máximo 1, logo
percebe-se que não é alta a probabilidade de dois indivíduos selecionados aleatoriamente
serem da mesma espécie, denotando considerável diversidade na floresta estudada.
O índice de Shannon – Weaver atingiu o valor de 3,3540, sendo que geralmente ele varia de
1,5 a 3,5 sendo raramente superior a esse valor, este índice quantifica a diversidade de
acordo, não só com quantidade de espécies, mas também com a homogeneidade com que
estas espécies se distribuem na área, assim, quanto maior o número de espécies e quanto
mais homogênea sua distribuição, maior a diversidade.
O índice “H’max” representa a maior homogeneidade possível para um dado número de
espécies de modo que através deste é possível avaliar se o valor calculado para o índice H’
é alto ou baixo para a área. No presente levantamento, o valor de 3,3540 para o índice de
Shannon – Waver (H’) é comparado ao valor de 4,1897 para H’max, de modo que percebese então uma homogeneidade para a floresta estudada, esta possui cerca de 80,0549% da
homogeneidade máxima possível para o número de espécies amostradas neste
levantamento.
Quanto ao índice de Eveness, este dimensiona o grau de homogeneidade de distribuição ou
a taxa percentual da distribuição máxima é denominado de Equabilidade (Eveness), quando
índice atinge 100% temos que a floresta atingiu sua homogeneidade de distribuição máxima.
Uma vez que o índice para o presente estudo atingiu o valor de 80,0549%, percebemos que
a floresta apresenta um bom índice de homogeneidade e equabilidade.
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Kanieski et al., 2010 quantificou a diversidade em uma Floresta Ombrófila Mista por meio de
índices de diversidade, os autores instalaram para este estudo 10 UAs e calcularam os
índices para cada parcela, os resultados obtidos foram: para o índice de Simpson, valores
entre 0,05 e 0,16 para as diferentes parcelas; para o índice de Shannon – Weaver, valores
entre 2,79 e 3,40. Os resultados do presente estudo revelaram, como mostrado
anteriormente, o valor de 0,1073, para o índice de Simpson e 3,0838 para o Índice de
Shannon - Weaver, resultados estes relativamente semelhantes aos do estudo de Kanieski
et al., porém o presente estudo mostra, segundo estes índices, ter semelhante diversidade
com homogeneidade semelhante ao estudo de Kanieski et al.
 Tabela de Volumes:
O levantamento florestal dos parques eólicos Rosa dos Ventos I & II foi realizado pelo
método de amostragem aleatória simples visando levantar o volume de madeira nos
fragmentos florestais a serem suprimidos para às futuras instalações dos parque eólicos. Os
valores de volume resultantes estão dispostos na tabela a seguir.
Tabela 6.2.13 – Resultados obtidos para o inventário florestal dos parques eólicos Rosa dos Ventos I
& II.
Volume Com.
Volume Lenha
Volume
Método
(m³)
(m³)
Total (m³)
Amostragem dos Fragmentos
136,96
682,33
819,29
Florestais
TOTAL
819,29
136,96
682,33
Fonte: Impacto Assessoria Ambiental, Inventário Florestal Parque ROV I & II.

Analisando a tabela anterior podemos concluir que, a supressão para a instalação das
estruturas dos parques eólicos Rosa dos Ventos I & II produzirá um total de 819,29 m³ de
madeira.
A quantidade por espécie do volume estimado esta na tabela a seguir.
Tabela 6.2.14 – Resultados obtidos do volume total por espécie.
Nome Científico
V. Com. Tot. (m³) V. Lenha Tot. (m³) V Total (m³)
Annona rugulosa

0,000000

5,296419

5,296419

Araucaria angustifolia

16,432244

4,108061

20,540305

Ateleia glasioviana

0,000000

10,981077

10,981077

Baccharis elaeagnoides

0,000000

0,157614

0,157614

Cabralea canjerana

0,000000

1,058294

1,058294

Calliandra selloi

0,000000

0,160740

0,160740

Calyptranthes concinna

0,000000

0,220139

0,220139

Campomanesia rhombea

0,000000

0,261822

0,261822

Campomanesia xanthocarpha

0,000000

7,164276

7,164276

Casearia decandra

0,000000

0,063827

0,063827

Casearia sylvestris

0,000000

0,563698

0,563698

Cedrela fissilis

9,078571

8,513505

17,592075

Celtis iguanaea

0,000000

1,150974

1,150974

Chrysophyllum marginatum

0,000000

8,567106

8,567106
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Nome Científico

V. Com. Tot. (m³)

V. Lenha Tot. (m³)

V Total (m³)

Cordia ecalyculata

0,000000

84,845414

84,845414

Cupania vernalis

0,000000

0,066693

0,066693

Diatenopteryx sorbifolia

0,000000

1,819075

1,819075

Endlicheria paniculata

0,000000

9,426885

9,426885

Eugenia involucrata

0,000000

0,533543

0,533543

Eugenia pyriformis

0,000000

0,823240

0,823240

Gleditsia amorphoides

0,000000

0,157614

0,157614

Gymnanthes concolor

0,000000

0,277844

0,277844

Helietta apiculata

0,000000

0,130260

0,130260

Ilex brevicuspis

0,000000

0,066693

0,066693

Ilex dumosa

0,000000

1,102126

1,102126

Ilex paraguariensis

0,000000

31,255131

31,255131

Jacaranda micrantha

0,000000

13,740821

13,740821

Jacaranda puberula

0,000000

0,241176

0,241176

Jacaratia spinosa

0,000000

0,981636

0,981636

Lamanonia ternata

0,000000

0,284943

0,284943

Luehea divaricata

0,000000

0,120620

0,120620

Machaerium stipitatum

0,000000

0,112935

0,112935

Matayba elaeagnoides

0,000000

11,687474

11,687474

Maytenus ilicifolia

0,000000

0,237398

0,237398

Mimosa bimucronata

0,000000

0,201577

0,201577

Mimosa scabrella

0,000000

50,086301

50,086301

Myrcia hebepetala

0,000000

2,622646

2,622646

Myrcia palustris

0,000000

6,512978

6,512978

Nectandra lanceolata

15,103727

29,768414

44,872140

Nectandra megapotamica

0,000000

1,900878

1,900878

Nectandra oppositifolia

0,000000

0,693437

0,693437

Ocotea catharinensis

2,451224

11,126121

13,577345

Ocotea corymbosa

0,000000

22,158910

22,158910

Ocotea puberula

2,154168

24,327081

26,481248

Peschiera fuchsiaefolia

0,000000

1,083825

1,083825

Picramnia parvifolia

0,000000

0,478704

0,478704

Piptocarpha angustifolia

33,433722

124,881798

158,315521

Piptocarpha regnelii

0,000000

2,253230

2,253230

Plinia trunciflora

0,000000

7,815574

7,815574

Prunus myrtifolia

58,306005

117,681831

175,987836

Rapanea guianensis

0,000000

4,497863

4,497863

Rollinia rugulosa

0,000000

0,127394

0,127394

Roupala brasiliensis

0,000000

0,768531

0,768531

Sapium glandulosum

0,000000

6,451496

6,451496

Sebastiania commersoniana

0,000000

5,783460

5,783460

Seguieria langsdorffii

0,000000

1,217666

1,217666

Solanum mauritianum

0,000000

24,861601

24,861601
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Nome Científico

V. Com. Tot. (m³)

V. Lenha Tot. (m³)

V Total (m³)

Solanum paniculatum

0,000000

3,759291

3,759291

Sorocea bonplandii

0,000000

0,157614

0,157614

Sweetia fruticosa

0,000000

1,431357

1,431357

Syagrus romanzoffiana

0,000000

19,267213

19,267213

Tibouchina pulchra

0,000000

1,303638

1,303638

Trema micrantha

0,000000

0,231602

0,231602

Urera nitida

0,000000

0,116452

0,116452

Vernonia discolor

0,000000

1,465420

1,465420

Zanthoxylum rhoifolium

0,000000

1,122121

1,122121

TOTAL
136,959660
682,335094
819,294755
Fonte: Impacto Assessoria Ambiental, Inventário Florestal Parque ROV I & II.

A tabela a seguir representa o volume total estimado que será suprimido para a instalação
das estruturas dos parque eólicos Rosa dos Ventos I & II que possuem potencial para fins
nobres como serraria e laminação e que por isso necessitam de identificação a nível de
espécie para liberação de DOF para transporte das toras.
Tabela 6.2.15 – Tabela de volume total das espécies com potencial para usos nobres

Nome Científico
Araucaria angustifolia

Tabela de Volume Total Comercial (m³)
N° Ind.
N° Ind.
Volume Total
Amostrado
Estimado
Amostrado
1
13
2,7188

Volume Total
Estimado
16,432244

Cedrela fissilis

1

13

1,5021

9,078571

Nectandra lanceolata

3

38

2,4990

15,103727

Ocotea catharinensis

1

13

0,4056

2,451224

Ocotea puberula

1

13

0,3564

2,154168

Piptocarpha angustifolia

7

88

5,5318

33,433722

Prunus myrtifolia

15

189

9,6471

58,306005

TOTAL
29
365
22,660803
136,959660
Fonte: Impacto Assessoria Ambiental, Inventário Florestal Parque ROV I & II.

 Espécies Ameaçadas de Extinção:
De acordo com a instrução normativa n° 06 de 23 de setembro de 2008, que oficializa a lista
das espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção, foram amostradas durante o
inventário florestal dos parque eólicos Rosa dos Ventos I & II apenas uma espécie
ameaçada de extinção. A espécie, sua respectiva família e estados da nação em que
ocorrem naturalmente, são apresentados na tabela a seguir.
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Tabela 6.2.16 – Espécies ameaçadas de extinção encontradas no inventário dos parque eólicos Rosa
dos Ventos I & II.

Família
Nome Científico
Araucariaceae Araucaria angustifolia
Lauraceae
Ocotea catharinensis
Dicksoniaceae Dicksonia sellowiana

Nome Vulgar
Araucária
Canela Preta
Xaxim

Estados
MG, PR, RJ, RS, SC, SP.
MG, PR, RJ, RS, SC, SP, ES.
RS,SC,PR,SP.

Fonte: Impacto Assessoria Ambiental, Inventário Florestal Parque ROV I & II.

Foram encontrados vários indivíduos dessas espécies ao longo do inventário, a localização
dos mesmos nas parcelas pode ser observado na tabela a seguir.
Tabela 6.2.17 – Distribuição das espécies ameaçadas nas UAs do inventário e número total de
indivíduos encontrados.

Família
Nome Científico
Araucariaceae Araucaria angustifolia
Lauraceae
Ocotea catharinensis
Dicksoniaceae Dicksonia sellowiana

Parcela em que Ocorre
16
11, 17, 21
5, 7, 13, 16, 17

N° de Ind.
1
5
25

Fonte: Impacto Assessoria Ambiental, Inventário Florestal Parque ROV I & II.

Como podemos notar na tabela acima, foi encontrado apenas um indivíduo da espécie
ameaçada de extinção Araucaria angustifólia e 5 para a espécie Ocotea catharinensis, o que
retrata as suas distribuições ao longo de toda a área inventariada.
A espécie Dicksonia sellowiana, não é arbórea, trata-se de uma Pteridófita e portanto não
produz madeira propriamente dita, desse modo seu volume de biomassa não foi
contabilizado nos cálculos do inventário, sendo apenas considerado o número de espécimes
encontrados e as parcelas em que ocorrem.
A tabela a seguir nos mostra o número total estimado de indivíduos ameaçados de extinção
para o inventário dos parque eólicos Rosa dos ventos I & II. Podemos observar que para a
espécie Araucaria angustifólia, têm-se uma estimativa de 13 indivíduos a serem suprimidas
dessa espécie, para a espécie Ocotea catharinensis têm-se um número estimado de 63
indivíduos e para a espécie Dicksonia sellowiana, estima-se um total de 315 indivíduos.
Tabela 6.2.18 – Número total estimados de indivíduos ameaçados de extinção na área de
supressão dos parque eólicos rosa dos ventos I & II.

Família
Nome Científico
Araucariaceae Araucaria angustifolia
Lauraceae
Ocotea catharinensis
Dicksoniaceae Dicksonia sellowiana

N° de Ind. Amos.
1
5
25

N° de Ind. Est.
13
63
315

Fonte: Impacto Assessoria Ambiental, Inventário Florestal Parque ROV I & II.

2.2.1.9 Conclusão
A floresta estudada apresenta claramente sinais de exploração em épocas anteriores, em
alguns locais a exploração foi seletiva, removendo os maiores e melhores indivíduos, em
outros locais a exploração removeu a vegetação que encontra-se em regeneração
atualmente.
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Tratando-se dos estágios de regeneração natural da floresta inventariada, pode-se afirmar
que nenhum dos fragmentos avaliados apresenta características de floresta primária ou
floresta clímax, em suma são áreas com vegetação em estágio inicial ou médio de
regeneração natural, mais especificamente em 2 parcelas encontrou-se vegetação em
estágio inicial de regeneração natural, enquanto 22 parcelas apresentaram características
de vegetação em estágio médio de regeneração natural. Como citado anteriormente, essa
variação nas condições dos fragmentos florestais se deve às diferentes formas de
exploração sofridas anteriormente.
Quanto à dimensão da floresta estudada e de seus indivíduos, estima-se um volume total de
madeira a ser retirada dos fragmentos a serem suprimidos de 819,29 m³ de madeira.
Do total de madeira a ser retirada dos fragmentos florestais dos parque eólicos Rosa dos
Ventos I & II, cerca de 136,96 m³ podem ser utilizados para fins mais nobres como serraria e
laminação.
Do volume total de madeira oriundo dos fragmentos florestais, a grande maioria, 682,33 m³
podem ser destinados à fins menos nobres como carvão e energia.

6.2.2 Fauna
Segundo o MMA (2006), o conceito de biodiversidade, ou diversidade biológica, foi cunhado
na década de 1980, no âmbito da biologia da conservação e rapidamente transformou-se
num conceito internacionalmente consagrado na luta pela conservação da natureza.
De acordo com a Convenção sobre Diversidade Biológica (Brasil, 2002 apud Lamim-Guedes
& Soares, 2007), o termo biodiversidade pode ser entendido como a variabilidade dos
organismos vivos de todas as origens, abrangendo os ecossistemas terrestres, marinhos, e
outros ecossistemas aquáticos, incluindo seus complexos; além de compreender a
diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. Dourojeanni & Pádua
(2001), trazem que dentro deste conceito é importante ressaltar a inclusão da espécie
humana como componente fundamental do sistema e altamente dependente dos serviços e
bens ambientais oferecidos pela natureza. Os referidos autores citam ainda que sem
recorrer ou dispuser da diversidade biológica do planeta, a vida humana correria sérios ou
até insuperáveis riscos.
A importância da biodiversidade pode ser vista no plano biológico, já que abrange a base
biótica da vida no planeta. No plano econômico a biodiversidade é alvo privilegiado dos
processos avançados de manipulação genética por meio de novas biotecnologias na
construção de medicamentos, alimentos e outros produtos de consumo. No plano sóciocultural, a biodiversidade está vinculada aos sistemas de conhecimento, aos ritos, aos
valores e às práticas tecnológicas de diferentes grupos sociais. Para tanto, a conservação e
utilização sustentável da biodiversidade são necessárias para garantir a nossa
sobrevivência no planeta a médio e longo prazo (MMA, 2006).
Segundo Wilson (1997), o conhecimento atual sobre a diversidade biológica do planeta é
extremamente escasso.
May (1988) cita que a despeito de todos os avanços da ciência no século XX, dizer quantas
espécies de um determinado grupo taxonômico existem no mundo, ou ainda em um
pequeno fragmento de floresta, é extremamente difícil, se não impossível. Tal fato é
especialmente preocupante quando se considera o ritmo atual de destruição de
ecossistemas naturais, aliado às altas taxas de extinção de espécies (Wilson, 1997).
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De acordo com Santos (2006), o desenvolvimento de programas de conservação e uso
sustentado dos recursos biológicos, a única forma conhecida para desacelerar a perda da
biodiversidade global, exige uma ampliação urgente dos conhecimentos nessa área.
Scoott et al. (1987) citam que o estudo da diversidade biológica nunca foi tão importante
como atualmente, pois qualquer projeto ligado à conservação ou ao uso sustentado exige
um mínimo de conhecimentos de ecologia e sistemática de organismos e ecossistemas.
Porém, Cracraft (1995) comenta que o tempo para obtenção desses dados, bem como os
recursos logísticos e humanos disponíveis são muito escassos, especialmente me países
pobres e com grande diversidade.
Em virtude de tais dificuldades, Santos (2006) observa que é essencial desenvolver
estratégias de inventário e monitoramento rápido da diversidade biológica, assim como criar
a infraestrutura necessária para gerar, armazenar, e utilizar dados sobre biodiversidade. O
autor trás ainda que inventariar a fauna e flora de uma determinada porção de um
ecossistema é o primeiro passo para sua conservação e uso racional. Sendo que sem um
conhecimento mínimo sobre quais organismos ocorrem neste local, e sobre quantas
espécies podem ser encontradas nele, é virtualmente impossível desenvolver qualquer
projeto de preservação.
Abrigando cinco importantes biomas e o maior sistema fluvial do mundo, o Brasil tem a mais
rica biota continental do planeta (Brandon et al., 2005).
Lewinsohn & Prado (2006) citam que segundo estimativas conservadoras, o Brasil abriga
13,2% da biota mundial, sendo considerado um país megadiverso.
Corroborando tais considerações, Aguiar et al. (2004) comenta que considerando-se a
existência atual de 15 milhões de espécies, cerca de 1,5 milhões destas estão
representadas na biodiversidade brasileira. No futuro, a biodiversidade pode ser um dos
trunfos brasileiros, um fator de extrema importância em um mundo onde os recursos
naturais encontram-se exauridos em sua maioria.
Segundo MMA (2008), como medida de valor da biodiversidade brasileira, no que tange a
fauna, soma-se hoje dentro do universo das espécies conhecidas pela ciência, cerca de 530
espécies de mamíferos, 1.800 de aves, 680 de répteis, 800 de anfíbios e 3.000 de peixes;
além de uma riqueza ainda não mensurada de invertebrados, dado o elevado número de
espécies estimado para o grupo.
Mittermeier et al. (2005) comenta que o Brasil, embora privilegiado em termos de
biodiversidade, raramente atrai atenção pelo que possui, sendo particularmente criticado
pelo que está perdendo através do desmatamento, da conversão de paisagens naturais em
reflorestamentos, plantações de soja e pastagens, e da expansão industrial e urbana. O
autor cita ainda que embora as ameaças à vida silvestre e às paisagens naturais do país
sejam dramáticas, o Brasil tem se tornado um líder mundial em conservação da
biodiversidade, principalmente em função do crescente número de profissionais que dedicase a biologia da conservação.
O monitoramento da fauna na área de influência visa inicialmente monitorar a fauna terrestre
ocorrente nos hábitat's locais, o que possibilitará o acompanhamento de sua estrutura e
dinâmica ao longo da fase de operação do empreendimento, permitindo comparações,
prognósticos e a adoção de medidas de manejo de cunho conservacionista. As ações de
monitoramento objetivam também avaliar o status da recolonização faunística nas áreas em
recuperação ambiental existente na área do futuro empreendimento.
Monitorar no sentido de acompanhar e registrar as alterações ambientais ocorridas, como
também repassar os dados aos órgãos ambientais e delas dar publicidade.
Agostinho & Gomes (1997), por sua vez, definem o monitoramento como levantamentos
conduzidos com o intuito de avaliar o grau de variabilidade de fatores bióticos ou abióticos
em relação a um modelo ou padrão conhecido ou esperado. O monitoramento serve a
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objetivos tão diversos como o de avaliar a eficácia de uma medida de manejo, identificar
situações incorretas de uso da bacia ou dos recursos naturais, detectar alterações
incipientes resultantes de interações complexas ou de natureza estocástica no ecossistema.
O monitoramento é uma atividade que deve seguir necessariamente às ações de manejo,
seja pela sua importância ecológica (pois toda ação de manejo, inclusive sua ausência, tem
impacto sobre o funcionamento de sistemas regulados), econômica (avaliação da interface
custo-benefício), e mesmo ética, quando de iniciativa do poder público (critério na aplicação
de recursos públicos). Os autores citam ainda que durante a elaboração de um programa de
monitoramento é essencial que se tenha claro o seu propósito, procedimentos, métodos de
análise e duração.
De acordo com CHEREM (2005), os estudos para avaliação de impactos ambientais
tornaram-se uma necessidade e uma exigência por parte dos órgãos ambientais em virtude
da grande alteração dos ambientes nativos promovidos pelo homem. O referido autor cita
ainda que embora muitos desses estudos sejam de curta duração, a divulgação dos dados
obtidos é de grande interesse para o aumento do conhecimento sobre um determinado
grupo biótico.
Objetivo Geral do Estudo:

Realizar estudos de inventário da avifauna, mastofauna e herpetofauna na AID e ADA dos
futuros parques eólicos Rosa dos Ventos I e Rosa dos Ventos II, com a finalidade de
conhecer os taxa existentes na área do empreendimento, para a obtenção da licença prévia
e demais licenças.
Objetivos Específicos
 Realizar amostragens da fauna local, através de campanhas sazonais,
possibilitando a formação de um banco de dados acerca da composição e
dinâmica da biota local, na região de influência direta dos futuros parques eólicos
Rosa dos Ventos I e Rosa dos Ventos II
 Identificar a presença / ausência de espécies raras ou ameaçadas de extinção.
 Identificar a presença de espécies endêmicas para a região de estudos.
Justificativa do Estudo:
O monitoramento da fauna terrestre na área de influência direta dos futuros parques eólicos
Rosa dos Ventos I e Rosa dos Ventos II é de caráter fundamental para a compreensão
exata dos possíveis impactos decorrentes do processo de operação do empreendimento,
bem como para a formulação de medidas mitigadoras capazes de atenuar os impactos
negativos e assegurar a manutenção e conservação da biodiversidade local em patamares
sustentáveis.
Somente um acompanhamento extensivo (de longo prazo) na área de influência do
empreendimento poderá possibilitar o diagnóstico das modificações ocorridas na estrutura e
dinâmica da fauna terrestre local por ocasião da implantação e operação dos parques
eólicos Rosa dos Ventos I e Rosa dos Ventos II, possibilitando ainda a formulação de
estratégias de conservação específicas para a fauna que habita a AID do empreendimento.
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Datas das campanhas de amostragem:
Foram realizadas nas áreas de estudos (AID e ADA), quatro campanhas amostrais, onde
observou-se a sazonalidade ocorrida na região, sendo assim distribuídas.
Tabela 6.2.19 – Previsões e datas de realização das campanhas de coleta.
Campanhas
1ª
2ª
3ª
4ª

Datas
Previsão
Fevereiro 2013
Abril 2013
Julho 2013
Outubro 2013

Sazonalidade

Realização
18 a 22/02/2013
22 a 26/04/2013
22 a 26/07/2013
21 a 25/10/2013

Verão
Outono
Inverno
Primavera

Descrição das Metodologias de Amostragem:
A seguir é apresentada uma descrição detalhada das metodologias de obtenção de dados
faunísticos primários e secundários empregadas nos estudos de monitoramento faunístico a
ser desenvolvido na área de influência dos parques eólicos Rosa dos Ventos I e Rosa dos
Ventos II.
Tabela 6.2.20 – Metodologias de amostragem e obtenção de dados empregados para cada grupo
taxonômico no estudo.
Grupos Taxonômicos
Natureza dos Dados

Metodologia de Amostragem
Avifauna

Captura em armadilhas Shermann e
Tomahawk
Registro através de armadilha
fotográfica
Captura em redes de neblina (mist
Obtenção de Dados nets) *
Primários
Registro de animais mortos

Mastofauna

Herpetofauna
Répteis
Répteis

Quirópteros

Registro de espécies através de
vestígios
Busca ativa com procura visual e
auditiva
Entrevista com moradores da AID
Obtenção de Dados
Secundários
Levantamento bibliográfico de dados
secundários
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Tabela 6.2.21 – Detalhamento das metodologias de estudos empregadas nos levantamentos.
Metodologia de
Amostragem

Grupo Faunístico
Abrangido

Armadilhas Shermann

Mastofauna, eventualmente
herpetofauna (répteis)

Armadilhas Tomahawk

Mastofauna, eventualmente
herpetofauna (répteis)

Redes de Neblina

Quirópterofauna, avifauna

Armadilha pit-fall

Insetos de hábito
caminhador

Armadilhas Fotográficas
Busca ativa com procura
visual e auditiva
Registro de Vestígios da
Fauna Local

Todos os grupos
(vertebrados)
Todos os grupos
(vertebrados)
Todos os grupos
(vertebrados)

Esforço Amostral
03 armadilhas/dia por aerogerador,
amostrando-se 10 aerogeradores por
dia, o que totaliza 30 armadilhas/dia
para a área de estudo.
03 armadilhas/dia por aerogerador,
amostrando-se 10 aerogeradores por
dia, o que totaliza 30 armadilhas/dia
para a área de estudo.
09 redes/dia, sendo 3 conjuntos com 03
redes cada (108 m²) distribuídos
alternadamente
em
ambientes
preferenciais na área de estudo.
03 conjuntos de armadilhas, um em
cada ponto de amostragem (06 no total)
permanecendo em atividade durante 24
horas cada ponto.
02
armadilhas
dia,
distribuídas
alternadamente na área de estudo.
2,0 Km aprox. por dia
2,0 Km aprox. por dia

Metodologias de Obtenção de Dados Faunísticos Secundários:
As metodologias de obtenção de dados secundários a serem empregadas no presente
estudo de levantamento da fauna terrestre são as seguintes:
 Entrevistas com Moradores da AID
Visando a obtenção de dados secundários sobre a composição faunística local serão
realizadas entrevistas com moradores residentes na área de influência direta do
empreendimento. Os mesmos serão questionados com relação à avistamentos de
elementos faunísticos que os mesmos já presenciaram no local nos últimos anos,
procurando ainda avaliar através do conhecimento empírico (popular) a composição
faunística local, bem como as modificações ocorridas em sua composição no decorrer do
gradiente temporal. Tais dados serão trabalhados cuidadosamente, visando apresentar
informações reais e fidedignas, que expressem a composição real da fauna local.
Tal metodologia será empregada aos moradores residentes nas áreas lindeiras ao
empreendimento, bem como nas comunidades mais próximas.
As entrevistas ocorrerão na 1ª e última campanhas amostrais, de modo a possibilitar um
diagnóstico inicial, bem como se novos registros visuais foram realizados pelos moradores
entrevistados no período sazonal que abrangeu os estudos realizados.
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Figura 6.2.20 – Profissional da empresa Impacto Assessoria Ambiental, durante entrevista com
moradores da AID a respeito do levantamento de dados secundários da fauna terrestre.

 Levantamento Bibliográfico de Dados Secundários
Visando compor o referencial bibliográfico do presente estudo, bem como proporcionar o
levantamento de espécies componentes da fauna local através de dados secundários será
realizado uma extensa pesquisa bibliográfica (livros, artigos, trabalhos acadêmicos,
trabalhos técnicos, etc.), acerca de conteúdos publicados sobre a composição faunística da
região do empreendimento.

Metodologias de Obtenção de Dados Faunísticos Primários:
 Captura em Armadilhas Shermann e Tomahawk
Em todos os pontos de amostragem (entorno de cada aerogerador) serão instaladas três (3)
armadilhas do tipo Shermann (para captura de pequenos mamíferos) e três (3) armadilhas
do tipo Tomahawk (para captura de mamíferos de pequeno e médio porte), totalizando
assim 06 armadilhas por aerogerador / dia. As armadilhas ficarão armadas por 01 dia no
entorno de cada aerogerador.
Tais armadilhas serão iscadas com frutas, cereais, creme de amendoim, e carne; sendo
armadas tanto sobre a serrapilheira da floresta como suspensas sobre os exemplares
arbóreos (em miniplataformas de madeira), com vistas à captura de animais com hábitos
escansoriais. Tais armadilhas serão armadas preferencialmente em locais com indícios das
presença de elementos faunísticos, visando otimizar as capturas (ex: próximo a tocas,
corredores de passagem da fauna, etc.). As figuras a seguir apresentam os modelos de
armadilhas que serão utilizadas no presente estudo:
______________________________________________________________________________
Impacto Assessoria Ambiental Ltda
Rua São Francisco 65 D, Sala 01, Bairro Maria Goretti, Chapecó – SC
Contatos: (49) 3324 7180 impactoch@yahoo.com.br

124

Figura 6.2.21 – Kits de armadilhas de diferentes tamanhos utilizados.

Figura 6.2.22 – Profissional durante a instalação e disposição de armadilhas shermann e tomahawk
nas áreas de estudos, bem como a vista de cada uma.
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 Registro através de Armadilhas Fotográficas
Tendo em vista o registro de mamíferos, em especial de médio porte, serão utilizadas duas
armadilhas fotográficas modelo Tigrinus 6.0D, no presente levantamento. Como a área de
amostragem é extensa, dar-se-á preferência para a instalação das armadilhas fotográficas
especialmente nos trechos florestados remanescentes e corredores de vegetação próximos
a cursos d’água encontrados na área de estudo. No decorrer de cada campanha de
amostragem as armadilhas fotográficas ficarão armadas durante 05 dias consecutivos, em
locais alternados, perfazendo um total de 120 horas de monitoramento.
Como atrativo visando atrair para os animais para o raio de ação das câmeras serão
utilizadas iscas diversas (carne, bacon, frutas, etc.) e essência de baunilha.

Figura 6.2.23 – Profissional durante a instalação de um dos equipamentos e a observação do mesmo
já instalado.

 Captura em Redes de Neblina
No decorrer das amostragens serão utilizados 03 conjuntos compostos por 03 redes de
neblina (mist-nets) com as seguintes dimensões individuais: 12 m de comprimento, 3 m de
altura, e malha de 1,5 cm. Assim sendo, cada conjunto resultará em 108 m² de malha
exposta. Os conjuntos de redes de neblina serão distribuídos alternadamente dentro da área
de estudo, tanto em áreas abertas, quanto em trechos florestados ou de borda de mata.
Salienta-se que os 03 conjuntos ficarão armados por 05 dias consecutivos, totalizando 120
horas de monitoramento ininterrupto. Um profissional será responsável pela revista periódica
das redes, tanto em período diurno quanto noturno, visando à imediata retirada dos
espécimes capturados e seu respectivo registro a cada hora de monitoramento.
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A

B

C

D

Figura 6.2.24 – A - Processo de instalação de um conjunto de redes. B – Vista parcial após a
instalação. C – Processo de retirada das aves capturadas. D – Exemplar Columbiforme capturado.

 Registro de Animais Mortos
Toda a área de entorno do local de instalação dos aerogeradores será percorrida em
varredura pela equipe de trabalho também na procura por animais mortos. Também durante
o deslocamento entre os diferentes pontos amostrais será observada a ocorrência de
animais mortos nas vias de acesso utilizadas.
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Figura 6.2.25 – Exemplar de Rattus rattus (rato-doméstico) encontrado morto.

 Registro de Espécies Através de Vestígios
Todos os pontos de amostragem da fauna serão percorridos em varredura, com
esquadrinhamento visual das áreas de serrapilheira e solo, de modo a possibilitar o encontro
de vestígios de elementos faunísticos nestes locais.
Todo material eventualmente encontrado (ex: penas, regúrgitos, excrementos, restos
alimentares, etc) passarão por registro fotográfico e serão coletados e acondicionados em
recipientes apropriados para posterior análise em laboratório.
As pegadas encontradas terão seu molde em gesso confeccionado a campo para posterior
identificação mediante utilização de guias e bibliografias específicas, ou passarão por
registro fotográfico.
O registro de espécies através de vestígios durante as campanhas amostrais dar-se-á
sempre em período diurno, sendo desenvolvido também em conjunto com a etapa diurna do
processo de busca ativa com procura visual.
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Figura 6.2.26 – Profissional no registro de vestígios deixados pela fauna local, nos transectos
realizados.

 Busca Ativa com Procura Visual e Auditiva
Em todos os pontos de amostragem, os técnicos responsáveis pelos distintos grupos
taxonômicos inclusos no presente estudo percorrerão em varredura a área dos transectos
pré-definidos (pontos amostrais no entorno da futura área de instalação dos aerogeradores),
realizando o esquadrinhando visual dos ambientes, em processo de busca ativa por
elementos faunísticos. Tal procura será também direcionada a habitats preferenciais,
conforme cada grupo taxonômico considerado: amontoados de pedras (répteis), locais
alagadiços (anfíbios anuros), serrapilheira da floresta (anfíbios e répteis), áreas de borda de
mata com maior insolação (répteis), troncos apodrecidos e ocos de árvore (répteis,
mamíferos), tocas no solo (mamíferos), etc.
Durante cada campanha de amostragem programada, os técnicos percorrerão cada ponto
amostral em diferentes oportunidades no período diurno, crepuscular e noturno, de modo a
possibilitar a visualização de espécies com diferentes hábitos em termos de biologia,
comportamento de forrageamento/reprodução e distribuição nos habitats.
É válido salientar que a procura auditiva refere-se principalmente a anurofauna (registrada
comumente através de registros sonoros em período reprodutivo) e avifauna (em especial
para espécies de hábitos florestais, de difícil visualização).
Os cantos desconhecidos serão gravados em gravador Coby CX-R 190, com microfone
direcional Yoga A320 e posteriormente comparados com cantos disponíveis em guias.
Com relação ao método de busca ativa com procura visual e auditiva, o esforço amostral
será dado em nº de indivíduos registrados por hora/homem a campo.
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Figura 6.2.27 – Profissionais na observação da avifauna na AID dos empreendimentos.

Figura 6.2.28 – Profissionais na procura e registros de anfíbios na AID dos empreendimentos.

Captura com armadilhas do tipo pitt-fall
As armadilhas de solo do tipo pitt-fall para captura de invertebrados de hábito caminhador
consistem em copos plásticos de 200 ml (7,5 cm de diâmetro por 11,5 cm de altura),
enterrados totalmente, de maneira que sua abertura fique ao nível do solo. Dentro de cada
armadilha serão adicionados 70 ml de água com 5 gotas de detergente para quebrar a
tensão superficial da água, fazendo com que o inseto afunde sem se debater. Em cada um
dos três pontos selecionados aleatoriamente dentro da área de cada parque, estas
armadilhas permanecerão abetas pelo período de 20 horas. Ao término das coletas, as
armadilhas serão recolhidas e instaladas em novos locais, dentro do polígono da área dos
parques Rosa dos Ventos I e II.
Em diferentes tipos de ambientes e em três pontos de coleta de cada parque (6 pontos no
total) serão traçados transecto de 100 metros de comprimento. Nestes transectos, as
armadilhas serão dispostas a cada 10 metros uma da outra, totalizando 30 armadilhas para
cada parque e 60 no total.
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Figura 6.2.29 – Profissionais no processo de instalação de uma linha de pitt-fall na AID do
empreendimento.

Descrição das áreas de estudos

Tendo em vista a realização do Levantamento da Fauna Terrestre na AID dos Parques
Eólicos ROSA DOS VENTOS I e II, a delimitação do espaço amostral contemplou um raio
de 250 metros no entorno de cada local proposto para instalação de aerogeradores, bem
como das estruturas como as subestações.
Além destes pontos fixos de amostragem serão percorridas e amostradas as demais áreas
florestadas remanescentes encontradas nas proximidades dos locais de instalação dos
aerogeradores, bem como habitats propícios ao encontro de algum grupo taxonômico em
específico (ex: áreas úmidas – anurofauna).
A figura a seguir apresenta e retrata a situação.
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Figura 6.2.30 – Na área grifada em vermelho um polígono estimado da área de estudo, abrangida pelos Parques Eólicos Rosa dos Ventos I e II, onde
observa-se o mosaico de formações vegetais e de uso do solo.
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Coordenadas geográficas:
Foi determinado um quadrante no entorno dos parques eólicos Rosa dos Ventos I e Rosa
dos Ventos II, dos quais serão alvo das pesquisas e estudos.
A determinação das coordenadas geográficas dos quatro pontos (quadrante) é apresentada
a seguir.
Tabela 6.2.22 – Direção e Coordenadas Geográficas das extremidades do parque
Direção da extremidade
Sudoeste
Nordeste
Noroeste
Sudeste

Coordenada Geográfica
26°21’00.94”S
53°10’04.55”O
26°19’07.90”S
53°11’01.37”O
26°01’05.88”S
53°07’58.37”O
26°20’59.52”S
53°07’32.32”O

Cabe estacar conforme já mencionado, dentro do quadrante (área de estudo), a delimitação
do espaço amostral contemplará um raio de 250 metros no entorno de cada local proposto
para instalação de aerogeradores, bem como das estruturas como as subestações,
conforme representa a figura a seguir.

250 m

Figura 6.2.31 – Modelo esquemático de área a ser investigada nos estudos da fauna.
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Caracterização das áreas estudadas.

Figura 6.2.32 – Aspectos vegetacionais dentro do quadrante estudado.
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Figura 6.2.33 – Aspectos vegetacionais dentro do quadrante estudado.
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Figura 6.2.34 – Aspectos vegetacionais dentro do quadrante estudado.

6.2.2.1 Diagnóstico da mastofauna

Mamíferos não voadores
De acordo com CHEREM (2005), os estudos para avaliação de impactos ambientais
tornaram-se uma necessidade e uma exigência por parte dos órgãos ambientais em virtude
da grande alteração dos ambientes nativos promovidos pelo homem. O referido autor cita
ainda que embora muitos desses estudos sejam de curta duração, a divulgação dos dados
obtidos é de grande interesse para o aumento do conhecimento sobre um determinado
grupo biótico.
SABINO E PRADO (2000) comentam que o Brasil é atualmente o país com maior
diversidade de mamíferos do mundo.
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Segundo GRAIPEL et al. (2006), a falta de conhecimento acerca da mastofauna brasileira,
aliada à drástica redução do bioma mata atlântica, têm despertado o interesse da
comunidade científica nos últimos anos, promovendo um acréscimo significativo nas
pesquisas nessa região (FONSECA e KIERULFF, 1989).
As florestas ribeirinhas (ripárias) são indiscutivelmente, as fisionomias que abrigam a maior
biodiversidade faunística – dos 67 gêneros, 58 ocorrem nessas florestas (ALHO &
MARTINS, 1995).
Segundo JORGE & PIVELLO, 2008, os carnívoros são os que mais geram preocupações
quanto à sua proteção, pois, em geral, são altamente territorialistas e têm significativa área
domiciliar. A preocupação cresce conforme aumenta o porte do animal, uma vez que sua
área domiciliar também é incrementada. Ocupam desde as áreas abertas até as cobertas
por florestas. Ainda segundo os mesmos autores, os marsupiais, em sua maioria, são
arborícolas, o que os leva a preferir as fitofisionomias florestais, como as florestas
ribeirinhas e as matas semidecíduas.
De acordo com REIS et al. (2005), animais e vegetais silvestres encontram-se em vias de
extinção, sendo que o número de espécies desaparecidas aumenta a cada dia. As perdas,
muitas vezes devastadoras, advêm principalmente da destruição dos hábitats.
Já COLE E WILSON (1996) traz que os mamíferos de todo o planeta estão ameaçados por
uma série de fatores. A destruição, fragmentação e degradação de hábitats, causadas
principalmente pelo desmatamento, são ameaças extremamente severas à sobrevivência
dos mamíferos nas mais diversas partes do globo.
As comunidades biológicas podem ser preservadas através do estabelecimento de áreas
protegidas, implementação de medidas de conservação fora das áreas protegidas, e
restauração das comunidades biológicas em hábitat's degradados (PRIMACK &
RODRIGUES, 2001).
Tanto os pequenos mamíferos como os de médio e grande porte têm aspectos de sua biologia e ecologia (hábitos, demografia, relações tróficas, interações na comunidade) muito
pouco conhecidos; os pequenos mamíferos têm, ainda, muitos problemas quanto à sua
taxonomia (VIVO 1998).
Por sua vez, CHEREM et al. (2004) citam que a situação de desconhecimento de nossa
mastofauna deve-se a inexistência de estudos conclusivos, em especial para mamíferos
terrestres, sendo que sobre os quais os primeiros trabalhos foram publicados à apenas 22
anos.
A maioria dos trabalhos publicados estão restritos à região litorânea, incluindo breves
inventários em municípios (CHEREM e PEREZ, 1996; WALLAUER et al, 2000) e ilhas
(GRAIPEL et al., 1997, 2001) ou ainda estudos sobre uma única espécie (BLACHER, 1992;
MAZZOLLI, 1993; CHEREM et al., 1996; SOLDATELI e BLACHER, 1996).
GRAIPEL et al. (2006) comentam que a maioria dos estudos sobre mamíferos restringem-se
a listas taxonômicas, eventualmente com comentários relacionados às capturas. Por sua
vez, parâmetros populacionais e comunitários, quando considerados, são poucos
abrangentes.
Os estudos mais abrangentes quanto ao número de ordens de mamíferos do estado são os
de AZEVEDO et al. (1982) e CIMARDI (1996). AZEVEDO et al. (1982) relacionou as
espécies presentes em coleções de museus do estado, já CIMARDI (1996) apresentou uma
grande quantidade de dados sobre a mastofauna. Além desses dois trabalhos citados,
temos o de ÁVILA-PIRES (1999), que fez referência a relatos de antigos viajantes que
passaram pelo nosso estado e apresentou uma listagem de espécies descritas para nosso
estado.
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Os mamíferos silvestres dificilmente são vistos na natureza. Isso se deve, principalmente, ao
fato de terem hábitos discretos, largamente crepusculares e noturnos (BECKER &
DALPONTE, 1991).

Metodologias Empregadas na Amostragem:
A metodologia para o levantamento da mastofauna foi determinada com a instalação nos
pontos amostrais pré-determinados, de diversas armadilhas fotográficas, shermann e
tomahawk, também foram percorridos transectos lineares ao longo de toda a área de
influencia direta do empreendimento, tanto no período diurno quanto crepuscular e noturno.
A metodologia também incluiu entrevistas com moradores locais na AID do empreendimento
e a observação do encontro de animais mortos.
Resumidamente, foram determinadas obtenção de dados em duas fases, conforme segue
abaixo.
Obtenção de Dados Primários

•

Registro através de armadilha fotográfica;

•

Registro através de armadilhas Shermann e Tomahawk;

•

Registro através de armadilhas pitt-fall’s;

•

Registro de animais mortos;

•

Registro de espécies através de vestígios;

•

Busca auditiva com procura visual e auditiva.

Obtenção de Dados Secundários

•

Entrevista com moradores da AID e ADA;

•

Levantamento bibliográfico de dados.

Resultados obtidos
Nas campanhas de amostragem realizadas na AID e ADA dos Parques Eólicos Rosa dos
Ventos I e II, foram totalizadas 12 espécies componentes da mastofauna, sendo as Ordens
Carnívora, Edentata e Rodentia as mais expressivas em termos de números de espécies,
conforme apresenta a tabela a seguir.
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Tabela 6.2.23 – Relação de espécies de mamíferos não voadores registrados nos estudos realizados.
Ordem

Família

Espécies

Vernáculo

Didelphis albiventris
Didelphimorphia Didelphidae
Gambá
Dasypus novemcinctus Tatu
Edentata
Dasypodidae
Euphractus sexcinctus Tatu-peludo
Lepus europaeus
Lagomorpha
Leporidae
Lebre
Cerdocyon thous
Canidae
Graxaim
Carnívora
Nasua nasua
Quati
Procyonidae
Procyon cancrivorus
Mão-pelada
Mazama
gouazoubira
Artiodactyla
Cervidae
Veado
Oligoryzomys sp.
Cricetidae
Rato
Rattus rattus
Muridae
Rato doméstico
Rodentia
Cavia aperea
Caviidae
Preá
Myocastor
coypus
Myocastoridae
Ratão-do-banhado
TOTAL DE ESPÉCIES POR EMPREENDIMENTO
TOTAL DE ESPÉCIES REGISTRADAS NOS EMPREENDIMENTOS

1ª Estudo
PRV I
RV, V, E
V, E
V, E
E
V, E
V, E
V, E
V, E
--AM, E
RV
E
11

PRV II
V, E
V, E
V, E
RV, E
V, E
V, E
V, E
E
AT, PF
E
RV, E
E
12

2º Estudo
PRV I
V, AT
V
--RV
V
V
--V
AS, AT
RV
RV
RV
10

PRV II
V
--V
--AF, V
V
V
V
----RV
--7

3º Estudo
PRV I
V
V
V
RV, V
AF, V
V
V
V
AS, PF
V
----10
12

PRV II
V
V
V
RV
V
V
V
V
AT
V
RV
--11

4º Estudo
PRV I
AF, V, E
V, E
V, E
RV, E
V, E
E
E
V, E
AS, AT
AM, E
RV, E
RV, E
12

PRV II
AT, V, E
V, E
E
E
V, E
V, E
V, E
V, E
AM, PF
----E
10

RV – Registro visual, avistamentos, registros fotográficos, AM – Animais mortos, E – Entrevistas, V – Vestígios, AF – Armadilha Fotográfica, AT – Armadilha Tomahawk, AS –
Armadilha Shermann. PRV – Parques Eólicos Rosa dos Ventos I ou II.
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Interpretação dos resultados
A seguir são apresentados em formas de gráficos os resultados obtidos nas campanhas de
estudo realizadas no Parque Eólico Rosa dos Ventos I e II.
Como regra nos gráficos a seguir, fica proposto os termos PRV I para Parque Eólico Rosa
dos Ventos I e PRV II para Parque Eólico Rosa dos Ventos II.
 Quantidade de espécies por estudo
Ao que refere-se ao número total de espécies de mamíferos não voadores registrados na
AID e ADA dos empreendimentos, temos um total de 12 espécies, para ambos os parques,
sendo registrados em diferentes oportunidades para cada um.

Figura 6.2.35 - Total de espécies de mamíferos registrados nos estudos realizados na
área dos empreendimentos.

 Formas de registros
Nos estudos realizados na AID e ADA do Parque Eólico Rosa dos Ventos I e II, perante as
formas metodológicas utilizadas nos estudos da mastofauna local, em ambas as
amostragens, as entrevistas realizadas com moradores locais e pessoas ligadas a região,
foram as mais expressivas em termos de números, porém tal metodologia somente foi
empregada na primeira e última amostragens, visando agregar dados secundários da fauna
local.
Os vestígios, metodologia muito eficaz na observação da mastofauna, também tiveram
grande importância na quantificação geral do estudo, assim como os registros visuais,
formas metodológicas mais oportunas de ocorrer.
Em menor escala, porém de fundamental importância, as armadilhas fotográficas, shermann
e tomahawk, bem como as linhas de pitt fall’s instaladas, tiveram menores êxitos em
registros da fauna.
Já animais mortos, foram encontrados dois roedores em bordas de estradas.
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Figura 6.2.36 – Metodologias utilizadas e quantidades de registros ocorridos nos estudos.

 Registros por classificação taxonômica
Tendo em vista a distribuição das espécies registradas de acordo com sua classificação
taxonômica, tivemos o registro de 12 diferentes espécies, pertencentes a 10 Famílias e
estas inseridas em 6 Ordens, conforme aponta o gráfico a seguir.

Figura 6.2.37 – Quantidade de registros por classificação taxonômica.
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Curva do coletor para a mastofauna não voadora
A curva do coletor indica de forma sucinta o número de espécies registradas em uma área
de estudo, esta demonstra em forma de gráfico uma curva que estabilizará a partir do
momento em que a amostragem do grupo da fauna for completada.
A curva do coletor denota que a mastofauna não voadora foi plenamente contemplada nos
estudos, onde nota-se que a curva oscilou até o 5º dia de estudos (término da primeira
amostragem), estabilizando-se em 12 espécies, de onde não mais oscilou.

Figura 6.2.38 – Curva do coletor para a mastofauna não-voadora.

Espécies Ameaçadas de Extinção
De acordo com o IBAMA 2008, a exploração desordenada tem levado a fauna brasileira a
um processo de extinção de espécies intenso, seja pelo avanço da fronteira agrícola, seja
pela caça esportiva, de subsistência ou com fins econômicos, como a venda de peles e
animais vivos. Este processo vem crescendo nas últimas duas décadas, à medida que a
população cresce e os índices de pobreza aumentam.
A lista nacional das espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção é um instrumento
de conservação da biodiversidade do governo brasileiro, onde são apontadas as espécies
que, de alguma forma, estão ameaçadas quanto à sua existência.
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Figura 6.2.39 – Mapa com indicação do número de espécies ameaçadas por
bioma.

Figura 6.2.40 – Mapa por unidade federativa de espécies vulneráveis a extinção.
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A Lei de Fauna, Lei 5.197/67 proporcionou medidas de proteção e, com o advento da
Constituição Brasileira de 1988, o protecionismo à fauna ficou bastante fortalecido tendo em
vista o teor do seu Art. 225, assim descrito: "Proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma
da Lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção das
espécies ou submetam os animais a crueldade".
Esta Lei elimina a caça profissional e o comércio deliberado de espécies da fauna brasileira.
Por outro lado, faculta a prática da caça amadorista, considerada como uma estratégia de
manejo e, sobretudo estimula a construção de criadouros destinados à criação de animais
silvestres para fins econômicos e industriais.

Espécies ameaçadas de extinção encontradas localmente
Abaixo são divulgadas as espécies ameaçadas de extinção, de acordo com as listagens
oficiais divulgadas pelo IBAMA / MMA em 2003 (nacional) e pelos respectivos estados do
Sul do país.
Das 12 espécies registradas no empreendimento, foram relacionadas apenas duas espécies
sob alguma forma de ameaça, sendo para o estado paranaense, apenas o cervídeo, porém
com dados insuficientes (DD). Por sua vez, O MMA também não a menciona e a IUCN as
relata como pouco preocupantes (LC).
Todas as demais espécies citadas no estudo, não correm riscos de extinção ou em risco
eminente para o estado paranaense, sendo que algumas das espécies registradas para o
local possuem ampla distribuição geográfica e grande valência ecológica, podendo ser
encontrados em locais com as mais diversas formações vegetais, inclusive áreas
degradadas.

Tabela 6.2.24 – Relação de espécies de mamíferos não voadores ameaçados de extinção
encontrados na área do empreendimento de acordo com IBAMA / MMA, 2008 e listagens oficiais
dos três estados do sul do país.
Ordem

Família

Espécies

Vernáculo

Carnívora
Procyonidae
Nasua nasua
Quati
Artiodactyla Cervidae
Mazama sp.
Veado
TOTAL DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO

IBAMA

Ameaças
SC PR RS
DD
2

IUCN

Vu
Vu

LC
LC

Vu: Vulnerável; CR: Criticamente em Perigo, EN: Em Perigo, PE: Provavelmente Extinta, RE:
Regionalmente Extinto, NT: Espécies quase Ameaçadas, DD: Dados Insuficientes, LC: Menor
preocupação.

Espécies endêmicas de mamíferos
De acordo com consultas em referenciais bibliográficos especializados quanto às espécies
endêmicas, das espécies registradas para a área de estudos, nenhuma dela é considerada
endêmica para a região de estudos.
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Registro fotográfico das espécies encontradas

Figura 6.2.41 – Exemplares de Rattus rattus (Ratão-doméstico) e Oligoryzomys sp (rato),
respectivamente.

Figura 6.2.42 – Toca / refúgio de Euphractus sexcinctus (Tatu-peludo) e exemplar de Didelphis
albiventris. (gambá-de-orelha-branca), respectivamente.
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Figura 6.2.43 – Pegada de Procyon cancrivorus (mão-pelada) e pegadas deixadas por
Cerdocyon thous (Graxaim), respectivamente.

Figura 6.2.44 – Exemplar de Cavia aperea (preá) e pegadas deixadas por Mazama
gouazoubira (veado), respectivamente.

6.2.2.1.2 Mamíferos Voadores
O Brasil, juntamente com a Colômbia, México e Indonésia, é considerado um país
megadiverso, devido a grande quantidade de espécies vegetais e animais que abriga
(MITTERMEIER et al. 1992). No futuro, a biodiversidade pode ser um dos trunfos brasileiros,
um fator de extrema importância em um mundo onde os recursos naturais encontram-se
exauridos em sua maioria.
Atualmente, a biodiversidade está ameaçada por um conjunto de causas que podem levar a
perda de várias espécies. As modificações propiciadas pela crescente urbanização resultam
geralmente em redução significativa da diversidade original (ESBÉRARD, 2003). A causa
básica da perda da diversidade orgânica, não é a exploração racional, mas sim, a destruição
de hábitat’s, resultantes da expansão das atividades humanas feita de forma irracional
(REIS et al. 2005).
A fragmentação cada vez maior das florestas tropicais tem resultado na perda significativa
de espécies animais e vegetais. Em relação aos animais, essa fragmentação traz, para os
remanescentes das populações, riscos como diminuição de alimento, endocruzamento,
redução na área de vida, entre outros.
A perda de populações geneticamente viáveis e distintas dentro de uma espécie é tão grave
quanto à perda da mesma (ERLICH, 1998). Em relação aos mamíferos, a fragmentação das
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florestas modifica grandemente sua diversidade e abundância, e as mudanças ocorrem mais
rapidamente em fragmentos pequenos que nos grandes (COSSON et al. 1999). Segundo
GASCON et al. (1999) e GOODMAN & RAKOTOND-RAVONY (2000), a riqueza de
espécies animais está associada com a média da área dos fragmentos florestais; e o
número de espécies declina progressivamente com a diminuição do tamanho da floresta.
Ainda, sabe-se que longe da poluição, com boa qualidade de água e grande disponibilidade
de recursos, a riqueza de espécies aumenta (ESTRADA & COATES-ESTRADA, 2001).
Em relação aos morcegos, alguns remanescentes florestais ainda abrigam diversas
espécies, no entanto, a riqueza de espécies está fortemente associada com o tamanho do
fragmento (ESTRADA & COATES-ESTRADA, 2001).
A Ordem Quiróptera compreende o segundo maior grupo de mamíferos. De acordo com as
revisões mais recentes, ela é constituída por 1.120 espécies, com 202 gêneros pertencentes
a 18 famílias, de duas subordens: Megaquiroptera, que contém apenas a família
Pteropodidae, e a subordem Microquiroptera, com as famílias restantes (SIMMONS, 2005).
Nas Américas são conhecidas mais de 300 espécies, distribuídas em 10 das 17 famílias da
subordem Microquiroptera, sendo Antrozoidae, Furipteridae, Mormoopidae, Natalidae,
Noctilionidae, Phyllostomidae e Thyropteridae endêmicas do Novo Mundo e Emballonuridae,
Molossidae e Vespertilionidae de ocorrência também no Velho Mundo, Austrália e
adjacências (REDFORD & EISENBERG, 1999).
Morcegos correspondem a uma ordem de mamíferos que, no Brasil está representada por
140 espécies, algo entre 1/3 e 1/4 de todas as espécies de mamíferos brasileiros. Por ser um
grupo tão especioso, de taxonomia e distribuição de espécies relativamente bem conhecida,
morcegos se prestam muito bem a análises a respeito das condições de conservação das
áreas naturais (MARINHO-FILHO, 1996).
Segundo MARINHO-FILHO (1996), as diferenças na riqueza e composição específica das
faunas incluindo a quirópterofauna do sul e sudeste brasileiro, ainda que possam
caracterizar zoogeograficamente a região, não apoiam necessariamente uma maior
prioridade de conservação para as áreas de maior riqueza do sudeste. Há sim, a
necessidade de se estabelecer as medidas conservacionistas necessárias, bem como uma
malha de unidades de conservação, para representar e proteger os elementos da fauna
comuns e exclusivos a cada uma destas sub-regiões.
Quirópteros são, em geral, animais de distribuições amplas, associada a sua grande
capacidade de deslocamento, o que resulta em níveis relativamente baixos de endemismo,
comparado com outros grupos de mamíferos e de outros animais terrestres. Entretanto, é
importante mencionar que o número aparentemente pequeno de quatro espécies endêmicas
da porção de Floresta Atlântica do sul e sudeste do Brasil, representa 4/5 do total de
espécies endêmicas de todo o bioma e 1/4 de todas as espécies de morcegos endêmicas do
Brasil (MARINHO-FILHO, 1996).
Sua notável diversidade de formas, adaptações morfológicas e hábitos alimentares,
permitem a utilização dos mais variados nichos, em complexa relação de interdependência
com o meio (FENTON et al. 1992; PEDRO et al. 1995).
À medida que partilham os recursos, em especial os alimentares, os quirópteros influenciam
a dinâmica dos ecossistemas naturais, agindo como dispersores de sementes, polinizadores
e reguladores de populações animais (VAN DER PIJL, 1957; GOODWIN & GREENHALL,
1961).
De acordo com FENTON et al. (1992), morcegos têm grande potencial como indicadores de
níveis de destruição de hábitat’s, além de serem considerados bons instrumentos para
estudos sobre biodiversidade devido a grande variedade e abundância de espécies nas
regiões tropicais.
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O trabalho aqui expresso foi realizado em uma região de especial interesse biogeográfico,
tanto por ser o limite das florestas tropicais (IBGE, 1986), como por ser o limite meridional
de várias espécies de morcegos, incluindo espécies da família Phyllostomidae (FABIÁN et
al. 1999), considerado o grupo mais diversificado entre os morcegos neotropicais.
Nas últimas três décadas, os avanços nos estudos com morcegos, incluindo aspectos
biológicos, biogeográficos, taxonômicos e filogenéticos foram consideráveis (KUNZ &
RACEY, 1998), contudo, para o Brasil, a base de dados ainda é insatisfatória (MARINHOFILHO & SAZIMA, 1998). Em regiões neotropicais existem alguns trabalhos sobre padrões
de utilização de recursos alimentares e distribuição temporal e espacial de espécies de
morcegos (SAZIMA E SAZIMA, 1977; MARINHO-FILHO E SAZIMA, 1989; AGUIAR, 1994).
Contudo, há uma enorme lacuna no conhecimento de aspectos básicos da história natural
da maior parte das espécies de morcegos no Brasil (PEDRO, 1998).
Uma maneira de contornar o viés causado por esta deficiência é investir em estudos que
detalhem o maior número de áreas e diversifiquem métodos de inventários de fauna.
Adicionalmente, o desenho de estudo deve ser pensado a priori, permitindo que resultados
sejam comparáveis entre si e com os disponíveis na literatura. Lamentavelmente, é
observada uma extrema carência deste tipo de informação em toda região neotropical
(BIANCONI et al. 2004), estando à maioria dos estudos restritos à América do Norte
(México, ESTRADA et al. 1993; ESTRADA & COATES-ESTRADA, 2002), América Central
(Guatemala, SCHULZE et al. 2000) e norte da América do Sul (Guiana Francesa, BROSSET
et al. 1996; COSSON et al. 1999).
A pesquisa com morcegos pode ser considerada uma ciência jovem. Os poucos estudos
sobre a composição e distribuição da fauna de morcegos disponíveis estão restritos a
determinadas regiões e estados, revelando que ainda existe muito a ser pesquisado. Dentre
os trabalhos sistemáticos mais abrangentes relacionados a quirópteros no Estado,
destacam-se AZEVEDO et al. (1982), CIMARDI (1996) e CHEREM et al. (2004). O último
registra 60 espécies agrupadas em cinco famílias para o Estado.
Em decorrência da falta de estudos mais detalhados sobre a quirópterofauna da região
oeste do Estado, tornam-se escassas as informações sobre muitas espécies de morcegos.
Os estudos preliminares realizados na região oeste da Floresta Atlântica (l.s.), não
apresentam conformidade compatível com o número real das espécies estimadas para este
conjunto vegetacional característico, havendo divergências significativas entre o grande
número de espécies estimadas para esta formação, com as poucas informações conhecidas
regionalmente.
Diante da grande diversidade de espécies de morcegos e da escassez de estudos em boa
parte das regiões brasileiras, constata-se a necessidade urgente de suprir esta deficiência,
principalmente incentivando-se os estudos relativos à história natural das espécies (PEDRO,
1998).
Materiais e Métodos:

•

Capturas em redes mist nets;

•

Registro de vestígios;

•

Observação / encontro direto com exemplares;

•

Entrevistas com moradores locais;

•

Encontro de exemplares mortos.
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Resultados Obtidos
Nas campanhas de coleta realizadas na AID do Parque Eólico Rosa dos Ventos I e II, foram
registrados os seguintes exemplares:
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Tabela 6.2.25 – Relação de espécies de quirópteros registrados e principais características.
Família
Phyllostomidae
Desmodontidae

Espécie
Artibeus lituratus
Sturnira lilium
Desmodus rotundus

Nome comum
Morcego-fruteiro
Morcego-fruteiro
Morcego vampiro

Ambiente
Ab, Fi, Fa
Ab, Fi, Fa
Ab, Fi, Fa

Dieta *
Frugívoro
Frugívoro
Hematófago

Sociab.
Grupos
Grupos
Grupos

Abundância *

Atividade

Muito comum
Muito comum
Comum

Noite
Noite
Noite

Ab = áreas abertas; Fi = floresta em estágio inicial; Fa = floresta em estágio médio ou avançado. * De acordo com Emmons, 1997.

Tabela 6.2.26 – Relação de espécies de quirópteros registrados nos estudos realizados na AID do Parque Eólico Rosa dos Ventos I e II.
Família

Espécie

Nome comum

Artibeus lituratus
Morcego-fruteiro
Sturnira lilium
Morcego-fruteiro
Desmodontidae Desmodus rotundus
Morcego vampiro
TOTAL DE EXEMPLARES CAPTURADOS
TOTAL DE ESPÉCIES REGISTRADAS POR ESTUDO
TOTAL DE ESPÉCIES REGISTRADAS
Phyllostomidae

1º est
PRV I PRV II
1
2
5
6
E
E
6
8
3

Formas de registros
2º est
3º est
PRV I
PRV II
PRV I
PRV II
1
3
-1
4
7
2
5
----5
10
2
6
2
2
3

4º est
PRV I
PRV II
3
4
8
10
E
E
11
14
3

E – Entrevista (sempre confirmado com bibliografia), PRV I ou PRV II – Parques eólicos Rosa dos Ventos I ou II.
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Interpretação dos resultados
A seguir é apresentado em forma de gráfico o número de exemplares, bem como as
espécies capturadas durante as campanhas de amostragem realizadas no Parque Eólico
Rosa dos Ventos I e II.

•

Quantidade de espécies por estudo

Ao que refere-se ao número total de espécies de mamíferos voadores registrados na AID e
ADA do empreendimento, notamos um total de 3 espécies registradas nas amostragens,
sendo a campanha de maior representatividade no que tange a número de exemplares
capturados, a quarta, conforme aponta o gráfico a seguir.

Figura 6.2.45 - Total de espécies de mamíferos voadores registrados nos estudos realizados na
área do empreendimento.

•

Curva do coletor

A curva do coletor tem por objetivo, apresentar o desempenho das amostragens ao longo
dos períodos de coleta, no que diz respeito à quantidade de espécies registradas ao longo
do tempo. A entrada de espécies novas no levantamento faz com que a curva do coletor
sofra alterações, enquanto que a estabilização no número de espécies novas registradas faz
com que a curva permaneça estável horizontalmente.
O gráfico a seguir apresenta o desempenho da curva do coletor ao longo do processo
amostral, para a mastofauna voadora da região do empreendimento Rosa dos Ventos I e II.
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Figura 6.2.46 – Curva do coletor para espécies da mastofauna voadora.

Considerações
A riqueza de espécies de morcegos, assim como, da grande maioria dos animais está
associada com a média da área dos fragmentos florestais; e o número de espécies declina
progressivamente com a diminuição do tamanho da floresta. Ainda, sabe-se que longe da
poluição, com boa qualidade de água e grande disponibilidade de recursos, a riqueza de
espécies aumenta (ESTRADA & COATES-ESTRADA, 2001).
O uso das redes de neblina também deve de ser considerado como um fator seletivo
relevante, uma vez que, determinadas famílias de morcegos, como os Molossídeos, utilizam
o dossel da floresta para forrageamento, dificultado com este método amostral, a captura de
determinadas espécies.
Uma característica que influencia na captura de espécies de morcegos é a fase lunar, pois
segundo MORRINSON (1978), a intensidade luminosa do luar interfere diretamente na
atividade dos morcegos.
Espécies de Quirópteros Ameaçadas de Extinção
Das espécies registradas no empreendimento, de acordo com as listagens oficiais
divulgadas pelo IBAMA / MMA em 2003 (nacional) e pelos respectivos estados do Sul do
país, nenhuma delas encontra-se sob alguma ameaça de extinção.
Todas as espécies citadas no estudo, não correm riscos de extinção ou em risco eminente
para o estado paranaense, sendo que as mesmas possuem ampla distribuição geográfica.
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Segundo a International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN,
2008), as espécies citadas possuem baixo risco de extinção, sendo classificada como pouco
preocupante ou de menor preocupação.
Espécies endêmicas e migratórias de mamíferos voadores
De acordo com consultas em referenciais bibliográficos especializados mencionados
anteriormente, quanto às espécies endêmicas, das espécies registradas para a área de
estudos, nenhuma delas é considerada endêmica para os estados de Santa Catarina e
Paraná, nem tampouco para a região de estudos.
Da mesma maneira, entre as espécies citadas anteriormente, nenhuma é considerada
migratória, o que significa que elas encontram meios de sobrevivência em suas áreas de
ocorrência, sem a necessidade de deslocamento para outros ambientes, geralmente, de
grandes distâncias.
Registro fotográfico das espécies capturadas

Figura 6.2.47 – Exemplar de Sturnira lilium.

Conclusões sobre a mastofauna em geral
A maioria das espécies componentes da mastofauna encontradas na área de estudo
apresentam alta valência ecológica, sendo encontradas mesmo em ambientes com
diferentes níveis de perturbação ambiental e antropização. Acredita-se que não devam
ocorrer extinções ou prejuízos diretos de espécies componentes da mastofauna local, dada
as condições locais hoje presentes, sendo que os poucos fragmentos florestais
remanescentes não sofrerão intervenções por conta da obra em termos de estrutura de
ambientes florestados. Com os procedimentos construtivos a mastofauna residente no local
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deverá migrar ativamente para estas áreas com vegetação mais conservada num primeiro
momento, voltando gradativamente a ocupar as áreas atuais assim que as obras cessarem.
É válido salientar que para que isso ocorra, as atividades na área do empreendimento
deverão ser minuciosamente planejadas, de modo a possibilitar o deslocamento da
mastofauna para as áreas florestadas remanescentes do entorno da obra. Neste sentido,
também deverá ser elaborado e implementado o Programa de Monitoramento da Fauna,
voltado fundamentalmente para propiciar a conservação das espécies que compõem a biota
local.
Ainda, através da elaboração e execução do Programa de Monitoramento da Fauna será
possível analisar quaisquer modificações ocorrentes na riqueza, abundância, e distribuição
das espécies que compõem a fauna local durante as diferentes etapas do empreendimento
(implantação e operação).
Após a construção do futuro empreendimento, o novo cenário projetado (pouco diferente do
atual) será capaz de manter a mesma biodiversidade, não vindo ocasionar a extinção de
espécie alguma, sendo que a perpetuação de espécies que ali sobrevivem hoje, não será
afetada, visto que o local não resultará em grandes extensões de desmatamento, há a
presença de fragmentos florestais nas adjacências que podem ser ocupados pela
mastofauna em geral, além de que, haverá acompanhamento por empresas e profissionais
especializados durante a implantação do projeto que tendem a minimizar impactos
provocados sobre a mastofauna.

6.2.2.2 Diagnóstico da herpetofauna
O declínio de populações de anfíbios no Brasil é pobremente documentado e pouco
compreendido. Isto se deve, principalmente, à falta de conhecimento sobre a biologia das
espécies, falta de estudos de monitoramento em longo prazo, associados à grande extensão
territorial do país, diversidade de ambientes e alta riqueza de espécies de anfíbios.
A maior parte dos relatos de declínio provém da Mata Atlântica, um dos hotspots mundiais
de biodiversidade (MYERS et al., 2000).
O desenvolvimento urbano degrada e fragmenta hábitats naturais, limitando a dispersão e
alterando as condições climáticas locais, além de favorecer as espécies exóticas (KOENIG
et al., 2002). Anfíbios são particularmente suscetíveis à urbanização devido à necessidade
de água em seu ciclo vital (JANSEN et al., 2001). Para tanto, fazem-se necessários
programas de monitoramento a longo prazo (WILSON & MARET, 2002) e conhecimento do
comportamento e ecologia das populações de anuros (HODGKISON & HERO, 2001).
Devido a apresentarem baixa mobilidade, restrições fisiológicas e especificidade de habitat,
anfíbios e répteis se destacam como indicadores ambientais em estudos de monitoramento
de possíveis impactos gerados a partir de atividades antrópicas. Os anfíbios, por
apresentarem um complexo ciclo de vida (larvas utilizam hábitat’s diferentes dos adultos),
pela grande diversidade de modos reprodutivos e por possuem a pele altamente permeável
(DUELLMANN & TRUEB, 1994).
Anfíbios
A Classe Amphibia inclui as cecílias (Ordem Gymnophiona), as salamandras (Ordem
Caudata) e os sapos, rãs e pererecas (Ordem Anura). Embora existam variações na forma
do corpo e nos órgãos de locomoção, pode-se dizer que a maioria dos anfíbios atuais têm
uma pequena variabilidade no padrão geral de organização do corpo.
______________________________________________________________________________
Impacto Assessoria Ambiental Ltda
Rua São Francisco 65 D, Sala 01, Bairro Maria Goretti, Chapecó – SC
Contatos: (49) 3324 7180 impactoch@yahoo.com.br

154

O nome anfíbio indica apropriadamente que a maioria das espécies vive parcialmente na
água, parcialmente na terra, constituindo-se no primeiro grupo de cordados a viver fora da
água. Entre as adaptações que permitiram a vida terrestre incluem pulmões, pernas e
órgãos dos sentidos que podem funcionar tanto na água como no ar. Dos animais
adaptados ao meio terrestre, os anfíbios são os mais dependentes da água.

Materiais e métodos
As atividades de campo foram realizadas na área de abrangência do Parque Eólico Rosa
dos Ventos I e II, incluindo alguns pequenos fragmentos florestais e em seus entornos áreas
de cultivo agrícola. A tipologia florestal da região é Floresta Ombrófila Mista, contudo a
antropização descaracterizou o ecossistema natural.
A procura foi realizada em sítios propícios à reprodução dos anuros (poças, banhados,
córregos e charcos), localizados no interior de mata nativa, em áreas abertas e terrenos
alagadiços.
Os pontos amostrais foram escolhidos ao longo dos percursos, consistindo em locais como
córregos e banhados, áreas mais úmidas, possíveis hábitat's para os anuros. E para os
répteis locais mais abertos, com vegetação rasteira ou em trilhas na mata fechada.
Foi empregada a metodologia de busca ativa com procura visual durante o período noturno
(principalmente, onde a maioria dos anfíbios tem seu período de maior atividade) e diurno.
Para o período noturno, além de lanternas para a procura direta, foram utilizados gravadores
de sons com microfone direcional, fazendo assim o registro de sua vocalização e
identificação posterior.
A busca ativa com procura visual é um método bastante versátil e generalista de detecção e
coleta de vertebrados em campo (CRUMP & SCOTT JR., 1994). A detecção dos animais
pode se dar não apenas por visualização direta, mas também por evidências indiretas, tais
como registros sonoros (procura auditiva) ou registros de larvas (girinos), bastante utilizados
na procura por anfíbios.
As atividades iniciaram logo após o entardecer, por volta das 19 horas, estendendo-se até
às 24 horas, totalizando um tempo de 5 horas/homem/dia. Foram utilizadas lanternas de
cabeça e lanternas comuns, para melhor exploração visual no período noturno e gravadores
de sons. A identificação ocorreu no mesmo local, sendo que as espécies que não foram
possíveis de identificação, estes foram coletados e levados a laboratório. As demais
espécies foram fotografadas e soltas no ambiente logo após.
A metodologia para identificação seguiu os critérios de HADDAD, 2008, CHEREM &
KAMMERS, 2008, MARQUES et al, 2001 e TOLEDO et al, 2007.
Obtenção de Dados Primários

o

Registro através de armadilhas pitt-fall’s;

o

Registro de animais mortos;

o

Registro de espécies através de vestígios;

o

Busca ativa com procura visual e auditiva.
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Obtenção de Dados Secundários
o

Entrevista com moradores da AID e ADA;

o

Levantamento bibliográfico de dados.

Pontos de observação e procura de anfíbios
Com vistas à investigação da anurofauna foram observados pontos onde havia a
possibilidade de ocorrência de anfíbios, tais como:
•

Pequenos banhados;

•

Depósitos de águas naturais e artificiais;

•

Riachos;

•

Valas contendo águas localizadas em bordas de mata;

•

Bordas de estradas com áreas umedecidas em bordas de matas e riachos;

•

Bordas de mato;

•

Banhados e depósitos de agua no entorno da AID;

Caracterização fotográfica dos principais locais estudados:
A seguir, uma breve mostra fotográfica dos principais locais amostrados é apresentada.
Além de tais pontos, locais onde havia a possibilidade de ser hábitats / sítios reprodutivos de
anfíbios, tais como áreas úmidas, sob troncos podres, pedras, bordas de lagos, etc., foram
vistoriadas a fim de quantificar e qualificar os dados obtidos no estudo.
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Figura 6.2.48 – Reservatórios naturais e artificiais, bem como poças formadas pela ação das
chuvas, foram alvo de procura por anfíbios.
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Figura 6.2.49 – Pequenos córregos e locais de banhados foram vistoriados pela equipe a
procura de espécies de anfíbios.

Resultados obtidos
No decorrer dos estudos realizados na área do Parque Eólico Rosa dos Ventos I e II, foram
registradas 15 espécies de anfíbios, conforme mostra a tabela a seguir.
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Tabela 6.2.27 – Relação das espécies de anfíbios registrados no Parque Eólico Rosa dos Ventos I e II.
Família

Espécie

Nome Comum

1º estudo
PRV I

Bufonidae

Sapo cururu

Rhinella icterica

Leptodactylus latrans
Leptodactylidae Leptodactylus mystacinus
Leptodactylus plaumanni

Rã manteiga
Rã assobiadora
Rã listrada

Formas de registro
3º estudo
2º estudo

PRV II

RV, V, Vt, E RV, V, PF

PRV I

PRV II

RV, V, PF

4º estudo

RV, V

PRV I
RV

PRV II
RV

PRV I
RV, V, Vt, E

PRV II
RV, V, E, PT

RV, V
V
V

RV, V
RV, V
V

RV, V
V
---

RV, V
--V

RV
-----

V
-----

RV, V
V
V

RV, V
RV, V
V

Hylidae

Hypsiboas bischoffi
Hypsiboas faber
Dendropsophus minutus
Scinax squalirostris
Scinax fuscovarius

Perereca
Sapo Ferreiro
Pererequinha-brejo
Perereca nariguda
Perereca

RV, V
RV, V, E
RV, V
V
RV, V

V
RV, V, E
RV, V
RV, V
RV, V

V
RV, V
RV, V
--RV

RV, V
RV, V
V
--V

V
RV
V
--RV

V
V
V
-----

RV, V
RV, V, E
RV, V
RV, V
RV, V

RV, V
RV, V, E
RV, V
V
RV

Ranidae

Lithobates catesbeianus

Rã touro

RV, V, E

RV, V, E

RV

V

RV

V

RV, V, E

RV, V, E

Leiuperidae

Physalaemus cuvieri
Physalaemus gracilis

Rã cachorro
Rã chorona

RV, V, E
RV, V, E

RV, V
V, E

V
---

V
V

V
---

-----

RV, V, E
RV, V, E

RV, V
RV, V, E

Microhylidae

Elachistocleis ovalis
Elachistocleis bicolor

Sapo-guarda
Sapo-guarda-duas-cores

V
V

V
RV, V

-----

--V

-----

-----

V
RV, V

V
V

PF

PF

---

V

---

---

V

RV, V

12

8

6

15

15

Cycloramphidae Odontophrynus americanus

Sapo escavador

TOTAL DE REGISTROS POR ESTUDO
TOTAL DE ESPÉCIES REGISTRADAS NO ESTUDO

15

15

9

15

RV – Registro visual / fotográfico; V – vocalização; Vt – Vestígios; PF – Pitt Fall, E – Entrevistas; PRV I ou II - Parques Rosa dos Ventos I ou II.
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Registro fotográfico das espécies encontradas

Figura 6.2.50 – Exemplar de Rhinella icterica (Sapo-cururu) e Leptodactylus latrans (rã-manteiga),
respectivamente.

Figura 6.2.51 – Exemplar de Lithobates catesbeianus (rã-touro) e Elachistocleis bicolor (Sapoguarda-duas-cores), respectivamente.

Figura 6.2.52 – Exemplar de Odontophrynus americanus (sapo-escavador) e Physalaemus cuvieri
(foi-não-foi), respectivamente.
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Espécies ameaçadas de extinção
Nos estudos realizados, levou-se em consideração cinco listagens oficiais descritas para os
três estados do sul do país, uma nacional elaborada pelo Ministério do Meio Ambiente em
parceria com IBAMA e uma mundial, elaborada pela IUCN Red List.
Das espécies de anfíbios registradas ao longo dos estudos, nenhuma encontra sob qualquer
categoria de ameaça em nenhuma das listas consultadas.
Espécies endêmicas de anfíbios
Das espécies registradas ao longo dos estudos no Parque Eólico Rosa dos Ventos I e II,
foram estudadas quanto ao seu endemismo com relação à região de estudos. Para tal
consultou-se a literatura especializada, levando em consideração autores como: Haddad et
al, (2008), Deiques et al, (2007) e IUCN Red List. De acordo com bibliografia especializada é
possível afirmar que das espécies registradas nenhuma é endêmica da região de estudos.

Répteis:
Segundo POUGH et al. (2003) o agrupamento de serpentes, lagartos e anfisbenas
(Squamata), jacarés e crocodilos (Crocodylia) e quelônios (Testudines) dentro de répteis
consiste numa estrutura taxonômica artificial. No entanto, CHEREM & KAMMERS (2008)
citam que similaridades estruturais e ecológicas entre seus componentes, como a pele
recoberta por escama e a ectotermia, fazem com que estes grupos de animais sejam
abordados em conjunto, como no caso dos estudos de monitoramento de fauna.
Para a região sul do Brasil há estudos recentes sobre a diversidade da fauna de répteis,
principalmente sobre serpentes, sendo que entre eles podemos citar: MORATO (1995),
CECHIN (1999), DI-BERNARDO (1999), e LEMA (2002). Entretanto, segundo CHEREM &
KAMMERS (2008) os padrões de diversidade do grupo na região ainda são pouco
compreendidos, tanto em nível de localidades quanto em nível de formações vegetais.
Materiais e métodos
Com vistas à realização da amostragem da fauna no Parque Eólico Rosa dos Ventos I e II,
foram utilizadas diferentes metodologias, o que enriquece os dados e explicita a realidade
local. As metodologias utilizadas na amostragem foram:
Obtenção de Dados Primários

o

Registro através de armadilha fotográfica;

o

Registro através de armadilha tomahawk;

o

Registro através de armadilhas pitt-fall’s;

o

Registro de animais mortos;
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o

Registro de espécies através de vestígios;

o

Busca auditiva com procura visual.

Obtenção de Dados Secundários

o

Entrevista com moradores da AID e ADA;

o

Levantamento bibliográfico de dados.

O levantamento bibliográfico deu-se através de consulta à literatura científica e técnica
sobre os répteis com ocorrência para a região de estudos.
Algumas entrevistas foram realizadas com moradores nas áreas de influência da, em uma
abordagem com vistas a avaliar o conhecimento local sobre o grupo dos répteis. Muitas
vezes algumas espécies são bem conhecidas pela população, em função de suas
características peculiares, entretanto devido a semelhanças morfológicas entre exemplares
de determinadas espécies, os dados obtidos nas entrevistas foram avaliados
criteriosamente.
Com relação à metodologia de busca ativa com procura visual, a mesma foi aplicada
durante todo o período do dia (matutino, vespertino e noturno). A busca ativa com procura
visual é um método bastante versátil e generalista de detecção e coleta de vertebrados em
campo (CRUMP & SCOTT JR., 1994).
A maior parte dos registros de répteis dá-se no período diurno, momento em que os
espécimes estão termorregulando a temperatura de seus corpos, ou mesmo em atividade
de forrageamento.
No decorrer das atividades de campo foram desenvolvidos transectos lineares nos pontos
de amostragem da fauna pré-definidos e também procura aleatória dentro desses
ambientes.
Os ambientes estudados foram esquadrinhados visualmente e a procura direcionada para
possíveis refúgios como buracos, embaixo de troncos, em áreas pedregosas e também
áreas alagadiças.
Além disso, os trechos utilizados no deslocamento entre os diferentes pontos de
amostragem foram percorridos de automóvel em baixa velocidade (30 Km/h) de modo a
registrar os possíveis animais atropelados ou que encontravam-se cruzando a via.
De acordo com SAZIMA & HADDAD (1992) o encontro de répteis muitas vezes é fortuito
durante as atividades de campo e as atividades planejadas nem sempre dão resultado
proporcional ao esforço dispendido.
A identificação dos espécimes foi realizada e/ou registrada com auxílio de bibliografia
especializada, seguindo-se MARQUES et al, 2001.
Resultados obtidos
A tabela a seguir apresenta os dados obtidos no decorrer dos estudos realizados na área de
influência direta e indireta do Parque Eólico Rosa dos Ventos I e II.
Ao total registrou-se 10 espécies de répteis, por vias de diversas metodologias, conforme é
apresentado na tabela a seguir.
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Tabela 6.2.28 – Relação das espécies de répteis registrados na AID e ADA do Parque Eólico Rosa dos Ventos I e II.
Forma de Registro
Família

Espécie

Nome comum

1º Estudo

2º Estudo

3º Estudo

4º Estudo

PRV I

PRV II

PRV I

PRV II

PRV I

PRV II

PRV I

PRV II

Colubridae

Oxyrhopus clathratus
Spilotes pullatus
Liophis sp.
Philodryas sp

Falsa coral
Caninana
Cobra d’água
Cobra-cipó

--E
RV, E
AM, E

RV
E
E
E

----RV
RV

------RV

---------

---------

RV, E
E
RV, E
RV, E

E
RV
E
E

Viperidae

Bothrops alternatus
Bothrops jararaca

Urutu
Jararaca

E
RV, E

E
E

-----

--Vt

-----

-----

RV, E
RV, E

E
E

Elapidae

Micrurus sp.

Coral-verdadeira

E

E

--

AM

---

---

RV, E

E

Teiidae

Tupinambis merianae

Teiú

RV, Vt, E

RV, Vt, E

RV, Vt

Vt

Vt

Vt

RV, E

RV, Vt, E

Anguidae

Ophiodes striatus

Cobra-de-vidro

---

AM

---

---

---

---

RV

RV, E

Gekkonidae

Hemidactylus mabouia

Lagartixa

RV, E

RV, E

RV

RV

---

---

RV, E

RV, E

8

10

4

5

1

1

10

10

TOTAL DE ESPÉCIES REGISTRADAS POR COLETA
TOTAL DE ESPÉCIES REGISTRADAS NO ESTUDO

10

RV – Registro visual / fotográfico, AM – Animais mortos; Vt – Vestígios; E – Entrevistas.
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NOTA: A riqueza das espécies de répteis no local, possivelmente seja maior, visto que as
aparições e consequentemente os registros fotográficos de répteis são raros e muito
oportunos, sendo que a maioria dos registros de espécies dá-se por entrevistas com
moradores do entorno do empreendimento.
Para tais entrevistas, utilizaram-se bibliografias especializadas onde houve a mostra de
espécies (figuras e fotos) de possível ocorrência, sendo que foram ouvidas tais pessoas e
estas relataram as características mais marcantes de cada espécie, por exemplo, locais e
períodos em que eram encontradas, cores das escamas, comprimento, espessura, forma na
qual foi encontrada (enrolada, achatada, pendurada etc.), forma da cabeça (se triangular ou
não), espessura da cauda, se já houve algum acidente com ofídios envolvendo familiares,
como foi procedido com o socorro à vítima, entre outros assuntos relacionados abordados.
Para as espécies onde havia mais de um exemplar no gênero ou mais de uma espécie de
ocorrência na região, optou-se pelo registro apenas em nível de gênero. Salienta-se que
somente foram registradas as espécies passíveis de interpretação através de entrevistas e
espécies com possível ocorrência na região.
Registro fotográfico das espécies encontradas

Figura 6.2.53 – Exemplar de Ophiodes striatus (cobra-de-vidro) e Liophis sp (cobra-d’água),
respectivamente. Exemplares encontrados mortos.

Figura 6.2.54 – Exemplar de Hemidactylus mabouia (lagartixa) e Tupinambis merianae (lagarto),
respectivamente.

______________________________________________________________________________
Impacto Assessoria Ambiental Ltda
Rua São Francisco 65 D, Sala 01, Bairro Maria Goretti, Chapecó – SC
Contatos: (49) 3324 7180 impactoch@yahoo.com.br

164

Espécies endêmicas de répteis
Dentre as espécies de répteis amostrados na região do Parque Eólico Rosa dos Ventos I e
II, durante os levantamentos, constatou-se que não há nenhuma abordada pela literatura
especializada, como endêmica da região de estudos, desse modo, é possível afirmar que a
distribuição geográfica das espécies registradas no local, supera a Área de Influência Direta
e Indireta do empreendimento.
Espécies ameaçadas de extinção
De acordo com cinco listagens de espécies ameaçadas de extinção, elaboradas uma para
cada estado do sul do país, pelo MMA/IBAMA e IUCN Red List Categories and Criteria,
nenhuma espécie registrada / confirmada para o local, nos estudos realizados, encontra-se
relacionada nas listagens descritas pelos respectivos estados ou com alguma forma de
ameaça.

Representação gráfica dos resultados obtidos com a herpetofauna
Número de espécies e exemplares registrados
No que tange ao número total de espécies da herpetofauna registrados na ADA e AID do
empreendimento, temos um total de 15 espécies de anfíbios e 10 de répteis diferentes
encontrados, como podemos observar no gráfico abaixo.

Figura 6.2.55 – Número total de espécies de répteis e anfíbios registrados nos estudos
realizados.
______________________________________________________________________________
Impacto Assessoria Ambiental Ltda
Rua São Francisco 65 D, Sala 01, Bairro Maria Goretti, Chapecó – SC
Contatos: (49) 3324 7180 impactoch@yahoo.com.br

165

Como era esperado o grupo dos anfíbios é consideravelmente mais expressivo que o grupo
dos anfíbios, isso se deve ao fato de que o encontro e visualização de répteis é muito mais
esporádico quando comparado aos anfíbios. Da mesma forma, a metodologia de
entrevistas, muito importante no estudo de répteis, muitas vezes não fornece informações
suficientes para a identificação da espécie, impedindo o seu registro.
Quanto aos anfíbios, podem ser localizados em ambientes específicos, ao contrário dos
répteis, desse modo as metodologias empregadas podem ser melhor planejadas e
consequentemente mais funcionais, o que torna o número de registros de anfíbios
consideravelmente maior.
Influenciando todos os fatos supracitados, existe a sazonalidade, contemplada por completo
durante os quatro estudos realizados, nota-se diferenças consideráveis entre os quatro
períodos amostrais.
Formas de registros
Em referência as diversas metodologias utilizadas nos estudos, temos as entrevistas sendo
as mais expressivas, principalmente no que tange aos répteis, no caso destes, as
entrevistas são métodos versáteis, entretanto, generalistas no registro das espécies.
As vocalizações, no caso dos anfíbios, tornam-se a principal forma de contato com as
espécies, como pode ser observado nos dados abaixo, assim como os registros visuais.
As demais metodologias aplicadas, como visto ao longo de todos os estudos, foram menos
expressivas, entretanto podem ser eficazes no registro de algumas espécies com hábitats
de mata.
O gráfico a seguir detalha o número e forma de registros efetuados.

Figura 6.2.56 - Metodologias utilizadas e quantidades de registros ocorridos nos estudos.
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NOTAS:

•

A riqueza das espécies de répteis no local, possivelmente seja maior, visto que as
aparições e consequentemente os registros fotográficos de répteis são raros e
difíceis de se conseguir, sendo que a maioria dos registros de espécies dá-se por
entrevistas com moradores do entorno do empreendimento.

•

Para tais entrevistas, utilizaram-se bibliografias especializadas onde houve a mostra
de espécies (figuras e fotos) de possível ocorrência, sendo que foram ouvidas tais
pessoas e estas relataram as características mais marcantes de cada espécie, por
exemplo, locais e períodos em que eram encontradas, cores das escamas,
comprimento, espessura, forma na qual foi encontrada (enrolada, achatada,
pendurada etc.), forma da cabeça (se triangular ou não), espessura da cauda, se já
houve algum acidente com ofídios envolvendo familiares, animais; como foi
procedido com o socorro à vítima, entre outros assuntos relacionados.

•

Para as espécies onde havia mais de um exemplar no gênero ou mais de uma
espécie de ocorrência na região, optou-se pelo registro apenas a nível de gênero.
Salienta-se que somente foram registradas as espécies passíveis de interpretação
através de entrevistas e espécies com possível ocorrência na região.

Classificações taxonômicas
No que tange a distribuição e registros de espécies da herpetofauna, referindo-se aos dois
grupos, o gráfico a seguir representa a situação, por estudo. Cabe salientar que tais
números são o somatório do grupo dos anfíbios e dos répteis.

Figura 6.2.57 - Total de famílias e espécies registradas por estudos. Os números levam em
consideração o somatório dos anfíbios e répteis.
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Curva do coletor
Referente a curva do coletor para a herpetofauna, levou-se em consideração os dados
obtidos nos 04 estudos realizados.
Para ambos os grupos, notamos a estabilização ocorrendo a partir do 5º dia de estudos
(termino do primeiro estudo), mantendo-se estáveis até o final da quarta e última
amostragem, o que denota que toda a herpetofauna foi contemplada nas pesquisas
realizadas.

Figura 6.2.58 - Curva do coletor para a herpetofauna por dias de estudos.

Considerações finais
Estudos amostrais da herpetofauna, mais precisamente da anurofauna dependem de uma
série de fatores, entre eles o caráter de sazonalidade, visto que a maioria das espécies
possuem períodos específicos de maior atividade ao longo do ciclo sazonal, no qual
realizam a vocalização na procura por parceiros sexuais, sendo assim portanto, um fator
favorável aos registros e encontros com as espécies durante as amostragens.
A herpetofauna encontrada na área de estudo é composta basicamente por espécies com
ampla distribuição geográfica, e que ocupam uma diversa gama de ambientes,
especialmente áreas abertas e sob diferentes níveis de interferência antrópica. Não foram
encontradas espécies exclusivas de ambientes florestados na área de estudo (dependentes
de vegetação conservada).
No que tange a répteis especialmente a ofídios, o encontro na natureza é muito esporádico,
dificultando os registros visuais, principalmente relacionando-se a períodos frios do ano.
Para tanto, entrevistas são métodos versáteis, generalistas, mas eficazes no auxílio do
registro deste grupo taxonômico.
Aconselha-se que em todas as fases do empreendimento seja mantido o Programa de
Monitoramento da Fauna, visto que este será responsável por detectar eventuais alterações
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na distribuição e abundância das espécies locais em seus diferentes táxons, propiciando a
formulação e aplicação (caso necessário) de ações de manejo com fins conservacionistas.
Desta forma, conclui-se que a área de estudo e seus ecossistemas remanescentes serão
suficientes para a perpetuação das espécies componentes da herpetofauna que habitam o
local, haja vista que um número considerável de exemplares foi registrado em área úmidas
onde não haverá influência direta do empreendimento além de que muitos destes, possuem
ampla distribuição geográfica, como é o caso de Leptodactylus ocellatus, ou são espécies
invasoras, como o ranídeo Lithobates catesbeianus.

6.2.2.3 Diagnóstico da Avifauna
Segundo CBRO (2009), o Brasil possui 1.822 espécies de aves, representando cerca de
55% das espécies ocorrentes no continente americano, sendo que este número vem
crescendo nos últimos tempos.
Stotz et al. (1996) comentam que para a Floresta Atlântica, um dos biomas com o maior
número de endemismos do planeta, são conhecidas cerca de 690 espécies de aves. Destas,
aproximadamente 200 são endêmicas e cerca de 150 encontram-se sob alguma categoria
de ameaça devido, em especial, à destruição de hábitat’s.
Na região do estudo, subsistem ainda fragmentos das matas importantes para serem
conservadas e que outrora o revestiam. Esses remanescentes resistiram à enorme pressão
da ocupação agrícola iniciada historicamente com a expansão e consequentemente a
conversão de áreas florestadas em áreas agrícolas e urbanas.
Por serem bastante sensíveis às interferências antrópicas, as aves são consideradas
excelentes bioindicadoras, conforme abordagens apresentadas em Saethersdal et al.
(1993), Gaston (1996), Sick (1997) e Reyers et al. (1999). A ausência de representantes
destes grupos e a baixa riqueza de espécies podem caracterizar um ambiente deficiente e o
consequente comprometimento da sustentabilidade necessária à sobrevivência de outros
grupos zoológicos tão ou menos exigentes quanto às aves.
O conhecimento das exigências ecológicas de muitas famílias, gêneros e espécies de aves
pode ser suficiente em diversas situações para indicar condições ambientais às quais são
sensíveis (GONZAGA, 1982); portanto, alterações da vegetação implicam que o ambiente
natural pode tornar-se impróprio para abrigar aves que exijam condições específicas para
sobreviver.
Tendo em vista que o local do empreendimento, possui papel importante na biodiversidade,
o estudo e a preservação da área pós-obras, é de suma importância para conservação das
espécies vegetais bem como as espécies das aves relacionadas e interligadas a este
ambiente.
Metodologia e áreas de estudo
Resumidamente, as metodologias de amostragem da avifauna (aves) empregadas foram às
seguintes:
Obtenção de Dados Primários

•

Captura em redes mist nets (a partir da terceira coleta);
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•

Registro de animais mortos;

•

Registro de espécies através de vestígios;

•

Busca ativa com procura visual e auditiva.

Obtenção de Dados Secundários

•

Entrevista com moradores da AID e ADA;

•

Levantamento bibliográfico de dados.

As observações realizadas para o levantamento da avifauna foram diárias, ocorrendo
durante as quatro primeiras (07:00 – 11:00) e as quatro últimas (15:00 – 19:00) horas do dia.
Desta forma tem-se como produto final 8 horas/homem/dia, totalizando 24 horas por
campanha de estudos e 96 horas ao total das duas amostragens mais a complementação
da primeira campanha.
Salienta-se que durante o período noturno, onde a equipe esteve a campo para procura por
exemplares de outros grupos taxonômicos de aves com hábito noturno, citando como
exemplo, corujas e bacuraus, também foram considerados como hora de estudos. Portanto,
toda a área do empreendimento foi alvo da observação e escuta de aves. Também áreas
adjacentes ao empreendimento e a área de influência indireta foi considerada no estudo.
A nomenclatura das espécies de aves e a distribuição por habitat, bem como a relação das
principais guildas tróficas, seguem SIGRIST (2007), FRISCH (2005), SICK (1997), BELTON
(2004) e CBRO (2011).
Para o registro dos contatos visuais foram utilizados binóculos LOOK (7 x 50 mm), câmeras
digitais profissionais de longo alcance - NIKON 60 D e CANON Power Shot IX 30 S, além de
câmeras não profissionais.
Para as vocalizações, para as quais as espécies não puderam ser prontamente
reconhecidas, foram gravadas para posterior identificação com gravador COBY com
microfone YOGA UNI-DIRECIONAL com condensador elétrico.
Metodologia do estudo

As metodologias de amostragem da avifauna (aves) empregadas foram as seguintes:
Obtenção de Dados Primários
•

Captura em redes mist nets;

•

Registro de animais mortos;

•

Registro de espécies através de vestígios;

•

Busca ativa com procura visual e auditiva.

______________________________________________________________________________
Impacto Assessoria Ambiental Ltda
Rua São Francisco 65 D, Sala 01, Bairro Maria Goretti, Chapecó – SC
Contatos: (49) 3324 7180 impactoch@yahoo.com.br

170

Obtenção de Dados Secundários

•

Entrevista com moradores da AID e ADA;

•

Levantamento bibliográfico de dados.

Resultados e Discussão
As tabelas a seguir representam as aves que foram registradas na AID e ADA dos futuros
empreendimentos, onde podemos perceber um total de 110 espécies ocupando a região de
estudos.
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Tabela 6.2.29 – Relação de espécies de aves registradas nos estudos na AID e ADA dos empreendimentos e dados gerais.
Ordem/Família

Espécie

TINAMIFORMES
Tinamidae

Vernáculo

Status
Guildas Utilização Formação
Habitat
Migração
endemismo
tróficas espaço
no vôo

Nothura maculosa

Codorna

R

Aa

ONI

T

DA

---

Phalacrocorax brasilianus

Biguá

R

Br

PIS

Aq

DA

---

Dendrocygna viduata
Amazonetta brasiliensis

Irerê
Pé-vermelho

R
R

Au
Au

ONI
ONI

Aq
Aq

PG
PG

-----

Bubulcus ibis
Egretta thula
Ardea cocoi
Ardea alba
Syrigma sibilatrix
Butorides striata

Garça-vaqueira
Garça-branca-pequena
Garça-moura
Garça-branca-grande
Maria-faceira
Socozinho

R
R
R
R
R
R

Au
Au
Au
Au
Aa
Br

INS
PIS
PIS
PIS
CAR
CAR

T
Aq
Aq
Aq
T
T

PG
PG
PG
PG
DA
S

-------------

Theristicus caudatus

Curicaca

R

Aa

CAR

T

PG

---

Cathartes aura
Coragyps atratus

Urubu-de-cabeça-vermelha
Urubu-de-cabeça-preta

R
R

F
Aa

CAR
CAR

Ar
Ar

PG
PG

-----

Pseudastur polionotus
Accipiter superciliosus
Rupornis magnirostris
Elanus leucurus
Elanoides forficatus
Ictinia plumbea

Gavião-pombo-grande
Gavião-miudinho
Gavião-carijó
Gavião-peneira
Gavião-tesoura
Sovi

R
R
R
R
R
R

F
Aa
Fb
Aa
Aa
Fb

CAR
CAR
CAR
CAR
CAR
CAR

Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar

S
S
S
S
S
S

--------VN
---

Falco sparverius

Quiri-quiri

R

Aa

CAR

Ar

S

---

SULIFORMES
Phalacrocoracidae
ANSERIFORMES
Anatidae
PELICANIFORMES
Ardeidae

Threskiornithidae
CATHARTIFORMES
Cathartidae
ACCIPITRIFORMES
Accipitridae

FALCONIFORMES
Falconidae
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Ordem/Família

Espécie

Status
Guildas Utilização Formação
Habitat
Migração
endemismo
tróficas espaço
no vôo
R
Aa
CAR
Ar
S
--R
Aa
CAR
Ar
S
--R
Aa
CAR
Ar
S
---

Milvago chimango
Milvago chimachima
Caracara plancus

Chimango
Carrapateiro
Caracará

Penelope obscura

Jacu

R

F

FRU

T

DA

---

Gallinula chloropus
Aramides saracura
Pardirallus sanguinolentus

Frango d’água
Saracura-do-mato
Saracura-do-banhado

R
R
R

Au
F
Au

ONI
ONI
ONI

Aq
T
T

DA
DA
DA

-------

Himantopus melanurus

Pernilongo

R

Au

INS

Aq

PG

VN

Jacana jacana

Jaçanã

R

Au

ONI

T

DA

---

Vanellus chilensis

Quero-quero

R

Aa

ONI

T

S

---

Zenaida auriculata
Patagioenas cayennensis
Patagioenas picazuro
Columbia livia
Columbina picui
Columbina talpacoti
Leptotila verreauxi
Leptotila rufaxilla

Pomba-de-bando
Pomba-galega
Pombão
Pombo doméstico
Rolinha picui
Rolinha-roxa
Juriti-pupu
Juruti gemedeira

R
R
R
R
R
R
R
R

Aa
Fb
F
Aa
F
Aa
Aa
F

GRA
GRA
GRA
GRA
GRA
GRA
GRA
GRA

Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar

B
C
C
PG
S
S
S
S

-----------------

Pyrrhura frontalis
Pionus maximiliani

Tiriba-de-testa-vermelha
Maitaca-verde

R
R

F
F

FRU
FRU

Ar
Ar

PG
PG

-----

Crotophaga ani
Guira guira

Anú-preto
Anú-branco

R
R

Aa
Aa

INS
INS

Ve
Ve

PG
PG

-----

GALLIFORMES
Cracidae
GRUIFORMES
Rallidae

CHARADRIIFORMES
Recurvirostridae
Jacanidae
Charadriidae
COLUMBIFORMES
Columbidae

PSITTACIFORMES
Psittacidae

Vernáculo

CUCULIFORMES
Cuculidae
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Ordem/Família
CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae

Espécie

Status
Guildas Utilização Formação
Habitat
Migração
endemismo
tróficas espaço
no vôo
R
Fb
INS
Ve
S
---

Piaya cayana

Alma-de-gato

Hydropsalis longirostris

Bacurau da telha

R

F

INS

T

S

---

Tyto alba

Coruja de igreja, suindara

R

Aa

CAR

T

S

---

Glaucidium brasilianum
Athene cunicularia

Caburé
Coruja-buraqueira

R
R

Aa
Aa

CAR
CAR

T
T

S
S

-----

Thalurania glaucopis
Florisuga fusca
Stephanoxis lalandi
Leucochloris albicollis

Beija-flor-fronte-violeta
Beija-flor-preto
Beija-flor-de-topete
Beija-flor-garganta-branca

R
R
R
R

F
F
Fb
Aa

NEC
NEC
NEC
NEC

Ar
Ar
Ar
Ar

S
S
S
S

---------

Trogon surrucura

Surucuá-variado

R

F

ONI

Ar

S

---

Ramphastos dicolorus
Pteroglossus castanotis

Tucano-bico-verde
Araçari-castanho

R
R

F
F

ONI
ONI

Ar
Ar

S
S

-----

Veniliornis spilogaster
Colaptes melanochloros
Colaptes campestris

Pica-pau-carijó
Pica-pau-verde-barrado
Pica-pau-do-campo

R
R
R

F
F
Aa

INS
INS
INS

Ve
Ve
Ve

S
S
S

-------

Synallaxis ruficapilla
Synallaxis spixi
Furnarius rufus

Pichororé
João-teneném
João-de-barro

R
R
R

Fb
Fb
Aa

INS
INS
INS

Ar
Ar
Ar

S
S
S

-------

Thamnophilus caerulescens

Choquinha-da-mata

R

F

INS

Ar

S

---

Sittasomus griseicapillus

Arapaçu-verde

R

F

INS

Ve

S

---

STRIGIFORMES
Tytonidae
Strigidae
APODIFORMES
Trochilidae

Vernáculo

TROGONIFORMES
Trogonidae
PICIFORMES
Ramphastidae
Picidae

PASSERIFORMES
Furnariidae

Thamnophilidae
Dendrocolaptidae
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Ordem/Família
Conopophagidae

Espécie

Status
Guildas Utilização Formação
Habitat
Migração
endemismo
tróficas espaço
no vôo
R, E
F
INS
Ve
S
---

Lepidocolaptes squamatus

Arapaçu-escamado

Conopophaga lineata

Chupa-dente

R

F

INS

Ar

S

---

Myiarchus swainsoni
Camptostoma obsoletum
Elaenia mesoleuca
Megarynchus pitangua
Pitangus sulphuratus
Tyrannus savana
Tyrannus melancholicus
Myiodynastes maculatus

Irré
Risadinha
Tuque
Nei-nei
Bem-te-ví
Tesourinha
Suiriri
Bem-te-vi-rajado

R
R
R
R
R
R
R
R

F
Fb
Fb
Aa
Aa
Aa
Aa
F

INS
INS
INS
INS
ONI
INS
INS
INS

Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar

S
S
S
S
S
S
S
S

-----------------

Tachycineta leucorrhoa
Stelgidopteryx ruficollis
Progne chalybea
Progne tapera
Pygochelidon cyanoleuca

Andorinha-testa-branca
Andorinha-serradora
Andorinha-doméstica-gde
Andorinha do campo
Andorinha-pequena-casa

R
R
R
R
R

Aa
Aa
Aa
Br
Aa

INS
INS
INS
INS
INS

Ar
Ar
Ar
Ar
Ar

B
B
B
B
B

-----------

Cyanocorax chrysops

Gralha-picaça

R

F

ONI

Ar

S

---

Troglodytes musculus

Corruíra

R

Aa

INS

Ar

S

---

Vireo olivaceus

Juruviara

R

F

INS

Ar

S

---

Turdus albicollis
Turdus amaurochalinus
Turdus rufiventris

Sabiá-coleira
Sabia poca
Sabiá-laranjeira

R
R
R

Fb
F
Fb

FRU
FRU
FRU

Ar
Ar
Ar

S
S
S

-------

Mimus saturninus

Sabiá-do-campo

R

Aa

ONI

Ar

S

---

Parula pitiayumi
Basileuterus culicivorus
Basileuterus leucoblepharus

Mariquita
Pula-pula
Pula-pula assobiador

R
R
R

F
F
F

INS
INS
INS

Ar
Ar
Ar

S
S
S

-------

Saltator similis

Trinca-ferro

R

Fb

GRA

Ar

S

---

Tyrannidae

Hirundinidae

Corvidae
Troglodytidae
Vireonidae
Turdidae

Vernáculo

Mimidae
Parulidae

Thraupidae
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Ordem/Família

Emberizidae

Espécie

Vernáculo

Status
Guildas Utilização Formação
Habitat
Migração
endemismo
tróficas espaço
no vôo
R
Aa
GRA
Ar
S
--R
F
GRA
Ar
S
--R
F
FRU
Ar
S
R
F
FRU
Ar
S
--R
F
FRU
Ar
PG
R
F
INS
Ar
C
--R
F
ONI
Ar
S
---

Lanio cucullatus
Tersina viridis
Pipraeidea bonariensis
Lanio melanops
Stephanophorus diadematus
Tachyphonus coronatus
Tangara sayaca

Tico-tico-rei
Sai andorinha
Sanhaçu-papa-laranja
Tiê-de-topete
Sanhaçu-frade
Tiê-preto
Sanhaço-cinzento

Poospiza nigrorufa
Zonotrichia capensis
Sporophila caerulescens
Volatinia jacarina
Sicalis luteola
Sicalis flaveola

Quem-te-vestiu
Tico-tico
Coleirinho
Tiziu
Tipio
Canário-terra-verdadeiro

R
R
R
R
R
R

F
Aa
F
Aa
Aa
Aa

GRA
GRA
GRA
GRA
GRA
GRA

Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar

C
PG
S
S
S
C

-------------

Sturnella superciliaris
Pseudoleistes guirahuro
Molothrus bonariensis
Gnorimopsar chopi
Cacicus haemorrhous
Cacicus chrysopterus

Policia-inglesa-do-sul
Chopim-do-brejo
Chopim, vira bosta
Chopim, pássaro preto
Guaxe
Tecelão

R
R
R
R
R
R

Aa
Au
Aa
Aa
F
F

ONI
ONI
ONI
ONI
ONI
ONI

Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar

PG
C
S
B
PG
PG

-------------

Sporagra magellanica

Pintassilgo

R

Aa

GRA

Ar

PG

---

Cyanoloxia brissonii
Cyanoloxia glaucocaerulea

Azulão
Azulinho

R
R

F
Fb

GRA
GRA

Ar
Ar

C
C

-----

Icteridae

Fringillidae
Cardinalidae

Quanto ao habitat: F: Florestal; Fb: Borda de floresta; Au: Áreas úmidas; Br: Beira de rio, riacho, córregos d’água etc; Aa: Áreas antrópica e ou abertas.
Quanto a Guilda Trófica: ONI: Onívoro; CAR: Carnívoro; FRU: Frugívoro; GRA: Granívoro; INS: Insetívoro; NEC: Nectarívoro; PIS: Piscívoro.
Quanto a utilização do espaço: Ar: Predominantemente aéreas; T: Predominantemente terrestres; Aq: Predominantemente aquática; Ve: Predominantemente sobre vegetação.
Quanto a formação do vôo: B: Bando; S: Solitário; C: Casais / duplas; PG: Pequenos grupos (até 15 indivíduos), DA: Dificilmente deixam o solo ou a água.
Quanto ao endemismo e ao tipo de migração: Status: Status de endemismo, de acordo com CBRO, 2011; Status de migração de acordo com CEMAVE, 2005. R: residente (evidências de
reprodução no país); VS: visitante sazonal oriundo do sul do continente; VN: visitante sazonal oriundo do hemisfério norte; VO: visitante sazonal oriundo de áreas a oeste do território brasileiro;
VA: vagante (espécie de ocorrência aparentemente irregular no Brasil; pode ser um migrante regular em países vizinhos, oriundo do sul [VA (S)], do norte [VA (N)] ou de oeste [VA (O)], ou
irregular num nível mais amplo [VA]); D: status desconhecido; Ex = espécie extinta em território nacional; ExN: espécie extinta na natureza; sobrevive apenas em cativeiro; E: espécie endêmica
do Brasil; #: status presumido mas não confirmado.
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Tabela 6.2.30 – Relação de espécies de aves registradas nos estudos realizados dentro de cada parque eólico.
Ordem/Família/Espécie

Vernáculo

1º est

2º est

3º est

4º est

Inverno

Primavera

Verão

Outono

PRV I

PRV II

PRV I

PRV II

PRV I

PRV II

PRV I

PRV II

TINAMIFORMES
Tinamidae
Nothura maculosa

Codorna

V

--

V

V

--

V

V

V

SULIFORMES
Phalacrocoracidae
Phalacrocorax brasilianus

Biguá

V

V

--

V

V

V

V

V

ANSERIFORMES
Anatidae
Dendrocygna viduata
Amazonetta brasiliensis

Irerê
Pé-vermelho

V
V

V
V

-V

V
--

---

-V

V
V

V
V

PELICANIFORMES
Ardeidae
Bubulcus ibis
Egretta thula
Ardea alba
Ardea cocoi
Syrigma sibilatrix
Butorides striata

Garça-vaqueira
Garça-branca-pequena
Garça-branca-grande
Garça-moura
Maria-faceira
Socozinho

V
V
V
-V
V

V
--V
V
V

V
--V
V
V

V
V
--V
V

V
V
--V
V

V
V
-VV
V
V

V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V

Threskiornithidae
Theristicus caudatus

Curicaca

V/A

V/A

V/A

V

V/A

V/A

V/A

V/A

CATHARTIFORMES
Cathartidae
Cathartes aura
Coragyps atratus

Urubu-de-cabeça-vermelha
Urubu-de-cabeça-preta

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

ACCIPITRIFORMES
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Ordem/Família/Espécie

Vernáculo

1º est

2º est

3º est

4º est

Inverno

Primavera

Verão

Outono

PRV I

PRV II

PRV I

PRV II

PRV I

PRV II

PRV I

PRV II

Accipitridae
Pseudastur polionotus
Accipiter superciliosus
Rupornis magnirostris
Elanus leucurus
Elanoides forficatus
Ictinia plumbea

Gavião-pombo-grande
Gavião-miudinho
Gavião-carijó
Gavião-peneira
Gavião-tesoura
Sovi

V
V
V/A
V
V
V/A

--V
V
V
-V

-V
V/A
--V

-V
V/A
--V

-V
V/A
V
-V

-V
V/A
--V

V
V
V/A
V
V
V/A

V
V
V/A
V
V
V

FALCONIFORMES
Falconidae
Falco sparverius
Milvago chimango
Milvago chimachima
Caracara plancus

Quiri-quiri
Chimango
Carrapateiro
Caracará

V/A
V/A
V/A
V

V
V/A
V/A
V/A

V/A
V/A
V/A
V/A

V
V
V/A
V

V/A
V/A
V/A
V/A

V/A
V/A
V/A
V/A

V/A
V/A
V
V/A

V/A
V
V
V

GALLIFORMES
Cracidae
Penelope obscura

Jacu

A

V/A

A

V/A

V/A

A

A

V/A

GRUIFORMES
Rallidae
Gallinula chloropus
Aramides saracura
Pardirallus sanguinolentus

Frango d’água
Saracura-do-mato
Saracura-do-banhado

V
V/A
A

V/A
A
V/A

V
V/A
V

V/A
V/A
A

V/A
A
V/A

V
V/A
V/A

V/A
V/A
A

V/A
A
A

Pernilongo

V

V

--

--

--

--

V

V

Jaçanã

V

V

V

V/A

V

V/A

V/A

V

CHARADRIIFORMES
Recurvirostridae
Himantopus melanurus
Jacanidae
Jacana jacana
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Ordem/Família/Espécie

Vernáculo

1º est

2º est

3º est

4º est

Inverno

Primavera

Verão

Outono

PRV I

PRV II

PRV I

PRV II

PRV I

PRV II

PRV I

PRV II

Charadriidae
Vanellus chilensis

Quero-quero

V/A

V/A

V/A

V/A

V/A

V/A

V/A

V/A

COLUMBIFORMES
Columbidae
Zenaida auriculata
Patagioenas cayennensis
Patagioenas picazuro
Columbia livia
Columbina picui
Columbina talpacoti
Leptotila verreauxi
Leptotila rufaxilla

Pomba-de-bando
Pomba-galega
Pombão
Pombo doméstico
Rolinha picui
Rolinha-roxa
Juriti-pupu
Juruti gemedeira

V/A
V
V
V
V
V
CAP
A

V/A
V
V
V
V
V
A
A

V
V
V
V/A
V
V/A
V
V/A

CAP
V
-V/A
V
V/A
A
V/A

V/A
V
-V/A
V
CAP
V
A

V/A
-V
V/A
V/A
V/A
CAP
V

V
V/A
V
V
V
V/A
V/A
A

V/A
V
V
V/A
V
V/A
A
V/A

PSITTACIFORMES
Psittacidae
Pyrrhura frontalis
Pionus maximiliani

Tiriba-de-testa-vermelha
Maitaca-verde

A
V/A

A
V/A

V/A
V/A

V/A
A

V
V/A

V
A

A
A

V/A
V/A

CUCULIFORMES
Cuculidae
Crotophaga ani
Guira guira
Piaya cayana

Anú-preto
Anú-branco
Alma-de-gato

V
V
V

V/A
V/A
V

V/A
V/A
V

V/A
V
V

V/A
A
V

V/A
V/A
V

V
A
V/A

V/A
V/A
V

CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae
Hydropsalis longirostris

Bacurau da telha

V

V

V

V

--

V

V

V

STRIGIFORMES
Tytonidae
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Ordem/Família/Espécie

Vernáculo

1º est

2º est

3º est

4º est

Inverno

Primavera

Verão

Outono

PRV I

PRV II

PRV I

PRV II

PRV I

PRV II

PRV I

PRV II

Tyto alba

Coruja de igreja, suindara

A

V/A

V

V

V

V

V

V

Strigidae
Glaucidium brasilianum
Athene cunicularia

Caburé
Coruja-buraqueira

V
V

V
V

V
V/A

-V

V
V

V
V

V
V

V
V

APODIFORMES
Trochilidae
Thalurania glaucopis
Florisuga fusca
Stephanoxis lalandi
Leucochloris albicollis

Beija-flor-fronte-violeta
Beija-flor-preto
Beija-flor-de-topete
Beija-flor-garganta-branca

V
V
V
V

V
-V
--

V
V
V
V

-V
V
--

---V

V
----

V
V
V
V

V
V
V
V

TROGONIFORMES
Trogonidae
Trogon surrucura

Surucuá-variado

A

V/A

V

V/A

A

V/A

V/A

V

Tucano-bico-verde
Araçari-castanho

A
V/A

V/A
--

A
V

V/A
V/A

A
--

V/A
V

V
V/A

V
V/A

Pica-pau-carijó
Pica-pau-verde-barrado
Pica-pau-do-campo

V
V/A
V/A

V
V/A
V/A

V
V
V/A

V
V/A
V/A

V
V/A
V/A

V
V/A
V/A

V
V/A
V/A

V
V/A
V/A

Pichororé
João-teneném
João-de-barro

V
V
CAP

V
-CAP

V
-V/A

V
CAP
CAP

V
V/A
V/A

--CAP

V
CAP
CAP

V/A
V
V/A

PICIFORMES
Ramphastidae
Ramphastos dicolorus
Pteroglossus castanotis
Picidae
Veniliornis spilogaster
Colaptes melanochloros
Colaptes campestris
PASSERIFORMES
Furnariidae
Synallaxis ruficapilla
Synallaxis spixi
Furnarius rufus
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Ordem/Família/Espécie
Thamnophilidae
Thamnophilus caerulescens
Dendrocolaptidae
Sittasomus griseicapillus
Lepidocolaptes squamatus
Conopophagidae
Conopophaga lineata
Tyrannidae
Myiarchus swainsoni
Camptostoma obsoletum
Elaenia mesoleuca
Megarynchus pitangua
Pitangus sulphuratus
Tyrannus savana
Tyrannus melancholicus
Myiodynastes maculatus
Hirundinidae
Tachycineta leucorrhoa
Stelgidopteryx ruficollis
Progne chalybea
Progne tapera
Pygochelidon cyanoleuca
Corvidae
Cyanocorax chrysops
Troglodytidae
Troglodytes musculus

Vernáculo

1º est

2º est

3º est

4º est

Inverno

Primavera

Verão

Outono

PRV I

PRV II

PRV I

PRV II

PRV I

PRV II

PRV I

PRV II

Choquinha-da-mata

---

V

V

V

V

V

V

V

Arapaçu-verde
Arapaçu-escamado

V
--

V
--

V
V

V
V

V
V

-V

V
CAP

V
CAP

Chupa-dente

V

V

V

V/A

--

V/A

V/A

V/A

V
V
V
V
V/A
V
CAP
V

-V
V
V
V/A
V
V/A
V

V
V
V
-V/A
-V/A
V

V/A
A
V
-V/A
-CAP
V

-V/A
--V/A
--V/A

-V
----V
V

V
V
V
V
V/A
V
CAP
CAP

V
V
V
V
V/A
V
CAP
V/A

Andorinha-testa-branca
Andorinha-serradora
Andorinha-doméstica-gde
Andorinha do campo
Andorinha-pequena-casa

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
--V
V

V
---V

----V

----V

V
CAP
V
V
V

V
V
V
V
V

Gralha-picaça

V

V

V

V

V

V

V/A

V/A

CAP

V/A

CAP

A

CAP

A

CAP

V/A

Irré
Risadinha
Tuque
Nei-nei
Bem-te-ví
Tesourinha
Suiriri
Bem-te-vi-rajado

Corruíra
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Ordem/Família/Espécie
Vireonidae
Vireo olivaceus

Vernáculo

Thraupidae
Saltator similis
Lanio cucullatus
Tersina viridis
Pipraeidea bonariensis
Lanio melanops
Stephanophorus diadematus
Tachyphonus coronatus
Tangara sayaca
Emberizidae
Poospiza nigrorufa
Zonotrichia capensis
Sporophila caerulescens
Volatinia jacarina

2º est

3º est

4º est

Inverno

Primavera

Verão

Outono

PRV I

PRV II

PRV I

PRV II

PRV I

PRV II

PRV I

PRV II

A

V/A

V

--

--

--

CAP

CAP

Sabiá-coleira
Sabia poca
Sabiá-laranjeira

V
CAP
V/A

V
CAP
CAP

V/A
V/A
CAP

V
A
A

V
CAP
CAP

V
CAP
A

V
CAP
CAP

V
CAP
CAP1

Sabiá-do-campo

V/A

V/A

V/A

V/A

V/A

V/A

CAP

CAP

Mariquita
Pula-pula
Pula-pula assobiador

V
CAP
V

V
V
V

V
CAP
CAP

V
V
V

-V
--

V
V
CAP

CAP
CAP
V

V/A
CAP
CAP

Trinca-ferro
Tico-tico-rei
Sai andorinha
Sanhaçu-papa-laranja
Tiê-de-topete
Sanhaçu-frade
Tiê-preto
Sanhaço-cinzento

A
V/A
V
V
V
--V
V

V/A
CAP
V
V
V
--V
CAP

V/A
CAP
V
-V
V
V
V/A

A
CAP
V
V
V
V
V
V/A

V/A
V/A
--V
-V/A
V

A
CAP
V/A
V
--CAP
V

A
V/A
V
V
V/A
V
V
V/A

CAP
CAP
V
V
V
V
V
CAP

Quem-te-vestiu
Tico-tico
Coleirinho
Tiziu

V
CAP
CAP
A

V
V/A
CAP
V/A

V
CAP
V/A
A

-CAP
CAP
V/A

-CAP
V/A
A

-CAP
CAP
A

V
CAP
V/A
V/A

V
CAP
CAP
V

Juruviara

Turdidae
Turdus albicollis
Turdus amaurochalinus
Turdus rufiventris
Mimidae
Mimus saturninus
Parulidae
Parula pitiayumi
Basileuterus culicivorus
Basileuterus leucoblepharus

1º est
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Ordem/Família/Espécie

Vernáculo
Tipio
Canário-terra-verdadeiro

Sicalis luteola
Sicalis flaveola
Icteridae
Sturnella superciliaris
Pseudoleistes guirahuro
Molothrus bonariensis
Gnorimopsar chopi
Cacicus haemorrhous
Cacicus chrysopterus
Fringillidae
Sporagra magellanica
Cardinalidae
Cyanoloxia brissonii
Cyanoloxia glaucocaerulea

Policia-inglesa-do-sul
Chopim-do-brejo
Chopim, vira bosta
Chopim, pássaro preto
Guaxe
Tecelão
Pintassilgo
Azulão
Azulinho

TOTAL DE ESPÉCIES POR PARQUE EÓLICO
TOTAL DE ESPÉCIES POR CAMPANHA DE ESTUDOS
TOTAL FINAL DE ESPÉCIES REGISTRADAS

1º est

2º est

3º est

4º est

Inverno

Primavera

Verão

Outono

PRV I

PRV II

PRV I

PRV II

PRV I

PRV II

PRV I

PRV II

V
CAP

V
V/A

V
V/A

V
CAP

V
CAP

V
V/A

V
V/A

V
V/A

V
V
V
V
A
V

V/A
V
V
V
V/A
V

V
V
V
V
A
--

V
V
-V/A
V/A
--

--V
V
A
V

-V
--A
V

V
V
V
V
V/A
V

V
V
V
V/A
V/A
V

V/A

V

V

V

V

V

V

V

A
V

V/A
V

V/A
--

A
V

V/A
--

V/A
--

A
V

V/A
V/A

106

98

94

90

77

80

110

110

108

100

90

110

110

PRV I – Parque eólico Rosa dos Ventos I; PRV II – Parque eólico Rosa dos Ventos II. V – Registros visuais; A – Registros auditivos; V/A
– Registros visuais e aditivos; CAP – Capturas.
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Espécies de Aves Ameaçadas de extinção
Cinco são as listagens oficiais de espécies ameaçadas de extinção, sendo desenvolvida
uma para cada estado do sul do país, uma nacional pelo Ministério do Meio Ambiente –
IBAMA e uma mundial pela IUCN Red List Categories and Criteria.
De acordo com as referidas listagens, foram encontradas quatro espécies sob alguma
categoria de ameaça, conforme mostra a tabela a seguir.
Cabe salientar que o Ministério do Meio Ambiente / IBAMA, não trás nenhuma em sua lista
oficial, por sua vez, a IUCN Red List, trata três como pouco preocupantes e uma como
‘quase ameaçada’.
Todas as demais espécies citadas no estudo, não correm riscos de extinção ou encontramse em risco eminente, sendo que muita das espécies registradas para o local, possuem
ampla distribuição geográfica e grande valência ecológica, podendo ser encontrados em
locais com as mais diversas formações vegetais, inclusive áreas degradadas.
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Tabela 6.2.31 – Relação das espécies de aves ameaçadas de extinção registradas na AID e ADA dos Parques Eólicos Rosa dos Ventos I
(PRV I) e Rosa dos Ventos II (PRV II), nas campanhas de estudos.
Ordem

Família

Espécie

Vernáculo

Pseudastur polionotus
Gavião-pombo-grande
Accipiter superciliosus
Gavião-miudinho
Milvago chimango
Falconiformes
Falconidae
Chimango
Piciformes
Ramphastidae Pteroglossus castanotis Araçari-castanho
TOTAL DE AVES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO
TOTAL DE AVES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO PARA SANTA CATARINA
TOTAL DE AVES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO PARA O PARANÁ
Accipitriformes

Accipitridae

Estudos Parques MMA
1º, 4º
Todos
Todos
Todos

I e II
I e II
I e II
I e II

SC

PR RS IUCN

Vu

NT
DD
DD

CR

NT
LC
LC
LC

4
2
3

Vu: Vulnerável - CR: Criticamente em Perigo - EN: Em Perigo - PE: Provavelmente Extinta - RE: Regionalmente Extinto - NT: Espécies
quase Ameaçadas - DD: Dados Insuficientes - LC: Pouco preocupante.
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Aves endêmicas e migratórias
A tabela a seguir retrata de acordo com os dados do CBRO – Comitê Brasileiro de Registros
Ornitológicos, 2011, que das espécies de aves registradas para a área de influência dos
futuros parques eólicos, temos uma como residente e endêmica para o Brasil, sendo que
trata-se de Lepidocolaptes squamatus. Todas as demais espécies registradas nos estudos,
de acordo com o CBRO, 2011, são residentes.
Por sua vez, de acordo com BELTON, 2004, FRISCH, 2005 e SIGRIST, 2007, das espécies
de aves registradas nas campanhas de estudos na AID e ADA dos empreendimentos, não
há nenhuma considerada endêmica unicamente para a região de estudos.

Tabela 6.2.32 – Relação de aves endêmicas para o Brasil, de acordo com CBRO, 2011.
Ordem
Passeriformes

Família

Espécie

Vernáculo

Endemismo

Dendrocolaptidae

Lepidocolaptes squamatus

Arapaçu-escamado

R, E

R: residente (evidências de reprodução no país); VS: visitante sazonal oriundo do sul do continente; VN: visitante
sazonal oriundo do hemisfério norte; VO: visitante sazonal oriundo de áreas a oeste do território brasileiro; VA: vagante
(espécie de ocorrência aparentemente irregular no Brasil; pode ser um migrante regular em países vizinhos, oriundo do
sul [VA (S)], do norte [VA (N)] ou de oeste [VA (O)], ou irregular num nível mais amplo [VA]); D: status desconhecido; Ex
= espécie extinta em território nacional; ExN: espécie extinta na natureza; sobrevive apenas em cativeiro; E: espécie
endêmica do Brasil; #: status presumido mas não confirmado. Fonte CBRO, 2011.

Espécies migratórias
O termo migração é mais frequentemente utilizado para os movimentos direcionais em massa
de um grande número de indivíduos de uma determinada espécie de uma localidade para a
outra (BEGON et al., 1990).
A migração geralmente ocorre pela oferta de alimento sazonalmente disponível (SICK, 1997).
Para Cordeiro et al. (1996) a conservação de aves migratórias está diretamente relacionada a
identificação de sítios de alimentação, repouso e reprodução, e que a perda dos sítios de
invernada pode acarretar na diminuição e até mesmo a extinção local de alguma espécie ou
população.
A seguir, é apresentada uma listagem das espécies de aves migradoras registradas na AID e
ADA dos empreendimentos.
A listagem apresentada a seguir é baseada nos critérios e ordem taxonômica proposta pelo
CBRO (Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos) e endossada pela SOB (Sociedade
Brasileira de Ornitologia), e adotada pelo CEMAVE em março/2005.
A classificação das espécies migratórias também foi feita por meio de pesquisas em
bibliografia especializada, sendo: Belton, 2004; Sigrist, 2009; Marterer, 1996; Bege &
Marterer, 1991; Nunes & Tomas, 2008.
De acordo com a CEMAVE, temos duas espécies migradoras oriundas do Hemisfério Norte,
sendo Elanoides forficatus e Himantopus melanurus. Por sua vez, Belton, 2004, relata oito
espécies como migração curta, ou seja, que deslocam-se dentro do país em determinada
época do ano.
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Tabela 6.2.33 – Espécies migratórias de acordo com suas classificações taxonômicas e tipo de migração realizada.
Ordem

Família

Espécies

Vernáculo

Tipo de Migração
CEMAVE 2005
V/N

BELTON 2004

V/N

---

Accipitriformes

Accipitridae

Elanoides forficatus

Gavião-tesoura

Charadriiformes

Recurvirostridae

Himantopus melanurus

Pernilongo

Myiarchus swainsoni

Irré

---

Megarynchus pitangua

Nei-nei

---

Tyrannus savana

Tesourinha

---

Tachycineta leucorrhoa

Andorinha-sobre-branco

---

Progne chalybea

Andorinha-doméstica-gde.

---

Pygochelidon cyanoleuca

Andorinha-pequena-casa

Stelgidopteryx ruficollis

Andorinha-serradora

-----

Vireo olivaceus

Juruviara

---

Tyrannidae

Passeriformes
Hirundinidae

Vireonidae

V/N

Pequenas
migrações dentro
do país, de região
para região.

V/N = Espécie visitante do hemisfério norte;
V/S = Espécie visitante do hemisfério sul;
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Aves capturadas
A tabela a seguir, apresenta as aves que foram capturadas em redes mist nets dispostas nos locais de estudos, bem como o número de
indivíduos capturados.
Tabela 6.2.34 – Relação das espécies de aves capturadas durante as campanhas de estudos.
1º est
Ordem

Família

Espécie

2º est

3º est

4º est

PRV PRV PRV PRV PRV PRV PRV PRV
I
II
I
II
I
II
I
II

Zenaida auriculata

Pomba-de-bando

--

--

--

2

--

--

--

--

Columbina talpacoti

Rolinha-roxa

--

--

--

--

1

--

--

--

Leptotila verreauxi

Juriti-pupu

2

--

--

--

--

3

--

--

Synallaxis spixi

João-teneném

--

--

--

1

--

--

1

--

Furnarius rufus

João-de-barro

3

4

--

2

--

3

5

--

Arapaçu-escamado

--

--

--

--

--

--

2

1

Tyrannus melancholicus

Suiriri

3

--

--

2

--

--

4

4

Myiodynastes maculatus

Bem-te-vi-rajado

--

--

--

--

--

--

2

--

Hirundinidae

Stelgidopteryx ruficollis

Andorinha-serradora

--

--

--

--

--

--

2

--

Troglodytidae

Troglodytes musculus

Corruíra

2

--

1

--

1

--

4

--

Vireonidae

Vireo olivaceus

Juruviara

--

--

--

--

--

--

1

1

Turdus amaurochalinus

Sabiá-poca

3

2

--

--

1

2

3

5

Turdus rufiventris

Sabiá-laranjeira

--

2

1

--

2

--

4

3

Mimus saturninus

Sabiá-do-campo

--

--

--

--

--

--

2

1

Parula pitiayumi

Mariquita

--

--

--

--

--

--

1

--

Basileuterus culicivorus

Pula-pula

3

--

3

--

--

--

4

2

Basileuterus leucoblepharus

Pula-pula-assoviador

--

--

1

--

--

1

--

2

Saltator similis

Trinca-ferro

--

--

--

--

--

--

--

2

Lanio cucullatus

Tico-tico-rei

--

2

1

3

--

2

--

2

COLUMBIFORMES Columbidae

Furnariidae

Dendrocolaptidae Lepidocolaptes squamatus
Tyrannidae

Turdidae
Mimidae
Passeriformes

Vernáculo

Parulidae

Thraupidae
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1º est
Ordem

Família

Espécie

Vernáculo

2º est

3º est

4º est

PRV PRV PRV PRV PRV PRV PRV PRV
I
II
I
II
I
II
I
II

Tachyphonus coronatus

Tiê-preto

--

--

--

--

--

2

--

--

Tangara sayaca

Sanhaçu-cinzento

--

4

--

--

--

--

--

1

Zonotrichia capensis

Tico-tico

5

--

3

4

2

2

6

3

Sporophila caerulescens

Coleirinho

2

2

--

1

--

1

--

3

Sicalis flaveola

Canário-da-terra

4

--

--

3

2

--

--

--

TOTAL DE ESPÉCIES CAPTURADAS POR PARQUE EÓLICO

9

6

6

8

6

8

14

13

TOTAL DE EXEMPLARES CAPTURADOS POR PARQUE EÓLICO

27

16

10

18

9

16

41

30

Emberizidae

TOTAL DE ESPÉCIES REGISTRADAS POR ESTUDO

12

12

12

19

TOTAL DE EXEMPLARES CAPTURADOS POR ESTUDO

43

28

25

71

TOTAL DE ESPÉCIES REGISTRADAS (NÚMERO FINAL)
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Representatividade amostral nas capturas
O gráfico a seguir representa as aves capturadas nos respectivos estudos com o auxílio das
redes mist nets instaladas.
Com isso, no que tange a representatividade através do número de espécies, temos o
quarto estudo sendo o mais representativo, com 19 registradas ao total.
Quanto ao número de exemplares, também o quarto estudo mostrou-se o mais expressivo,
onde 71 diferentes aves foram capturadas.
Ao total, foram capturadas 24 espécies e 167 exemplares durante as quatro amostragens
realizadas.
Observou-se que os períodos quentes de verão e primavera (1º e 4º estudos,
respectivamente), foram mais representativos que os demais estudos, que ocorreram em
épocas frias.

Figura 6.2.59 – Representatividade das aves capturadas. Número de espécies X Número de
exemplares.
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Registro fotográfico de algumas aves capturadas
A seguir são apresentadas alguns exemplares das espécies capturadas nos estudos
desenvolvidos.

Figura 6.2.60 – Exemplares de Leptotila verreauxi (juriti pupu) e Turdus amaurochalinus (sabiá-poca),
respectivamente.

Figura 6.2.61 – Exemplares de Zonotrichia capensis (tico-tico) e Tangara sayaca (sanhaçu-cinzento),
respectivamente.

Figura 6.2.62 – Exemplares de Tachyphonus coronatus (tiê-preto, macho) e Furnarius rufus (Joãode-barro), respectivamente.
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Figura 6.2.63 – Exemplares de Synallaxis spixi (João-teneném) e Vireo olivaceus (juruviara),
respectivamente.

Discussão dos dados obtidos

•

Total de aves registradas por estudos

No que tange ao número de espécies registradas por campanha amostral, é notório o
primeiro e quarto estudos sendo os mais expressivos, visto os períodos quentes, onde a
observação é mais facilitada, auxiliada pela chegada de aves migradoras ou que se
deslocam para esta parte do estado para nidação.
Cabe destacar que o total de aves registradas durante as quatro campanhas de estudos é
de 110 aves.

Figura 6.2.64 – Números de aves registradas por campanha amostral.
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•

Aves Passeriformes e Não Passeriformes

Foram separadas as aves registradas no estudo em Passeriformes (uma ordem) e Não
Passeriformes (todas as demais ordens), onde o gráfico a seguir retrata a situação ocorrida
no final dos quatro estudos, onde observamos que a maioria das aves são não
passeriformes 51,2%, sendo o restante (48,8%) pertencentes aos passeriformes.

Figura 6.2.65 - Proporção de aves passeriformes e não-passeriformes registradas no estudo da
avifauna.

•

Habitat

Com relação ao habitat de registro da avifauna, foram separadas em cinco áreas distintas
onde: Aa – áreas abertas, F – Florestal, Fb – Borda de floresta, Au – Áreas úmidas e Br –
Beira de rio.
Com relação ao exposto, as áreas abertas representaram a maior parte, ou seja, 40,0%,
onde foi seguido pelas espécies dependentes de áreas florestadas, que perfizeram 35,5%.
Por sua vez e em menor grau, mas de fundamental importância no estudo, as espécies que
habitam bordas de florestas com 11,8%, seguidas por aves dependentes de áreas úmidas e
alagadiças com 10,0% e as que utilizam bordas de rios (existem apenas pequenos córregos
nas áreas) com 2,7%.
Mesmo sendo artificial o agrupamento de espécies em dependentes e não-dependentes de
mata, é possível perceber que apesar do delicado equilíbrio das matas ciliares na região do
estado, estas ainda conseguem manter uma avifauna considerável, quando comparada a
outros fragmentos.
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Figura 6.2.66 - Gráfico da distribuição por habitat da avifauna registrada nos estudos realizados.

•

Guildas tróficas

Em relação às guildas tróficas, as aves registradas foram agrupadas de acordo com sua
principal guilda trófica, onde foram encontradas sete categorias, ou seja, insetívora (INS),
carnívora (CAR), onívora (ONI), granívora (GRA), frugívora (FRU), nectarívora (NEC) e
piscívora (PIS).
O gráfico a seguir retrata os percentuais de cada guilda.
O equilíbrio favorece a manutenção da cadeia. Desta forma, este estudo parece corroborar
a ideia de que se os atuais níveis de perturbações ambientais continuam haver uma
tendência cada vez maior das aves onívoras e possivelmente das insetívoras menos
especializadas aumentarem sua representatividade, sucedendo o contrário no caso dos
frugívoros e insetívoros mais especializados, o que já vem ocorrendo de certa forma, em
vegetações secundárias e em ilhas de vegetação nativa (WILLIS 1979, SILVA 1992), cada
vez mais comuns no sul brasileiro.
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Figura 6.2.67 - Gráfico das categorias tróficas da avifauna registrada nos monitoramentos. (INS –
Insetívoros; CAR – Carnívoros; ONI – Onívoros; GRA – Granívoros; FRU – Frugívoros; NECNectarívoros; PIS - Piscívoros).

•

Formação no vôo

Referindo-se a formação no vôo pela avifauna, notamos a grande maioria sendo solitárias
(60,0%), como Tangara sayaca. Espécies que voam em pequenos bandos, de cerca de 15
indivíduos, citando como exemplo Crotophaga ani, representaram 19,1%.
Por sua vez, aves que andam em casais, ou duplas ou atém mesmo cerca de 4 a 5
indivíduos, como Cyanoloxia brissonii representaram 7,3%, sendo este mesmo número para
as espécies que dificilmente deixam a água ou o solo, como integrantes da família Rallidae.
As espécies que andam em bandos grandes, e que representam riscos para sua própria
espécie, no que tange ao choque com as torres e linhas de transmissão, perfizeram apenas
6,3% do total amostrado, citando como exemplo as andorinhas ou família Hirundinidae.
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Figura 6.2.68 – Formação do vôo pela avifauna. S – solitário, PG – pequenos grupos (até 15
indivíduos), C – casais ou duplas, DA – dificilmente deixam o solo ou água, B – bandos.

•

Utilização do espaço

No que tange a utilização do espaço pela avifauna local, é notório a supremacia de aves
aéreas (Ar), ou seja, aquelas que estão em constante deslocamento de um ponto a outro ou
que utilizam o espaço aéreo para obtenção de alimentos (insetívoras, principalmente),
sendo que estas perfizeram 72,7% do total registrado nos estudos, porém, como menciona
o gráfico anterior, somente 6,3% deslocam-se em bandos, vindo a representar pouco risco
de colisão.
Por sua vez, espécies terrestres (T) e que realizam pequenos vôos ou nenhum, perfizeram
12,7%, sendo que este grupo não representa riscos de colisão com os aerogeradores a
serem instalados.
As espécies que dispõem-se sobre vegetação em seu grande período de tempo, porém que
tendem a deslocar-se de um ponto para outro, representaram 7,3% e as aquáticas
representam este mesmo número.
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Figura 6.2.69 – Utilização do espaço pela avifauna local. Ar – espécies aéreas, T –
espécies terrestres, Ve – espécies que utilizam a vegetação em sua maior parte do tempo e
Aq – espécies aquáticas.

•

Curva do coletor

A curva do coletor indica de forma sucinta o número de espécies registradas na área de
estudo, onde demonstra uma curva no qual estabilizará a partir do momento em que a
amostragem da avifauna for contemplada.
A curva inicia com grande ascendência do primeiro para o quinto dia, visto a grande maioria
das espécies terem sido registradas neste período. A curva novamente oscila até o sexto dia
(segundo estudo), onde a partir deste momento entra em estabilização, denotando que a
avifauna foi plenamente contemplada nos estudos realizados.
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Figura 6.2.70 - Curva do coletor do monitoramento da avifauna por dias de estudos.

DONNATELLI (2002) notou que em pouco menos de 50% de todas as visitas realizadas
houve o levantamento de 59% das aves catalogadas para a região, ao passo que seriam
necessárias, no mínimo, mas 25% das visitas restantes para que ocorresse o registro dos
demais 41% da avifauna total. Esse autor realizou doze visitas em cada área de estudo.
SILVA (1992) comenta que comparando seu tempo de amostragem com o de outros
pesquisadores num esforço dez vezes maior, e na mesma área, o número de espécies
apenas triplicou, e essa comparação permite afirmar que o número de espécies da área
amostrada nesse levantamento pode estar subestimado, sugerindo-se a adoção de
campanhas de monitoramento durante a instalação e ao longo da operação do
empreendimento.

Conclusões do diagnóstico da Avifauna
Com relação a avifauna local, teve-se uma boa representatividade amostral apesar da área
apresentar-se grandemente fragmentada e com ocupação agrícola em sua maioria.
A maior preocupação relativa à fauna é com os pássaros, os quais podem vir a colidir com
estruturas (torres de alta tensão, mastros, janelas de edifícios) e com as turbinas eólicas,
devido à dificuldade de visualização.
No que tange a colisão de aves com as torres ou aerogeradores a ser instalados, têm-se a
possibilidade, visto que 72,7% das aves utilizam o espaço aéreo local, seja para
deslocamentos ou para a obtenção de alimentos (fato observado principalmente com as
aves insetívoras), porém observou-se que das 110 espécies, apenas 6,3% das aves utilizam
o espaço aéreo deslocando-se em bandos, como as andorinhas, sendo a grande maioria
deslocando-se solitárias (60,0%), o que reduz a probabilidade, além do que das aves
registradas, temos apenas duas que são migratórias de acordo com CEMAVE, 2005
(Elanoides forficatus e Himantopus melanurus). A primeira desloca-se solitaria e a segunda
nidifica e habita áreas alagadas, dificilmente deixando a água / solo.
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Observa-se também que o atual estudo corrobora com os dados obtidos por BOURILLON,
1999, conforme mostra o gráfico a seguir.

Figura 6.2.71 – Estimativa anual de mortes de pássaros nos países Baixos. Fonte Bourillon (1999).

Além de Bourillon (1999), na Alemanha foi contabilizado um total de 32 pássaros mortos por
turbinas eólicas entre os anos de 1989 e 1990, em todos os parques eólicos do país. Em
comparação a esse número, também foram computados os pássaros vitimados pelo
impacto em torres de antenas. Encontrou-se, para o ano de 1989, um total de 287 pássaros
mortos na Alemanha devido a este fator (DEWI, 1996).
Tendo em vista o atual estado de conservação do ambiente local e considerando a relativa
área pequena de supressão florestal de vegetação nativa, o ambiente remanescente será
perfeitamente capaz de suportar as condições favoráveis a manutenção da avifauna.
Recomenda-se a adoção do programa de monitoramento da fauna com início durante a
implantação e com extensão durante os primeiros anos de operação do empreendimento,
possibilitando a formação de um banco de dados conclusivo quanto aos reais índices de
mortalidade da avifauna provocado pelo empreendimento.

______________________________________________________________________________
Impacto Assessoria Ambiental Ltda
Rua São Francisco 65 D, Sala 01, Bairro Maria Goretti, Chapecó – SC
Contatos: (49) 3324 7180 impactoch@yahoo.com.br

199

Registros fotográficos

A

B

C

D

E

F

Figura 6.2.72 – (A) Exemplares de Amazonetta brasiliensis (marreca-pé-vermelho); (B) Elanus leucurus (gaviãopeneira); (C) Pteroglossus castanotis (araçari-castanho); (D) Ramphastos dicolorus (tucano-bico-verde); (E)
Colaptes campestris (pica-pau-do-campo); (F) Zenaida auriculata (pomba-de-bando).

______________________________________________________________________________
Impacto Assessoria Ambiental Ltda
Rua São Francisco 65 D, Sala 01, Bairro Maria Goretti, Chapecó – SC
Contatos: (49) 3324 7180 impactoch@yahoo.com.br

200

A

B

C

D

E

F

Figura 6.2.73 – (A) Exemplares de Bubulcus ibis (garça-vaqueira); (B) Athene cunicularia (coruja-buraqueira); (C)
Gallinula chloropus (frango-d’ água-comum); (D) Furnarius rufus (João-de-barro); (E) Vanellus chilensis (queroquero); (F) Theristicus caudatus (curicaca).

______________________________________________________________________________
Impacto Assessoria Ambiental Ltda
Rua São Francisco 65 D, Sala 01, Bairro Maria Goretti, Chapecó – SC
Contatos: (49) 3324 7180 impactoch@yahoo.com.br

201

A

B

C

D

E

F

Figura 6.2.74 – (A) Exemplar de Tyrannus melancholicus (suiriri); (B) Sicalis luteola (tipio); (C) Sporagra
magellanica (pintassilgo); (D) Molothrus bonariensis (vira-bosta); (E) Milvago chimachima (gavião-carrapateiro); (F)
Rupornis magnirostris (gavião-carijó).
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Figura 6.2.75 – (A) Exemplar de Pipraeidea bonariensis (sanhaçu-papa-laranja); (B) Sturnella
superciliaris (polícia-inglesa-do-sul); (C) Myiodynastes maculatus (bem-te-vi-rajado); (D) Cacicus
haemorrhous (guaxe); (E) Columbina talpacoti (rolinha roxa); (F) Tangara sayaca (sanhaçu-cinzento).

6.2.2.4 Monitoramento da Entomofauna

6.2.2.4.1 Introdução
O estudo de organismos tem sido umas das técnicas utilizadas para se avaliar mudanças no
ambiente. Os insetos podem se tornar indicadores ecológicos para a avaliação do impacto
que venha a ocorrer em uma determinada região (Neto et al. 1995). Apesar da dificuldade
na seletividade de um determinado grupo insetos voadores, com os métodos de captura
propostos, devido às coletas acidentais, deu-se ênfase neste estudo à ordem Hymenoptera.
Para Lockwood et al. (1996) os Hymenoptera são indicadores de biodiversidade, pois são
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fáceis de coletar, atingem um largo espectro de hospedeiros herbívoros e indicam as
condições das comunidades vegetais.
As abelhas, importantes agentes polinizadores, merecem destaque na busca pelo seu
conhecimento e preservação, pois delas depende a reprodução e o fluxo gênico de muitas
espécies vegetais deste ecossistema. Sendo predominantes na maioria dos ecossistemas.
As formigas são reconhecidas como bioindicadores, tornando-as uma ferramenta eficaz na
avaliação de condições ambientais, no acompanhamento de áreas degradadas, no
monitoramento de regeneração de áreas florestais e de savanas pós-fogo (Silvestre &
Brandão 2001). No ambiente florestal, visto que muitos habitats foram e continuam sendo
eliminados ou descaracterizados pela ação antrópica, o estudo das comunidades de
formigas possibilita avaliar o grau de impacto das atividades humanas nesses ambientes
(Silva & Loeck, 1999). Esses insetos cumprem essa função por apresentarem uma ampla
distribuição geográfica, serem localmente abundantes, funcionalmente importantes em todos
os níveis ecológicos, susceptíveis às mudanças ecológicas e têm possibilidade de serem
separados por morfo-espécies (Loureiro & Queiroz 1990).
No Paraná, pioneiro nos levantamentos entomofaunísticos com Sakagami et al. (1967),
destacam-se os trabalhos desenvolvidos por Laroca et al. (1982), Barbola & Laroca (1993),
Bazilio (1997), Jambour & Laroca (2004) e Gonçalves & Melo (2005) no planalto
paranaense.
O impacto do desmatamento, fragmentação de habitat, introdução de espécies exóticas e
práticas agrícolas irracionais devem ser as principais causas da diminuição das populações
nativas de polinizadores (Kevan & Phillips 2001, Kremen et al. 2002, Steffan-Dewenter et al.
2006). Por sua vez, suspeita-se que tal diminuição provoque a baixa produção de frutos e
sementes nas plantas agrícolas, com consequências econômicas generalizadas. A
reprodução de plantas nativas também pode ser afetada, e isso pode causar extinções
locais de populações de plantas, bem como dos animais dependentes das mesmas
(Pinheiro-Machado & Silveira 2006). Como a maioria dos ecossistemas brasileiros, a
Floresta Ombrófila Mista, ou Mata com Araucária, sofre consequências das ações
antrópicas praticadas no Sul do Brasil.
O presente estudo objetivou inventariar a entomofauna pertencente à Ordem Hymenoptera
que ocorre na área de influência direta (AID) do parque eólico Rosa dos Ventos I e Rosa dos
Ventos II.

6.2.2.4.2 Material e métodos
Com vistas à realização do levantamento de invertebrados na AID dos empreendimentos
foram realizadas 04 (quatro) campanhas sazonais de amostragem, contemplando os pontos
de amostragem pré-definidos, bem como toda a AID do empreendimento através de
incursões oportunistas e vistorias com rede de varredura.
As campanhas de amostragem foram realizadas em 23 e 24 de março de 2013 (verão); 07 e
08 de junho de 2013 (outono); 31de julho e 01 de agosto de 2013 (inverno); e 26 e 27 de
setembro de 2013 (primavera).
 Captura com armadilhas do tipo pitfall
As armadilhas de solo do tipo pitfall (Figura 6.2.76) para captura de invertebrados de hábito
caminhador consistem em copos plásticos de 200 ml (7,5 cm de diâmetro por 11,5 cm de
altura), enterrados totalmente, de maneira que sua borda fique ao nível do solo. Dentro de
cada armadilha foram adicionados 150 ml de água com 5 gotas de detergente para quebrar
a tensão superficial da água, fazendo com que o inseto afunde sem se debater. No ponto
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selecionado aleatoriamente dentro da área do parque, estas armadilhas foram instaladas em
um transecto linear obedecendo uma distância de 10 metros entre cada armadilha
(Bestelmeyer et al. 2000) e permaneceram abetas pelo período de 48 horas.

Figura 2.6.76 - Armadilha tipo pitfall utilizada para amostragem da entomofauma no Parque Eólico
Rosa dos Ventos I e Rosa dos Ventos II, respectivamente.

Os transectos contemplaram diferentes tipos de ambientes (lavoura, borda, fragmentos
florestais e áreas de preservação permanente) (Figura 2.6.77). Cada campanha contemplou
um transecto com 10 armadilhas, totalizando 40 amostras ao final das quatro campanhas.
 Captura com armadilhas Malaise
Esse tipo de armadilha para insetos voadores é construído com tela de material sintético e
lembra uma barraca de camping. No alto da armação existe um frasco que recebe os
insetos coletados. Esta armadilha é indicada para amostragens de moscas, abelhas e outros
insetos que têm o hábito de subir quando aprisionados. A armadilha Malaise (Figura 3) é
uma técnica de amostragem que utiliza a interceptação de insetos em vôo. Os insetos
batem nos septos ou teto da armadilha, tendem a subir em direção à luz do sol, e por isso
terminam por cair no copo coletor (frasco mortífero) posicionado na extremidade superior da
armadilha (Almeida et al. 1998).

Figura 2.6.77 - Características ambientais no Parque Eólico Rosa dos Ventos I e Rosa dos Ventos II,
respectivamente, onde foram conduzidas as amostras da entomofauna.
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Foi instalada uma armadilha Malaise em cada campanha para cada área (parque I e II),
totalizando quatro amostras. Esta instalação foi realizada em ambientes de transição entre
fragmentos florestais e lavouras. A armadilha foi confeccionada na cor branca, com septos e
laterais na cor preta, e teve um copo coletor especifico para álcool a 70 %, usado para morte
e fixação dos insetos. Os espécimes coletados foram recolhidos ao final de 48 horas de
exposição da armadilha.

Figura 2.6.78 - Armadilha tipo Malaise utilizada para amostragem da entomofauma no Parque Eólico
Rosa dos Ventos I e Rosa dos Ventos II, respectivamente.

 Captura complementar com rede entomológica
Também denominada puçá, é constituída por um cabo de madeira ou outro material leve
(como alumínio), ao qual é preso um aro de metal e um saco de filó ou organza (voile) com
o fundo arredondado. É indicada para se capturar insetos em vôo, como libélulas, borboletas
e mariposas, moscas, abelhas, vespas, cigarras e outros.
Cada campanha de amostragem contemplou uma hora de varredura em cada parque. O uso
desta técnica contemplou a vegetação rasteira e arbustiva até um metro de altura e foi
conduzida em ambientes de borda de fragmentos florestais, trilhas, lavouras e no subbosque dos fragmentos florestais. Teve como percurso uma caminhada aleatória no
ambiente.

 Triagem e identificação
Os exemplares coletados foram transferidos para frascos contendo álcool a 70%. Em
laboratório os espécimes foram triados e montados para posteriormente, serem identificados
sob microscópico estereoscópico binocular. As formigas foram identificadas de acordo com
as chaves propostas por utilizando-se as chaves propostas por Gonçalves (1961), Kempf
(1964), Kempf (1965), Watkins (1976), Della Lucia (1993), Lattke (1995), Taber (1998),
Fernández (2003), Longino (2003), Longino & Fernández (2007) e Wild (2007). A
identificação dos demais himenópteros amostrados foi realizada comparando o material com
os exemplares da coleção de entomológica da Universidade Comunitária Regional de
Chapecó, onde também os exemplares amostrados foram depositados.

______________________________________________________________________________
Impacto Assessoria Ambiental Ltda
Rua São Francisco 65 D, Sala 01, Bairro Maria Goretti, Chapecó – SC
Contatos: (49) 3324 7180 impactoch@yahoo.com.br

206

 Análise estatística
A riqueza foi definida como o número de espécies de formigas que ocorreram em cada uma
das amostras. A abundância foi definida com base na frequência relativa (número de
registros de uma dada espécie em cada isca ou na coleta manual) e não com base no
número de indivíduos (Tavares et al. 2008). O número de registros minimiza o efeito dos
hábitos de forrageamento e do tamanho das colônias e é mais apropriado para estudos de
comunidades de formigas (Romero & Jaffe 1989).
A avaliação da diversidade (riqueza e abundância) foi realizada através do Índice de
diversidade de Shannon-Weaver, cuja fórmula é H’ = Σpi(loge pi). Esta análise foi obtida
através do software EstimateS 8.0 (Colwell 2006). Tal índice permite estimar a diversidade
de espécies local.
As amostras de cada campanha foram submetidas a um teste de similaridade que utilizou o
índice de Jaccard (J). O intervalo de valores para esse índice varia de zero quando não há
espécies que compartilham os dois ambientes, a um quando os dois ambientes tem a
mesma composição de espécie. Este índice foi obtido através do software estatístico PAST
(Hammer et al. 2001).
As espécies amostradas foram caracterizadas segundo os parâmetros da frequência,
constância e dominância. A frequência de cada espécie foi definida pela frequência relativa
nas amostras, ou seja, a frequência da espécie dividida pela soma das frequências. Já para
a classificação da constância, os taxas foram separadas em categoria, sendo consideradas:
constantes, quando presentes em mais de 50% das coletas; acessórias, quando presentes
em 25 – 50% das coletas; acidentais, quando presentes em menos de 25% das coletas. A
dominância dos táxons encontrados na área de estudo foi determinada através do limite de
dominância considerando “dominantes” as espécies com frequência relativa superior a 0,1
(10%) (Novotný & Basset 2000).
A equitabilidade representa a participação de cada taxon na comunidade e foi estimada pelo
índice de Pielou (Magurran, 1988), cuja fórmula é J´= H’/Hmáx, onde Hmáx = loge(S). Esta
análise também foi obtida através do software PAST (Hammer et al. 2001).
Para avaliar a suficiência amostral (táxons em função do espaço amostral), foi construída
uma curva de acumulação, onde o número de amostras é representado na abscissa e o
número de gêneros no eixo das ordenadas. Também foi obtida uma estimativa de riquezas
para o parque e comparada com a sua respectiva riqueza observada. Para tal, foi utilizado o
estimador não-paramétrico Chao 1 e as estimativas foram geradas com o programa
EstimateS 8.0 (Colwell 2006). O estimador usa essencialmente informações sobre as
espécies que ocorrem em uma amostra (unicatas) e aquelas que ocorrem em duas
amostras (duplicatas) (Chao 1987).

6.2.2.4.3 Resultados e Discussão Parque Rosa dos Ventos I
Na AID do Parque I foram registradas 176 ocorrências de insetos, tendo sido identificados
56 táxons, sendo 32 espécies de formigas, 22 espécies de vespas e duas espécies de
abelhas (Tabela 6.2.35). A maior riqueza foi obtida na campanha realizada no inverno com
28 espécies, seguida da campanha do verão com 26, primavera com 21 e outono com 20.
Dentre as formigas, Brachymyrmex coactus Mayr, 1887, Linepithema humile (Mayr, 1868),
Pheidole aberrans Mayr, 1868, Pheidole laevifrons Mayr, 1887, Pheidole pubiventris Mayr,
1887 e Solenopsis sp. foram as espécies mais abundantes. A espécie Polistes sp. 2 se
destacou nos registros entre as vespas e Apis mellifera Linnaeus, 1758 entre as abelhas.
As espécies mais abundantes presentes no Parque 1 são características de ambientes
antropizados. As espécies de formigas dos gêneros Linepithema, Wasmannia caracterizamse pela utilização de repelentes químicos nas relações interespecíficas, exercem forte
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dominância e recrutam massivamente. De acordo com Cuezzo (2003) e Fernández (2003),
pertencem a este grêmio algumas das mais importantes espécies de formigas com potencial
de se tornarem pragas, com destaque para L. humile e Wasmannia auropunctata (Roger,
1863). O caráter onívoro dessas formigas e as interações agressivas com outras espécies
as tornam importantes agentes causadores de danos tanto à fauna quanto à flora local.
Formigas dos gêneros Pheidole e Solenopsis são conhecidas como dominantes onívoras de
solo. A grande diversidade neotropical de espécies destes gêneros faz com que seja comum
o registro de dezenas de espécies em estudos localizados. A ampla distribuição geográfica
e a grande habilidade de dispersão fazem com que algumas dessas espécies se tornem
localmente abundantes. Silvestre et al. (2003) destacam a nidificação no solo, formação de
grandes colônias, indivíduos pequenos, monomórficos ou dimórficos, comportamento
generalista e agressivo e uma forte associação com ambientes perturbados. Esta condição
de impacto ambiental se observa na prática já que a AID é ocupada pela agricultura e
pecuária, restando pequenos remanescentes de fragmentos florestais capazes de abrigar
uma entomofauna mais diversificada.
Tabela 6.2.35 - Riqueza de formigas, vespas e abelhas amostradas em quatro estações do ano de
2013 (VE: verão; OU: outono; IN: inverno; PR: primavera) no Parque Rosa dos Ventos I.
FORMIGAS

N° ES

FR

VE

OU

IN

PR

Dorymyrmex brunneus (Forel, 1908)

1

1

1

Dorymyrmex pyramicus (Roger, 1863)

1

1

1

Linepithema gallardoi (Brèthes, 1914)

13

4

Linepithema humile (Mayr, 1868)

1

1

2

119

23

7

Linepithema micans (Forel, 1908)

17

3

1

7

5

Linepithema sp. 2

1

1

1

Camponotus mus Roger, 1863

4

2

1

1

Camponotus sp. 1

3

3

2

1

1

1

1

Brachymyrmex coactus Mayr, 1887

26

10

7

Brachymyrmex cordemoyi (Forel, 1895)

3

3

Brachymyrmex sp.

12

1

1

Nylanderia sp.

1

1

1

2

2

Wasmannia auropunctata (Roger, 1863)

4

3

Wasmannia sp.

3

2

5

3

Dolichoderinae
Dolichoderini

4
2

Formicinae
Camponotini

Myrmelachistini
Myrmelachista sp. 2
Plagiolepidini
2
1

1
1

1

Myrmicinae
Attini
Acromyrmex niger (F. Smith, 1858)

2

Blepharidattini
1
1

2

1

Cephalotini
Cephalotes pusillus (Klug, 1824)

1

2
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FORMIGAS

N° ES

FR

1

1

3

2

Pheidole aberrans Mayr, 1868

29

14

Pheidole dyctiota Kempf, 1972

8

3

Pheidole laevifrons Mayr, 1887

32

12

Pheidole pubiventris Mayr, 1887

20

8

Pheidole risii Forel, 1892

11

4

Pheidole sp. 1

8

5

1

3

Pheidole sp. 2

21

5

1

1

Solenopsis stricta Emery, 1896

4

3

Solenopsis sp.

17

8

3

2

Pseudomyrmex flavidulus (F.Smith, 1858)

1

1

Pseudomyrmex gracilis (Fabricius, 1804)

2

2

Pseudomyrmex sp.

2

1

Braconidae sp. 1

1

1

Braconidae sp. 2

1

1

Braconidae sp. 4

2

1

Chalcididae sp. 1

1

1

1

Evaniidae sp. 1

2

1

1

Ichneumonidae sp. 1

1

1

Ichneumonidae sp. 2

1

1

1

Ichneumonidae sp. 3

1

1

1

Ichneumonidae sp. 6

2

1

Ichneumonidae sp. 7

3

1

1

Ichneumonidae sp. 8

2

1

1
1

Cephalotes sp.

VE

OU

IN

PR

1

Formicoxenini
Cardiocondyla nuda (Mayr, 1866)

1

1

3

3

3

5

2

1
6

3

3

1

2

3

1

3

Pheidolini

2

1
2

1

Solenopsidini
2
5

1
2

1

Ponerinae
Ponerini
Pachycondyla striata F. Smith, 1858

1

1

Pseudomyrmecinae
Pseudomyrmecini
1
2
1

VESPAS
1
1
1

1

1

Ichneumonidae sp. 9

1

1

Scelionidae sp. 1

1

1

Aphidius sp. 1

2

2

2

Aphidius sp. 2

1

1

1

Arachnospila sp. 1

1

1

1

Eiphosoma sp. 1

2

1

1

Polistes sp. 1

1

1

1

Polistes sp. 2

5

3

1

1

1
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FORMIGAS

N° ES

FR

VE

Polistes sp. 3

1

1

1

Polistes sp. 4

1

1

1

Sphecius sp.

1

1

Apis mellifera Linnaeus, 1758

5

2

Colletes sp. 2

2

2

Riqueza de formigas

32

18

Riqueza de vespas

22

OU

IN

PR

1

ABELHAS

Riqueza de abelhas
2
N° ES: número de espécimes; FR: frequência de cada espécie.

1

1
1

1

14

21

14

7

6

5

6

1

0

2

1

A associação da entomofauna com os fragmentos florestais remanescentes pode explicar a
ocorrência de formigas dos gêneros Cephalotes, Myrmelachista e Pseudomyrmex, cujas
espécies necessitam abrigo e local para a nidificação na vegetação. Formigas do gênero
Cephalotes são essencialmente arborícolas que raramente descem ao solo. Estão
associadas à vegetação e encontram nesta sua fonte de suprimento e local para a
construção de seus ninhos, portanto são muito dependentes de boas condições da flora
local para que possam se estabelecer (Fernández 2003, Silvestre et al. 2003). As formigas
pseudomirmecíneas são patrulheiras ágeis e solitárias, com visão bem desenvolvida e
hábito diurno. Dentre as 180 espécies descritas para a região neotropical, a maioria está
associada à vegetação. Muitas delas são dependentes de plantas mirmecófilas. Visitam
nectários e algumas predam sobre o solo. Preferem matas fechadas e úmidas embora
algumas possam ser encontradas em áreas abertas (Ward 2003).
A mesma relação de associação explica a ocorrência das espécies de vespas e abelhas na
referida AID. As vespas Braconidae consistem na segunda maior família dentro dos
himenópteros com pelo menos 40.000 espécies descritas (Sharkey, 1993). Além da riqueza
em espécies, são comuns e abundantes em todos os ecossistemas terrestres
desempenham papel importante no balanço destes ecossistemas devido à sua habilidade
de regular populações de insetos fitófagos. Isto os faz essenciais na manutenção do balanço
ecológico e uma força colaboradora para a diversidade de outros organismos (La Salle &
Gauld, 1993). Ichneumonidae é a maior família dos Hymenoptera, com mais de 35.000
espécies conhecida apenas na região neotropical (Gauld et al. 2002) Essa família inclui
grande número de táxons, muitos monofiléticos (Wahl 1993), quase todos ricos em gêneros
e espécies com diversas interações ecológicas, podendo apresentar padrões de diversidade
biológica que contribuem para a manutenção e evolução dos diversos ecossistemas
terrestres.
Vespas do gênero Polistes são descritas no Brasil como agentes de controle de pragas em
agroecossistemas, uma vez que a ação predatória sobre herbívoros invertebrados mantém
a população no nível de controle (Butignol 1992). As abelhas eussociais (Apidae, Apinae)
constituem a principal biomassa de insetos que visitam as flores de vários grupos de plantas
em ecossistemas naturais e agrícolas nas regiões tropicais (Michener 1979). Essas abelhas
apresentam longo período de atividade, colônias perenes e sofisticados sistemas de
comunicação (Seeley 1985). Apis mellifera Linnaeus se tornou o visitante floral mais comum
nos ambientes tropicais (Roubik 2000). A diversidade e abundância de Apis mellifera são
influenciadas por fatores ambientais que afetam os padrões de forrageamento e nidificação
(Castro 2001).
Os parasitoides são os mais importantes agentes de controle biológico e responsáveis pela
maioria dos benefícios econômicos e ambientais produzidos pelos programas com essa
finalidade, podendo fornecer subsídios para os estudos de biologia e conservação. Como
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agentes de controle biológico eles reagem ao tamanho das populações de seus
hospedeiros. Sua ação de mortalidade aumenta com o aumento da população dos
hospedeiros e diminui com o decréscimo da mesma. As duas populações ligadas flutuam
entre si de modo a impedir tanto o aumento em massa como a extinção da população de
hospedeiros (Greathead 1986).
A riqueza de espécies amostradas nas campanhas sazonais se mostrou em desacordo com
o esperado, ou seja, a hipótese de regulação da atividade da entomofauna pelas
temperaturas mais elevadas (Hölldobler & Wilson 1990) não se confirmou. A maior riqueza
observada justamente na estação de temperaturas mais baixas (inverno) pode ser um
indicador da complexidade de fatores que estão atuando sobre a fauna local e também do
grau de antropização da AID. Períodos de maior atividade com o solo e uso de defensivos
(verão e primavera) podem estar associados com as ocorrências de um menor número de
espécies nas amostras.
O índice de diversidade de Shannon-Weaver (H) para o Parque 1 foi de 2,98 enquanto que
o índice de equitabilidade de Pielou (J´) foi de 0,88. O valor do índice de diversidade indica
que a comunidade de insetos presente na AID do Parque 1 é pobre, se equivale à
entomofauna encontrada em áreas de monocultura da região como plantações de pinus e
de eucalipto e é menor do que do que aquela encontrada em áreas conservadas (Lutinski et
al. 2008). Segundo Pinto-Coelho (2000), o índice de equitabilidade varia entre zero e um,
sendo o resultado maior que 0,5 considerado indicativo de uniformidade na distribuição das
espécies no local avaliado.
O índice de similaridade entre as amostras foi de apenas 0,07 indicando uma forte variação
sazonal da riqueza amostrada e também entre os pontos de coleta do parque.
Quanto a constância nas amostras, as espécies Linepithema gallardoi (Brèthes, 1914),
Linepithema humile (Mayr, 1868), Brachymyrmex coactus Mayr, 1887, Brachymyrmex
cordemoyi (Forel, 1895), Pheidole aberrans Mayr, 1868, Pheidole laevifrons Mayr, 1887,
Pheidole pubiventris Mayr, 1887, Pheidole sp. 1, Pheidole sp. 2 e Solenopsis sp. se
destacaram como constantes no Parque 1. Dentre as vespas, apenas Polistes sp. 2 foi
constante e dentre as abelhas, nenhuma foi constante (Tabela 6.2.36).
As espécies Linepithema humile (Mayr, 1868) e Pheidole aberrans Mayr, 1868 foram
dominantes entre as formigas, Polistes sp. 2 entre as vespas e Apis mellifera Linnaeus,
1758 e Colletes sp. 2 foram igualmente dominantes entre as abelhas (Tabela 6.2.36).
Tabela 6.2.36 - Frequência relativa percentual (FRP), constância e dominância das espécies de
formigas, vespas e abelhas amostradas no Parque Rosa dos Ventos I.
FORMIGAS

FRP

Constância

Dominância

Dorymyrmex brunneus (Forel, 1908)

0,01

Acidental

Não dominante

Dorymyrmex pyramicus (Roger, 1863)

0,01

Acidental

Não dominante

Linepithema gallardoi (Brèthes, 1914)

0,03

Constante

Não dominante

Linepithema humile (Mayr, 1868)

0,17

Constante

Dominante

Linepithema micans (Forel, 1908)

0,02

Acessória

Não dominante

Linepithema sp. 2

0,01

Acidental

Não dominante

Camponotus mus Roger, 1863

0,01

Acessória

Não dominante

Camponotus sp. 1

0,02

Acessória

Não dominante

Dolichoderinae
Dolichoderini

Formicinae
Camponotini
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FORMIGAS

FRP

Constância

Dominância

0,01

Acidental

Não dominante

Brachymyrmex coactus Mayr, 1887

0,07

Constante

Não dominante

Brachymyrmex cordemoyi (Forel, 1895)

0,02

Constante

Não dominante

Brachymyrmex sp.

0,01

Acidental

Não dominante

Nylanderia sp.

0,01

Acidental

Não dominante

0,01

Acidental

Não dominante

Wasmannia auropunctata (Roger, 1863)

0,02

Acessória

Não dominante

Wasmannia sp.

0,01

Acessória

Não dominante

Cephalotes pusillus (Klug, 1824)

0,02

Acessória

Não dominante

Cephalotes sp.

0,01

Acidental

Não dominante

0,01

Acessória

Não dominante

Pheidole aberrans Mayr, 1868

0,10

Constante

Dominante

Pheidole dyctiota Kempf, 1972

0,02

Acessória

Não dominante

Pheidole laevifrons Mayr, 1887

0,09

Constante

Não dominante

Pheidole pubiventris Mayr, 1887

0,06

Constante

Não dominante

Pheidole risii Forel, 1892

0,03

Acessória

Não dominante

Pheidole sp. 1

0,04

Constante

Não dominante

Pheidole sp. 2

0,04

Constante

Não dominante

Solenopsis stricta Emery, 1896

0,02

Acessória

Não dominante

Solenopsis sp.

0,06

Constante

Não dominante

0,01

Acessória

Não dominante

Myrmelachistini
Myrmelachista sp. 2
Plagiolepidini

Myrmicinae
Attini
Acromyrmex niger (F. Smith, 1858)
Blepharidattini

Cephalotini

Formicoxenini
Cardiocondyla nuda (Mayr, 1866)
Pheidolini

Solenopsidini

Ponerinae
Ponerini
Pachycondyla striata F. Smith, 1858
Pseudomyrmecinae
Pseudomyrmecini
Pseudomyrmex flavidulus (F. Smith, 1858)

0,01

Acidental

Não dominante

Pseudomyrmex gracilis (Fabricius, 1804)

0,01

Acidental

Não dominante

Pseudomyrmex sp.

0,01

Acidental

Não dominante

Braconidae sp. 1

0,04

Acidental

Não dominante

Braconidae sp. 2

0,04

Acidental

Não dominante

Braconidae sp. 4

0,04

Acidental

Não dominante

Chalcididae sp. 1

0,04

Acidental

Não dominante

VESPAS

______________________________________________________________________________
Impacto Assessoria Ambiental Ltda
Rua São Francisco 65 D, Sala 01, Bairro Maria Goretti, Chapecó – SC
Contatos: (49) 3324 7180 impactoch@yahoo.com.br

212

FORMIGAS

FRP

Constância

Dominância

Evaniidae sp. 1

0,04

Acidental

Não dominante

Ichneumonidae sp. 1

0,04

Acidental

Não dominante

Ichneumonidae sp. 2

0,04

Acidental

Não dominante

Ichneumonidae sp. 3

0,04

Acidental

Não dominante

Ichneumonidae sp. 6

0,04

Acidental

Não dominante

Ichneumonidae sp. 7

0,04

Acidental

Não dominante

Ichneumonidae sp. 8

0,04

Acidental

Não dominante

Ichneumonidae sp. 9

0,04

Acidental

Não dominante

Scelionidae sp. 1

0,04

Acidental

Não dominante

Aphidius sp. 1

0,08

Acidental

Não dominante

Aphidius sp. 2

0,04

Acidental

Não dominante

Arachnospila sp. 1

0,04

Acidental

Não dominante

Eiphosoma sp. 1

0,04

Acidental

Não dominante

Polistes sp. 1

0,04

Acidental

Não dominante

Polistes sp. 2

0,12

Constante

Dominante

Polistes sp. 3

0,04

Acidental

Não dominante

Polistes sp. 4

0,04

Acidental

Não dominante

Sphecius sp.

0,04

Acidental

Não dominante

Apis mellifera Linnaeus, 1758

0,50

Acessória

Dominante

Colletes sp. 2

0,50

Acessória

Dominante

ABELHAS

A curva de acumulação de espécies (Figura 2.6.79) indica através da linha de espécies
observadas (Sobs) que o esforço amostral não amostrou completamente a entomofauna de
himenópteros, pois a curva não alcançou a assíntota. A curva da estimativa (Chao 1) indica
que a riqueza pode ser 34% maior do que aquela amostrada. Chao et al. (2009) estimam
que o esforço amostral adicional necessário para coletar todas as espécies existentes em
ambiente pode ser de até 10 vezes superior ao esforço original. Considerando o percentual
da riqueza amostrada em relação à estimada, pode-se afirmar que as técnicas de
amostragem foram adequadas.
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Figura 2.6.79 - Curva de acumulação da riqueza de invertebrados amostrados (Sobs) e estimativa de
riqueza (Chao 1) no Parque Rosa dos Ventos I.

6.2.2.4.4 Resultados e discussão Parque RV II
Na AID do Parque 2 foram registradas 169 ocorrências de insetos, tendo sido identificados
55 táxons, sendo 39 espécies de formigas, 13 espécies de vespas e três espécies de
abelhas (Tabela 6.2.37). A maior riqueza foi obtida na campanha realizada no verão com 31
espécies, seguida da campanha da primavera com 21 e das campanhas do outono e
inverno com 19 cada. Dentre as formigas, Atta sexdens (Linnaeus, 1758), Brachymyrmex
coactus Mayr, 1887, Linepithema humile (Mayr, 1868), Pheidole aberrans Mayr, 1868,
Pheidole dyctiota Kempf, 1972, Pheidole risii Forel, 1892, Pheidole sp. 2, Wasmannia
auropunctata (Roger, 1863) foram as espécies mais abundantes. A espécie Aphidius sp. 1
se destacou nos registros entre as vespas.
Algumas espécies dentre as mais abundantes presentes no Parque 2 são características de
ambientes antropizados enquanto outras indicam condição de melhor conservação. As
espécies de formigas dos gêneros Linepithema, Wasmannia caracterizam-se pela utilização
de repelentes químicos nas relações interespecíficas, exercem forte dominância e recrutam
massivamente. De acordo com Cuezzo (2003) e Fernández (2003), pertencem a este
grêmio algumas das mais importantes espécies de formigas com potencial de se tornarem
pragas, com destaque para L. humile e Wasmannia auropunctata (Roger, 1863). O caráter
onívoro dessas formigas e as interações agressivas com outras espécies as tornam
importantes agentes causadores de danos tanto à fauna quanto à flora local.
Formigas dos gêneros Pheidole e Solenopsis são conhecidas como dominantes onívoras de
solo. A grande diversidade neotropical de espécies destes gêneros faz com que seja comum
o registro de dezenas de espécies em estudos localizados. A ampla distribuição geográfica
e a grande habilidade de dispersão fazem com que algumas dessas espécies se tornem
localmente abundantes. Silvestre et al. (2003) destacam a nidificação no solo, formação de
grandes colônias, indivíduos pequenos, monomórficos ou dimórficos, comportamento
generalista e agressivo e uma forte associação com ambientes perturbados. Esta condição
de impacto ambiental se observa na prática já que a AID é ocupada pela agricultura e
pecuária, restando pequenos remanescentes de fragmentos florestais capazes de abrigar
uma entomofauna mais diversificada.
______________________________________________________________________________
Impacto Assessoria Ambiental Ltda
Rua São Francisco 65 D, Sala 01, Bairro Maria Goretti, Chapecó – SC
Contatos: (49) 3324 7180 impactoch@yahoo.com.br

214

Tabela 6.2.37 - Riqueza de formigas, vespas e abelhas amostradas em quatro estações do ano de
2013 (VE: verão; OU: outono; IN: inverno; PR: primavera) no Parque Rosa dos Ventos II.
FORMIGAS

N° ES

FR

VE

OU

IN

Dorymyrmex brunneus (Forel, 1908)

8

6

2

2

Dorymyrmex pyramicus (Roger, 1863)

1

1

Linepithema humile (Mayr, 1868)

47

17

Linepithema leucomelas (Emery, 1894)

1

1

Linepithema micans (Forel, 1908)

13

3

1

Linepithema sp. 1

3

3

2

1

Camponotus mus Roger, 1863

19

4

2

1

Camponotus rufipes (Fabricius, 1775)

3

1

1

Camponotus sericeiventris (G.-Mén., 1838)

6

4

4

Camponotus sp. 1

4

3

2

Camponotus sp. 2

1

1

1

Camponotus sp. 5

1

1

Camponotus sp. 6

1

1

Myrmelachista sp. 1

2

1

Myrmelachista sp. 2

6

3

1

Brachymyrmex coactus Mayr, 1887

19

9

6

Brachymyrmex cordemoyi (Forel, 1895)

6

3

Acromyrmex niger (F. Smith, 1858)

1

1

Acromyrmex subterraneus (Forel, 1893)

2

1

118

6

1

1

1

16

5

3

1

1

1

1

2

1

Pheidole aberrans Mayr, 1868

27

8

5

Pheidole dyctiota Kempf, 1972

25

7

3

PR

Dolichoderinae
Dolichoderini
2

1
1

9

4

3

1
2

Formicinae
Camponotini
1

1
1

1

Myrmelachistini
1
1

1

1

1

1

2

Plagiolepidini
1

Myrmicinae
Attini

Atta sexdens (Linnaeus, 1758)
Cyphomyrmex strigatus Mayr, 1887

1
1
1

2

3

Blepharidattini
Wasmannia auropunctata (Roger, 1863)

2

Cephalotini
Cephalotes pusillus (Klug, 1824)

1

Crematogastrini
Crematogaster corticicola (Mayr, 1887)

1

Myrmicini
Pogonomyrmex naegelii Forel, 1878

1

Pheidolini
3
2

2
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FORMIGAS

N° ES

FR

VE

OU

IN

Pheidole laevifrons Mayr, 1887

15

5

3

Pheidole pubiventris Mayr, 1887

49

5

1

2

Pheidole risii Forel, 1892

59

9

1

3

3

PR

2
2
2

Pheidole sp. 1

21

7

2

5

Pheidole sp. 2

96

12

5

4

Pheidole sp. 3

2

1

1

Pheidole sp. 4

3

1

1

Solenopsis stricta Emery, 1896

8

5

Solenopsis sp.

1

1

2

2

Pseudomyrmex gracilis (Fabricius, 1804)

2

2

1

Pseudomyrmex termitarius (F. Smith, 1855)

5

2

2

Braconidae sp. 3

1

1

Braconidae sp. 8

1

1

Ichneumonidae sp. 4

1

1

1

Ichneumonidae sp. 5

1

1

1

Ichneumonidae sp. 10

1

1

1

Scelionidae sp. 2

1

1

1

Aphidius sp. 1

4

3

2

Aphidius sp. 2

1

1

1

Arachnospila sp. 2

1

1

1

Eiphosoma sp. 2

4

1

1

Eiphosoma sp. 3

2

1

Polistes sp. 5

1

1

1

Syzeuctus sp.

1

1

1

Apis mellifera Linnaeus, 1758

1

1

Colletes sp. 1

1

1

1

Melipona sp. 1

1

1

1

Riqueza de formigas

39

22

16

16

19

Riqueza de vespas

13

7

3

2

2

Riqueza de abelhas
3
2
N° ES: número de espécimes; FR: frequência de cada espécie.

0

1

0

3

Solenopsidini
3

2
1

Ponerinae
Ponerini
Pachycondyla striata F. Smith, 1858

1

1

Pseudomyrmecinae
Pseudomyrmecini
1

VESPAS
1
1

1

1

ABELHAS
1

Duas espécies de Myrmelachista compuseram foram amostradas nesta AID. Associadas ao
dossel da vegetação, apresentam especializações que lhes permitem obter recursos e locais
para nidificar e ocupar este ambiente. De tamanho diminuto, podem ser encontradas dentro
de sementes. Embora limitadas à região neotropical, apresentam ampla distribuição
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geográfica (Fernández 2003). A íntima associação à flora lhes confere caráter bioindicador,
pois a riqueza de espécies pode ser correlacionada positivamente com o grau de
preservação ambiental.
Foram registradas três espécies de formigas cortadeiras nesta AID, duas de Acromyrmex e
uma de Atta. Estas formigas são amplamente conhecidas, tanto no meio científico, quanto
no meio popular. A razão para isso é que nestas espécies é encontrado o maior potencial de
causar danos econômicos. Este está associado a desequilíbrios ambientais que resultam
em desequilíbrios populacionais que catalisam o aumento da massa vegetal cortada para o
cultivo de fungos que servem de alimento para as formigas cortadeiras (Fernández 2003).
Polimórficas, endêmicas da região neotropical, exercem importante papel na manutenção do
solo, lugar que usam para a construção de seus ninhos. Suas galerias desempenham papel
importantíssimo na aeração enquanto que seus excrementos e resíduos vegetais residuais
da ação dos fungos, desempenham papel enriquecedor do solo (Silvestre et al. 2003).
O gênero mais rico de formigas desta AID foi Camponotus. Formigas deste gênero
apresentam tamanho variável, desde muito pequenas até muito grandes. Aproximadamente
400 espécies são descritas para a região neotropical, dentre as quais se observa acentuado
polimorfismo e a onivoria é muito frequente. Podem ser observadas forrageando desde o
solo até a copa das árvores. A defesa química e o mutualismo são comumente observados
nas relações com outros organismos (Silvestre et al. 2003).
A relação de associação da fauna de invertebrados com a vegetação explica a ocorrência
das espécies de vespas e abelhas na referida AID. As vespas Braconidae consistem na
segunda maior família dentro dos himenópteros com pelo menos 40.000 espécies descritas
(Sharkey, 1993). Além da riqueza em espécies, são comuns e abundantes em todos os
ecossistemas terrestres desempenham papel importante no balanço destes ecossistemas
devido à sua habilidade de regular populações de insetos fitófagos. Isto os faz essenciais na
manutenção do balanço ecológico e uma força colaboradora para a diversidade de outros
organismos (La Salle & Gauld, 1993). Ichneumonidae é a maior família dos Hymenoptera,
com mais de 35.000 espécies conhecida apenas na região neotropical (Gauld et al. 2002)
Essa família inclui grande número de táxons, muitos monofiléticos (Wahl 1993), quase todos
ricos em gêneros e espécies com diversas interações ecológicas, podendo apresentar
padrões de diversidade biológica que contribuem para a manutenção e evolução dos
diversos ecossistemas terrestres.
Vespas do gênero Polistes são descritas no Brasil como agentes de controle de pragas em
agroecossistemas, uma vez que a ação predatória sobre herbívoros invertebrados mantém
a população no nível de controle (Butignol 1992). As abelhas eussociais (Apidae, Apinae)
constituem a principal biomassa de insetos que visitam as flores de vários grupos de plantas
em ecossistemas naturais e agrícolas nas regiões tropicais (Michener 1979). Essas abelhas
apresentam longo período de atividade, colônias perenes e sofisticados sistemas de
comunicação (Seeley 1985). Apis mellifera Linnaeus se tornou o visitante floral mais comum
nos ambientes tropicais (Roubik 2000). A diversidade e abundância de Apis mellifera são
influenciadas por fatores ambientais que afetam os padrões de forrageamento e nidificação
(Castro 2001).
A riqueza de espécies amostradas nas campanhas sazonais se mostrou de acordo com o
esperado, ou seja, a hipótese de regulação da atividade da entomofauna pelas temperaturas
mais elevadas (Hölldobler & Wilson 1990) foi confirmada. A maior riqueza observada nas
estações com temperaturas mais elevadas (verão e primavera) pode ser um indicador pode
ser um indicador de melhor equilíbrio ambiental nesta AID.
O índice de diversidade de Shannon-Weaver (H) para o Parque 2 foi de 2,91 enquanto que
o índice de equitabilidade de Pielou (J´) foi de 0,90. Contrariando as características de
algumas espécies amostradas que se associam fortemente à ambientes conservados, o
valor do índice de diversidade (e a riqueza amostrada) indica que a comunidade de insetos
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presente na AID do Parque 2 é pobre, se equivale à entomofauna encontrada em áreas de
monocultura da região como plantações de pinus e de eucalipto e é menor do que do que
aquela encontrada em áreas conservadas (Lutinski et al. 2008). Segundo Pinto-Coelho
(2000), o índice de equitabilidade varia entre zero e um, sendo o resultado maior que 0,5
considerado indicativo de uniformidade na distribuição das espécies no local avaliado.
O índice de similaridade entre as amostras foi de apenas 0,05 indicando uma forte variação
sazonal da riqueza amostrada e também entre os pontos de coleta do parque.
Quanto a constância nas amostras, as espécies Atta sexdens (Linnaeus, 1758),
Dorymyrmex brunneus (Forel, 1908), Linepithema humile (Mayr, 1868), Camponotus mus
Roger, 1863, Myrmelachista sp. 2, Brachymyrmex coactus Mayr, 1887, Pheidole aberrans
Mayr, 1868, Pheidole pubiventris Mayr, 1887, Pheidole risii Forel, 1892 e Pheidole sp. 2 se
destacaram como constantes no Parque 2. Nenhuma espécie de vespas ou abelha foi
constante nas amostras (Tabela 6.2.38).
As espécies Linepithema humile (Mayr, 1868) foi dominante entre as formigas, Aphidius sp.
1 entre as vespas e Apis mellifera Linnaeus, 1758, Colletes sp. 1 e Melipona sp. 1 foram
igualmente dominantes entre as abelhas (Tabela 6.2.38).
Tabela 6.2.38 - Frequência relativa percentual (FRP), constância e dominância das espécies de
formigas, vespas e abelhas amostradas no Parque Rosa dos Ventos II.
FORMIGAS

FRP

Constância

Dominância

Dorymyrmex brunneus (Forel, 1908)

0,04

Constante

Não dominante

Dorymyrmex pyramicus (Roger, 1863)

0,01

Acidental

Não dominante

Linepithema humile (Mayr, 1868)

0,12

Constante

Dominante

Linepithema leucomelas (Emery, 1894)

0,01

Acidental

Não dominante

Linepithema micans (Forel, 1908)

0,02

Acessória

Não dominante

Linepithema sp. 1

0,02

Acessória

Não dominante

Camponotus mus Roger, 1863

0,03

Constante

Não dominante

Camponotus rufipes (Fabricius, 1775)

0,01

Acidental

Não dominante

Camponotus sericeiventris (G.-Mén., 1838)

0,03

Acidental

Não dominante

Camponotus sp. 1

0,02

Acessória

Não dominante

Camponotus sp. 2

0,01

Acidental

Não dominante

Camponotus sp. 5

0,01

Acidental

Não dominante

Camponotus sp. 6

0,01

Acidental

Não dominante

Myrmelachista sp. 1

0,01

Acidental

Não dominante

Myrmelachista sp. 2

0,02

Constante

Não dominante

Brachymyrmex coactus Mayr, 1887

0,06

Constante

Não dominante

Brachymyrmex cordemoyi (Forel, 1895)

0,02

Acessória

Não dominante

Dolichoderinae
Dolichoderini

Formicinae
Camponotini

Myrmelachistini

Plagiolepidini

Myrmicinae
Attini
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FORMIGAS

FRP

Constância

Dominância

Acromyrmex niger (F. Smith, 1858)

0,01

Acidental

Não dominante

Acromyrmex subterraneus (Forel, 1893)

0,01

Acidental

Não dominante

Atta sexdens (Linnaeus, 1758)

0,04

Constante

Não dominante

Cyphomyrmex strigatus Mayr, 1887

0,01

Acidental

Não dominante

0,03

Acessória

Não dominante

0,01

Acidental

Não dominante

0,01

Acidental

Não dominante

0,01

Acidental

Não dominante

Pheidole aberrans Mayr, 1868

0,05

Acessória

Não dominante

Pheidole dyctiota Kempf, 1972

0,05

Constante

Não dominante

Pheidole laevifrons Mayr, 1887

0,03

Acessória

Não dominante

Pheidole pubiventris Mayr, 1887

0,03

Constante

Não dominante

Pheidole risii Forel, 1892

0,06

Constante

Não dominante

Blepharidattini
Wasmannia auropunctata (Roger, 1863)
Cephalotini
Cephalotes pusillus (Klug, 1824)
Crematogastrini
Crematogaster corticicola (Mayr, 1887)
Myrmicini
Pogonomyrmex naegelii Forel, 1878
Pheidolini

Pheidole sp. 1

0,05

Acessória

Não dominante

Pheidole sp. 2

0,08

Constante

Não dominante

Pheidole sp. 3

0,01

Acidental

Não dominante

Pheidole sp. 4

0,01

Acidental

Não dominante

Solenopsis stricta Emery, 1896

0,03

Acessória

Não dominante

Solenopsis sp.

0,01

Acidental

Não dominante

0,01

Acessória

Não dominante

Pseudomyrmex gracilis (Fabricius, 1804)

0,01

Acessória

Não dominante

Pseudomyrmex termitarius (F. Smith, 1855)

0,01

Acidental

Não dominante

Braconidae sp. 3

0,07

Acidental

Não dominante

Braconidae sp. 8

0,07

Acidental

Não dominante

Ichneumonidae sp. 4

0,07

Acidental

Não dominante

Ichneumonidae sp. 5

0,07

Acidental

Não dominante

Ichneumonidae sp. 10

0,07

Acidental

Não dominante

Scelionidae sp. 2

0,07

Acidental

Não dominante

Aphidius sp. 1

0,20

Acessória

Dominante

Aphidius sp. 2

0,07

Acidental

Não dominante

Arachnospila sp. 2

0,07

Acidental

Não dominante

Solenopsidini

Ponerinae
Ponerini
Pachycondyla striata F. Smith, 1858
Pseudomyrmecinae
Pseudomyrmecini

VESPAS
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FORMIGAS

FRP

Constância

Dominância

Eiphosoma sp. 2

0,07

Acidental

Não dominante

Eiphosoma sp. 3

0,07

Acidental

Não dominante

Polistes sp. 5

0,07

Acidental

Não dominante

Syzeuctus sp.

0,07

Acidental

Não dominante

Apis mellifera Linnaeus, 1758

0,33

Acidental

Dominante

Colletes sp. 1

0,33

Acidental

Dominante

Melipona sp. 1

0,33

Acidental

Dominante

ABELHAS

A curva de acumulação de espécies (Figura 6.2.80) indica através da linha de espécies
observadas (Sobs) que o esforço amostral não amostrou completamente a entomofauna de
himenópteros, pois a curva não alcançou a assíntota. A curva da estimativa (Chao 1) indica
que a riqueza pode ser 56% maior do que aquela amostrada. Chao et al. (2009) estimam
que o esforço amostral adicional necessário para coletar todas as espécies existentes em
ambiente pode ser de até 10 vezes superior ao esforço original. Considerando o percentual
da riqueza amostrada em relação à estimada, pode-se afirmar que as técnicas de
amostragem foram adequadas.
100
90
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Riqueza

70
60
50

Sobs
40

Chao 1
30
20
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Figura 6.2.80 - Curva de acumulação da riqueza de invertebrados amostrados (Sobs) e estimativa de
riqueza (Chao 1) no Parque Rosa dos Ventos II.

Considerando os indicativos de impacto antrópico já existentes verificados in loco tais como
o uso do solo para a agricultura, o uso de inseticidas, a formação de pastagens e a
fragmentação dos ambientes, pode-se afirmar que o impacto dos empreendimentos
propostos sobre a fauna de invertebrados serão mínimo. As espécies mais sensíveis da
entomofauna estão associadas aos fragmentos florestais presentes na AID do Parque Rosa
dos Ventos II e somente sofrerão impacto por atividades que venham a ser desenvolvidas
nestas áreas, como a instalação de linhas de transmissão e/ou a abertura de estradas para
o transporte dos equipamentos.
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6.3 Meio Antrópico
O estudo Socioeconômico dos Parques Eólicos Rosa dos Ventos I e Rosa dos Ventos II tem
como recorte a Área de Influência Indireta (AII), analisando o município de Marmeleiro onde
se insere o empreendimento e a Área de Influência Direta (AID) analisando as propriedades
rurais e seus moradores diretamente atingidos, conforme mapas EIA-RV-009-A3
apresentado no volume II desse estudo.

6.3.1 Caracterização do Estado do Paraná
O estado do Paraná ocupa uma área de 199.880 km², estendendo-se do litoral ao interior.
Localiza-se a 51º00'00" de longitude oeste do Meridiano de Greenwich e a 24º00'00" de
latitude sul da Linha do Equador e com fuso horário -3 horas em relação a hora
mundial GMT. Três quartos de seu território ficam abaixo do Trópico de Capricórnio. No
Brasil, o estado faz parte da região Sul, fazendo fronteiras com os estados de São Paulo,
Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e dois países: Paraguai e Argentina. É banhado pelo
oceano Atlântico.

Figura 6.3.1 - Estado do Paraná com relação a América do Sul. Fonte: IPARDES

A economia do Estado se baseia na agricultura (cana-de-açúcar, milho, soja, trigo, café,
mandioca), na indústria (agroindústria, papel e celulose) e no extrativismo vegetal (madeira
e erva-mate). No século 17, descobriu-se na região do Paraná uma área aurífera, anterior
ao descobrimento das Minas Gerais, que provocou o povoamento tanto no litoral quanto no
interior. Com o descobrimento das Minas Gerais, o ouro de Paranaguá perdeu a
importância. As famílias ricas, que possuíam grandes extensões de terra, passaram a se
dedicar à criação de gado, que logo abasteceria a população das Minas Gerais. Mas apenas
no século 19 as terras do centro e do sul do Paraná foram definitivamente ocupadas pelos
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fazendeiros. No final do século 19, a erva-mate dominou a economia e criou uma nova fonte
de riqueza para os líderes que partilhavam o poder. Com o aparecimento das estradas de
ferro, ligando a região da araucária aos portos e a São Paulo, já no final do século 19,
ocorreu novo período de crescimento. A partir de 1850, o governo provincial empreendeu
um amplo programa de colonização, especialmente de alemães, italianos, poloneses e
ucranianos, que contribuíram decisivamente para a expansão da economia paranaense e
para a renovação de sua estrutura social. (Almanaque Paraná, 2002)
O Paraná ocupa uma importância econômica entre os estados brasileiros, as diferentes
características físicas e climáticas do estado propiciam a existência de atividades agrícolas
diversificadas e seu grau de desenvolvimento econômico permite a utilização de avançadas
técnicas agrícolas, que se traduzem altos índices de produtividade do país, destacando-se
a: soja, milho, feijão, algodão, café, trigo, batatas, cana-de-açúcar, mandioca e arroz. Nos
últimos anos, programas de desenvolvimento da fruticultura vêm sendo implantados em
diversas regiões do estado. (Almanaque Paraná, 2002)
As primeiras movimentações de colonizadores no estado do Paraná tiveram início no
século XVI, quando diversas expedições estrangeiras percorreram a região à procura de
madeira de lei. No século XVII, portugueses e paulistas começaram a ocupar a região, a
partir da descoberta de ouro e à procura de índios para o trabalho escravo. A mineração, no
entanto, foi legada a segundo plano pelos colonizadores, que se dirigiram em maior número
às terras de Minas Gerais. Até o século XVIII, existiam apenas duas vilas na região: Curitiba
e Paranaguá. Esse processo retardou a ocupação definitiva da área, que pertenceu à
província de São Paulo até meados do século XIX, com sua economia baseada na pecuária.
Logo após de conquistada sua autonomia, em 1853, teve início um programa oficial de
imigração européia para a região, principalmente de poloneses, alemães e italianos.
(Almanaque Paraná, 2002)

6.3.1.1 Organização e Regionalização do Paraná

O Estado do Paraná emancipou-se politicamente no ano de 1853 da Província de São
Paulo, desde então, sua configuração territorial sofreu consideráveis alterações, sobretudo
no âmbito de sua divisão municipal. No ano de 1940 o Estado se dividia em 50 municípios.
Em 2000 já eram 399 municípios.
A urbanização paranaense e, portanto, a expressividade urbana do estado, constituiu-se
muito recentemente. Em 1940, apenas 24% dos paranaenses viviam em cidades; em 2000,
pouco mais de 81% (IBGE). A inversão dos índices entre população rural e urbana ocorreu
entre as décadas de 1970 e 1980, quando um intenso movimento migratório, constituído a
partir da saída da população do campo em direção às cidades, elevou sobremaneira a taxa
de urbanização na maioria os municípios paranaenses. (História Global, 2013)
A crise do café nas década de 1960 e 1970, aliada à emergência de uma agricultura em
moldes modernos e voltada para exportação, teve papel fundamental no movimento de
saída da população do campo paranaense em direção a dois destinos principais: as áreas
de fronteira agrícola no norte do País e as grandes cidades do centro-sul. (História Global,
2013)
A década de 70 apresenta-se como um importante marco do ponto de vista da dinâmica
populacional, não apenas pelo fato de que até os anos de 1970 o Paraná atraía população e
a partir de então passou a expulsar população para outros Estados. Ainda assim, parte da
população migrante procurou os centros urbanos do próprio Estado. (História Global,2013)
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A partir de 1966, intensificaram-se as atividades de reflorestamento, mediante a concessão
de incentivos fiscais, que tem combinado a expansão da fronteira agrícola e o atendimento
ao setor industrial madeireiro. (História Global,2013)
Atualmente a produção industrial é diversificada, destacando-se as indústrias de papel e
celulose, química, madeireira, alimentícia, de fertilizantes, eletroeletrônica, metal mecânica,
de cimento, têxtil e de cerâmica, além da agroindústria (História Global,2013).

Figura 6.3.2 - Regiões do Estado do Paraná
Fonte: http://geovest.files.wordpress.com/2012/09/parana.pdf. Acesso em 09 /12/2013

A cidade de Marmeleiro (foco deste trabalho) é um município do Sudoeste do Paraná que
pertence a microrregião de Francisco Beltrão, que está localizado a uma distância
aproximada de 500Km de Curitiba a capital do estado.
6.3.2 Mesorregião do Sudoeste Paranaense
6.3.2.1 Caracterização Geográfica e Ocupação Territorial
A mesorregião do Sudoeste Paranaense é formada por três microrregiões (chamadas de
Capanema, Francisco Beltrão e Pato Branco). O território do Sudoeste do Paraná está
localizado no Terceiro Planalto Paranaense e compreende uma área de 17.043 km2 de
extensão, que representa cerca de 8% do território estadual. Abrange 42 municípios
situados entre a margem esquerda do rio Iguaçu e a divisa com a região Oeste de Santa
Catarina.
Os municípios que, atualmente, integram o território do Sudoeste são os seguintes, por
ordem alfabética: Ampére, Barracão, Bela Vista da Caroba, Boa Esperança do Iguaçu, Bom
Jesus do Sul, Bom Sucesso do Sul, Capanema, Chopinzinho, Clevelândia, Coronel
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Domingos Soares, Coronel Vivida, Cruzeiro do Iguaçu, Dois Vizinhos, Enéas Marques,
Francisco Beltrão, Flor da Serra do Sul, Honório Serpa, Itapejara do Oeste, Manfrinópolis,
Mangueirinha, Mariópolis, Marmeleiro, Nova Esperança do Sudoeste, Nova Prata do Iguaçu,
Palmas, Pato Branco, Pérola do Oeste, Pinhal de São Bento, Planalto, Pranchita,
Renascença, Realeza, Salgado Filho, Salto do Lontra, Santa Izabel do Oeste, Santo Antônio
do Sudoeste, São João, São Jorge do Oeste, Saudade do Iguaçu, Sulina, Verê e Vitorino.
(TORRENS, 2007)
A ocupação territorial da mesorregião Sudoeste é recente. Até meados de 1940 a região era
constituída de mata de araucárias densas, o que faz da Sudoeste uma das últimas áreas de
ocupação intensiva do Estado. Duas cidades se destacam nessa região: Pato Branco e
Francisco Beltrão.
A influência do modo de produção não-extensivo e diversificado, introduzido pelos
imigrantes gaúchos e catarinenses, é o traço marcante desta mesorregião. Entre os anos de
1991 e 2000, houve uma queda de 25% no número de habitantes rurais. No entanto, a
região continua aparecendo como a segunda menos urbanizada do estado. A economia
rural sempre foi baseada em minifúndios, devido às características do relevo acidentado, e
são uma característica da região as pequenas propriedades com mão de obra familiar.
Atualmente, todavia, a Sudoeste apresenta um crescimento da concentração fundiária, com
a introdução de novas técnicas de cultivo a partir da expansão da soja. (SANTOS, 2011)
A ocupação territorial da região começou ainda no final do século passado, o grande
aumento da ocupação deu-se entre os anos 40 e 80, principalmente entre 1950 e 1970,
quando muitos imigrantes advindos do Planalto Gaúcho e do leste Catarinense aportaram
na região. Muitos destes imigrantes eram filhos e netos de imigrantes europeus,
notadamente italianos e alemães.(SANTOS, 2011)
Na década de 50 também ocorreram conflitos importantes na região, que acabaram sendo
denominados Revolta dos Colonos.
Sendo
um levante realizado
por colonos e posseiros armados iniciado
em 10
de
outubro de 1957 como forma de repúdio aos sérios problemas de colonização da região que
se estabeleceu entre posseiros, colonos, companhias de terras grileiras, e os governos
federal e estadual.Os problemas surgiram nas glebas Missões e Chopim, situadas no
sudoeste do Paraná, na fronteira com a Argentina, desde de dezembro de 1950, quando a
companhia de colonização Clevelândia Industrial e Territorial Ltda - CITLA obteve,
ilegalmente, um título de domínio de terras que já eram ocupadas por colonos , até a revolta
de 1957 a região foi palco atos de violência . Outubro de 1957, colonos e posseiros tomaram
suas cidades e expulsaram as companhias grileiras e os jagunços por estas contratados de
outros estados. Entre os municipios tomados pelos posseiros pode-se citar Francisco
Beltrão, Capanema, Pranchita, Renascença, Marmeleiro, Pato Banco, Santo Antonio do
Sudoeste, Vere e Dois Vizinhos. (BATTISTI, 2006)
O início da colonização da região sudoeste do Paraná, tem seu marco inicial na criação
do Território Federal do Iguaçu, criado por decreto de 13 de setembro de 1943 , e na
instalação da Colônia Agrícola General Osório (CANGO), criada pelo Decreto-Lei
12.417/43 . A CANGO facilitou a vinda de migrantes dos estados do Rio Grande do
Sul e Santa Catarina, que acorreram à nova região em quantidade muito maior que a
capacidade de atendimento da colonizadora. Segundo WACHOVICZ: "Quem vinha para a
CANGO recebia de graça, terra, madeira, ferramentas e assistência. Porém, tudo era ilegal,
uma vez que essa terra (Gleba Missões) estava sub judice numa disputa entre o Estado do
Paraná e a União Federal". Por causa desta uma pendência jurídica, entre a União
Federal e o Estado do Paraná o governo federal não tinha meios de outorgar escritura
definitiva aos colonos, e assim dava a eles apenas um título provisório.
Mais tarde, a CANGO parou de dar qualquer título, pois não tinham validade jurídica
alguma. A disputa pelas terras do sudoeste paranaense agravou-se devido à uma vitória
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jurídica obtida por José Rupp, em 1945, numa ação iniciada em 1927, contra a
empresa Brazil Railway Company, do grupo Percival Farquhar, que não lhe pagara os
dormentes fornecidos. Como a Brazil Railway Co. havia sido encampada pelo governo
Federal em 1940, o crédito de Rupp passou a ser contra a União Federal. Após inúmeras
tentativas de acordo, Rupp aliou-se a Mário Fontana, amigo do Governador Moisés Lupion,
e juntos fundaram a Clevelândia Industrial e Territorial Ltda. - CITLA para colonizar o
sudoeste do Paraná. Fontana adquiriu todos os direitos de Rupp e, numa operação ilegal,
em 1950, a CITLA adquiriu as Glebas Missões e Chopim do Governo Federal, através da
Superintendência das Empresas Incorporadas ao Patrimônio da União (SEIPU), por
importância considerada ínfima (WACHOVICZ, 1987, p. 151).
A escritura outorgada à CITLA correspondia a 475.200 ha. de terras, que incluíam todo o
território da CANGO, com mais de 3 mil colonos já assentados, além de todas as zonas
urbanas dos distritos de Francisco Beltrão, Santo Antônio e Capanema. (WACHOVICZ,
1987)

Figura 6.3.3 - Revolta dos Posseiros. Fonte: http://sertaosangrento.blogspot.com.br

Políticos da oposição denunciaram a negociata, o que repercutiu na imprensa nacional.
O Tribunal de Contas da União impugnou o registro da escritura outorgada pela União
Federal à CITLA, alegando várias inconstitucionalidades.O Conselho de Segurança
Nacional, então, enviou um ofício a todos os Cartórios de Registro de Imóveis da região
proibindo o registro da escritura da CITLA. Porém o governo estadual criou um novo
Cartório de Registro de Títulos e Documentos, em Santo Antônio do Sudoeste, no qual a
escritura pôde ser devidamente registrada, antes que o ofício lá chegasse.Ficou
definitivamente decidido que os tititulos falsos da Clevelândia Industrial e Territorial Ltda ______________________________________________________________________________
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CITLA foram cancelados, em agosto de 1953, "por carta precatória expedida pelo Juízo de
Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a requerimento da União
Federal, em 04 de agosto de 1953, foi cancelado "o registro e transcrição dos imóveis
MISSÕES e CHOPIN, efetuados em nome de Clevelândia Industrial e Territorial Ltda CITLA". Superior Tribunal de Justiça, Acórdão, REsp 298368 (2000/0145757-8 - 04/12/2009)
Em 1961, Jânio Quadros desapropriou as terras em litígio, declarando de utilidade pública
as glebas Missões e Chopim e determinando regime de urgência para sua desapropriação.
Em 1962 que o Grupo Executivo para as Terras do Sudoeste (Getsop) foi criado, pelo
decreto nº 51.431 de 19 de março, para solucionar a questão de terras no sudoeste
paranaense .

6.3.2.2 Características Econômicas do Sudoeste Paranaense
A partir da década de 1980 a população decaiu bastante, devido a grande evasão de
habitantes em direção aos estados do Centro-oeste e também em direção à capital do
estado, Curitiba. Junto com a evasão populacional, outro movimento populacional
intensificou-se: a evasão rural. As cidades da região, sem exceções, vêm crescendo
continuamente a taxas relativamente altas, enquanto as áreas rurais apresentam quedas
vertiginosas no seu quadro populacional. Este movimento contínuo ao longo do tempo, pode
ser explicado pela transferência da riqueza da agricultura para a indústria, através do uso
intensivo de insumos industriais e da mecanização cada vez mais intensa, e que força
muitos trabalhadores empobrecidos na agricultura a procurarem emprego nas cidades e
também pela industrialização um tanto recente em diversos municípios, que atrai mão-deobra rural, mesmo que esta ainda conviva com condições razoáveis no campo. (SANTOS,
2011)
A população do território do Sudoeste, em 2000, totalizava 557.380 habitantes, sendo
que 60,6% localizavam-se nas áreas urbanas e 39,4% nas zonas rurais, segundo a
classificação adotada pelo Censo Demográfico do IBGE. Analisando-se esses dados
numa perspectiva histórica, de 1970 a 2000, pode-se perceber o movimento migratório que
ocorreu na região ao longo desse período, pois, na década de 1970, a população rural
representava 82% do total. (TORRENS, 2007).
É notado que essa distribuição é influenciada fortemente pela presença de dois municípios
que possuem altos índices de urbanização (Francisco Beltrão – 67.132 habitantes e
Pato Branco – 62.234 habitantes), contribuindo para a elevação das taxas médias regionais.
Nesse caso, se os dados estatísticos desses dois municípios fossem excluídos da
análise, a população rural do Sudoeste seria de 47,1%. A densidade demográfica desses
dois municípios é superior a 80 hab./km2: Pato Branco com 124,15 hab./ km2 e Francisco
Beltrão com 97,12 hab./km2. (TORRENS, 2007).

Tabela 6.3.1 - Distribuição da População rural e urbana entre 1970 e 2000.

Fonte: TORRES, 2007

O Sudoeste do Paraná, comparado a outras regiões do interior do país, caracteriza-se por
ser uma região de ocupação relativamente recente, visto que só a partir das últimas seis
décadas iniciou a formação dos primeiros núcleos urbanos, estabelecendo, assim, um
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processo mais intenso de dinamização das atividades econômicas, em particular
daquelas relacionadas à agropecuária. (TORRENS, 2007)
No decorrer desse período, e principalmente com a implementação do modelo de
modernização agrícola conservadora, a partir de fins da década de 1960, o papel
das atividades agrícolas tem desempenhado um lugar central na estrutura econômica
regional. Em torno dessas atividades desenvolveram-se diversas outras nos setores
industriais e de serviços voltadas para atender às demandas da agropecuária, mas
também foram criadas novas oportunidades em áreas que não possuem nenhuma
relação com as atividades primárias. (TORRENS, 2007).

6.1.3 Marmeleiro
6.3.3.1 Localização do Municipio
Distante 479,70 km de Curitiba, localizada na região do Sudoeste do Paraná, na latitude 26º
08’ 56” S e longitude 53º 01’33” W, possui uma área territorial de 387,382 Km2, tendo
segundo o censo do IBGE de 2010 uma população de 13.900 habitantes, possuindo uma
densidade demográfica de 35,88 hab/km2, e uma altitude de 650 metros acima do nível do
mar.

Figura 6.3.4 - Localização de Marmeleiro
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Marmeleiro, acesso em 14/12/2013

O seu limite ao norte com a cidade de Francisco Beltrão, ao sul com o Estado de Santa
Catarina, na parte leste do seu território com o município de Renascença e oeste com Flor
da Serra do Sul. Os principais acessos são pela PR-180, por Francisco Beltrão e a rodovia
PR-280 pelo município de Renascença.

6.3.3.2 Histórico de Marmeleiro

A região teve como seus primeiros habitantes os indígenas pertencentes ao Kaigangue, os
quais se subdividiam em várias tribos, dentre estesos Votorões, Dorins e Camés.
______________________________________________________________________________
Impacto Assessoria Ambiental Ltda
Rua São Francisco 65 D, Sala 01, Bairro Maria Goretti, Chapecó – SC
Contatos: (49) 3324 7180 impactoch@yahoo.com.br

227

Circulavam por este território inúmeras expedições paulistas que buscavam saber mais
sobre a zona meridional da província de São Paulo. Portanto até o ano de 1915, quem
habitava esta região eram índios e bugres, após esta data, alguns colonos também
chegaram ao lugarejo com animo de ali permanecerem, como por exemplo, a família do Sr.
Hormino Carneiro Lobo.
A colonização dessa região foi efetivada por Arthur Lemos do Departamento de Terras do
Paraná, que fez propagandas de suas terras férteis presentes naquela região. A partir
de 1935 começaram a chegar as primeiras famílias, para habitarem essas terras.
Na década de 1940, uma empresa de Carazinho, no Rio Grande do Sul, adquiriu uma
grande área de terras. Com a construção da rodovia ligando Palmas à fronteira com a
Argentina, foi instalado próximo ao rio Marmeleiro um acampamento para os trabalhadores,
com grande fluxo de migrantes para o povoado, em sua maioria oriunda do Rio Grande do
Sul e Santa Catarina e arredores, motivados pela necessidade de terra, na tentativa de obter
riqueza e de progredir. Em 1948, foram instalados os primeiros estabelecimentos comerciais
junto ao acampamento que já formara um pequeno povoado.
A empresa ainda
fornecia madeira para construir as casas e cedia os terrenos, com a condição de que os
colonos morassem ali.
Devido a colonização e ao progresso de marmeleiro e sua influencia, inicia-se na construção
da rodovia que ligava até Pato Branco (PR-280), pela CANGO
(Colônia Agrícola
Nacional General Osório) entre 1946 e 47.
No final de 1958, políticos da região, aliados e líderes locais, endereçam a população um
convite para reunião geral, onde seria estudado o interesse pela idéia de criação de um
município com o nome de Marmeleiro. Devido a árvore assim denominada, fartamente
encontrada nas barracas do rio do mesmo nome, o qual banha a cidade.
Curiosidade: O marmeleiro (Cydonia oblonga) é uma pequena árvore, único membro
do gênero Cydonia, da família Rosaceae, cujos frutos são chamados marmelos. É originário
das regiões mais amenas da Ásia Menor e Sudeste da Europa. Também é conhecido pelos
nomes de marmeleiro-da-europa, marmelo e pereira-do-japão. No Brasil existe atualmente
produção
de
marmelo
nos
estados
de Minas
Gerais, Rio
Grande
do
Sul, Paraná, Goiás, Bahia, São Paulo e Espírito Santo. Mas apesar dessa relativa difusão
geográfica apenas a produção mineira é comercialmente importante. Apesar da demanda
pela fruta por parte da indústria, para fabricação de marmelada, a maior parte dela é suprida
por produtores localizados na Argentina e do Uruguai. O processo de produção
de marmelo é quase toda artesanal, conforme:
http://archive.is/www.seagri.ba.gov.br/noticias.asp?qact=view&notid=16844. Acesso em 09
de dezembro de 2013.

Figura 6.3.5 - Flores e Frutos do Marmeleiro
Fonte: http://archive.is/www.seagri.ba.gov.br/noticias.asp?qact=view&notid=16844.
09/12/2013.

Acesso
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A data de 25 de julho de 1960, nasce a Lei estadual 4.245, sancionada pelo governo Moisés
Lupion, publicada no Diario Oficial do Estado nº119 de 28 daquele mês (sendo
desmembrado dos municípios de Francisco Beltrão, Clevelândia e Pato Branco) e, com ela,
o Município de Marmeleiro, em agosto de 1960 Telmo Octávio Muller, foi nomeado como 1º
administrador pelo decreto nº 31526, exercendo o cargo até o inicio do ano de 1961.

Figura 6.3.6 - Prefeitura de Marmeleiro. Fonte:portalmunicipal.com.br. Acesso em
15/12/2013

No município as primeiras eleições foram realizadas em outubro de 1961, elegendo Assis
Gabriel Bandeira, atualmente o prefeito da cidade é o Sr. Luiz Fernando Bandeira.

Figura 6.3.7 - Vista Panorâmica
Fonte: http://www.sppert.com.br/Brasil/Paran%C3%A1/Marmeleiro/. Acesso em 16 /12/2013
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6.3.3.3 Aspectos Sociais – População
Na comparação com outras cidades, Marmeleiro pode ser classificada como uma cidade
pequena, com seus 13.900 habitantes (IBGE 2010), com uma taxa de urbanização de
63,52%, tem uma relação muito forte com os municípios de Francisco Beltrão e Pato
Branco, que concentram as principais opções de mercado de trabalho e ensino. Nos últimos
censos a cidade apresenta uma estabilidade populacional caracterizando por um
crescimento entre 2000 e 2010 de 0,18% (IBGE: 2010)
Tabela 6.3.2 - Evolução Populacional de Marmeleiro
Ano

Marmeleiro

Paraná

Brasil

1991

17.113

8.448.713

146.825.475

1996

13.500

8.942.244

156.032.944

2000

13.665

9.563.458

169.799.170

2007

13.156

10.284.503

183.987.291

2010

13.900

10.444.526

190.755.799

Fonte: IBGE: 2010

A distribuição populacional segundo o IBGE apresenta o predomínio do sexo feminino
correspondendo a 50,38% do total, na análise populacional outro ponto a ser observado é a
estrutura etária, está habitualmente é dividida em três faixas: os jovens, que compreendem
do nascimento até 19 anos; os adultos, dos 20 anos até 59 anos; e os idosos, dos 60 anos
em diante. Segundo o IBGE, no município, em 2010, os jovens representavam 32,42% da
população, os adultos 59,48% e os idosos, 8,10%.
As informações descritas acima podem mostrar que o perfil da população de Marmeleiro
tendem a construir uma pirâmide etária não uniforme, tendência de um envelhecimento
populacional, como pode mostrado na figura abaixo, pois, mostra a base composta por
jovens estreita, o corpo (adultos ) dominante, e o cume que representa os idosos
alcançando um aumento gradual, demonstrando que o município segue uma tendência
nacional .

Figura 6.3.8 - Pirâmide Etária de Marmeleiro Fonte: IBGE
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Um ponto que podemos mencionar além do envelhecimento populacional de Marmeleiro, é
que este fator também revela um encaminhamento para uma melhor qualidade de vida,
pois, os números de pessoas que chegam a idade mais avançada possam usufruir de
condições de vida mais adequadas, a mensuração para este indicador pode ser feito pelo
IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios), que utiliza como parâmetro
fatores como: educação, saúde e renda, tendo como nota entre 0 e 1(quanto mais próximo
do 1 melhor a qualidade de vida.
No IDH-M os únicos dados provenientes são daqueles oriundos dos censos demográficos
do IBGE, nos resultados extraídos do censo de 2010 Marmeleiro aparece com 0,722 –
mostrando um alto desenvolvimento humano, abaixo a evolução do IDH-M.
Tabela 6.3.3 - evolução do IDH-m de marmeleiro
Ano
IDH-M
1991
0,388
2000
0,594
2010
0,722
Fonte:Atlas Brasil 2013 – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

No contexto da população outro fator relevante é a PEA (População Economicamente
Ativa), que se caracteriza por abranger indivíduos aptos ao trabalho (todos os indivíduos
empregados e desempregados de um local). O IBGE calcula o PEA considerando pessoas a
partir dos 10 anos de idade, observando a realidade do país que ainda apresenta o trabalho
infantil.
Segundo o IBGE e o IPARDES, mostra que o município no ano de 2010 apresentava
50,38% dos habitantes, estão relacionados a PEA.
Tabela 6.3.4 - população em idade ativa (pia) e população economicamente ativa (PEA) por tipo de
domicílio – 2010
Tipo de domicilio e sexo

PEA (10 anos a mais)/hab

Urbano

4.741

Rural

3.592

Total

8.333
Fonte:IBGE-2010

6.3.3.4 Economia de Marmeleiro
A arrecadação do município de Marmeleiro no exercício de 2009 foi de R$ 19.443.778,06
milhões e com uma despesa orçamentária de R$ 14.499.106,74 milhões. O produto interno
bruto no ano de 2010 segundo o IBGE configurava com R$ 43.249 mil, para atividades
agropecuárias, R$ 16.981mil para as indústrias e R$ 80.564 para os serviços, mostrando um
valor de R$ 140.794 mil.
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Tabela 6.3.5 - População Ocupada Segundo as atividades econômicas – 2010
Atividades Econômicas
Agricultura, pecuária, produção Florestal, pesca e aqüicultura
Indústrias Extrativistas
Indústria de transformação
Eletricidade e Gás
Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação
Construção
Comércio, reparaçãode veículos automotores e motocicletas
Transporte, armazenagem e correio
Alimentação e alojamento
Informação e comunicação
Atividades financeiras de seguros e serviços relacionados
Atividades imobiliárias
Atividades cientificas, profissionais e técnicas
Atividades administrativas e serviços complementares
Administração pública, defesa e seguridade social
Educação
Saúde Humana e serviços sociais
Artes, cultura, esporte e recreação
Outras atividades de serviços
Serviços domésticos
Atividades mal especificas
Fonte:IBGE/2010

Nº de Pessoas
3.271
26
1.027
5
35
554
1.043
302
143
34
62
6
87
21
189
245
177
43
133
433
142

A economia de Marmeleiro é estritamente voltada a agricultura e pecuária, tendo a maioria
das empresas e indústrias do município, direcionadas ao segmento de agronegócio.

Tabela 6.3.6 - Produção Agrícola de Marmeleiro -2012
PRODUTOS
Abacate
Alho
Amendoim
Arroz
Banana
Batata-doce
Cana-de-açúcar
Caqui
Cebola
Erva-Mate
Feijão
Figo
Fumo
Laranja
Limão
Mandioca
Melancia
Melão
Milho
Noz
Pêra
Pêssego
Soja

ÁREA COLHIDA (HA)
1
1
6
4
5
25
20
2
3
14
800
2
170
15
1
200
25
6
3.500
1
1
8
14.100

PRODUÇÃO (T)
24
4
12
4
125
525
1.100
48
30
91
952
18
355
375
20
4.400
750
48
14.000
8
19
92
28.140
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PRODUTOS
Tangerina
Tomate
Trigo
Uva

ÁREA COLHIDA (HA)
8
5
2.000
25
Fonte:IBGE – Produção Agrícola

PRODUÇÃO (T)
160
250
5.000
375

A pecuária também aparece como uma força no setor primário do município

Tabela 6.3.7 - Pecuária e Aves de Marmeleiro – 2012
EFETIVO
NÚMERO
Bovinos
23.700
Eqüinos
350
Galináceos
778.011
Ovinos
1900
Suínos
18.790
Caprinos
1.220
Codornas
1.100
Coelhos
595
Muares
3
Ovinos Tosquiados
480
Vacas ordenhadas
6.100
Fonte:IBGE – Produção da Pecuária Municipal

O Destaque fica para os produtos agrícolas vinculados ao sistema integrado das
agroindústrias como: milho, soja. Porém atividades históricas da erva mate e da exploração
da madeira continuam ser uma cultura bem trabalhada no município. Um ponto positivo
nesta tabela é a presença de outras atividades que não estão dependentes do processo das
agroindústrias (suínos e aves).
Tabela 6.3.8 - Produção de Origem animal de Marmeleiro – 2012
PRODUTOS
PRODUÇÃO
Casulos do Bicho da Seda
2.728 Kg
Lã
800 Kg
Leite
21.950 Litros
Mel
10.200 Kg
Ovos de Codorna
10.000 dúzias
Ovos de Galinha
2.902 dúzias
Fonte: IBGE – Produção da Pecuária Municipal

Na indústria destacam-se as atividades de: alumínio, metalúrgicas, confecção vestuária,
baterias automotivas, plástico, madeireira e fabricação moveleira.
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Tabela 6.3.9 - Estatísticas do Cadastro Central de Empresas de Marmeleiro – 2011
Empresas atuantes
610 unidades
Número de unidades locais
620 unidades
Pessoal ocupado total assalariado
1.783 pessoas
Pessoal ocupado total
2.654 pessoas
Salário Médio Mensal
2,0 salários mínimos
Salários e outras remunerações
24.475 mil reais
Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas 2011.

No comércio também destacam-se os setores de varejo e transporte como um grande
gerador de empregos, envolvendo atividades de: compra e venda de veículos, postos de
combustíveis, oficinas mecânicas, assistência técnica especializada e representação
comercial.
Marmeleiro também é conhecido como Passarela do Sudoeste, devido a sua localização
geográfica privilegiada, que forma o entroncamento rodoviário no sudoeste. O município é
passagem obrigatória para quem viaja pelo sudoeste com destino a Argentina, Santa
Catarina, e região oeste do Paraná.

6.3.3.5 Indicadores Sociais
 Distribuição de Renda:
Neste município, de 2000 a 2010, segundo o IBGE/2010, a proporção de pessoas com
renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 reduziu em 63,0%. Para estimar a proporção
de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza foi somada a renda de todas as pessoas
do domicílio, e o total dividido pelo número de moradores, sendo considerado abaixo da
linha da pobreza os que possuem renda per capita até R$ 140,00. No caso da indigência,
este valor será inferior a R$ 70,00. No Estado, a proporção de pessoas com renda
domiciliar per capita de até R$ 140,00 passou de 19,6%, em 2000, para 7,3% em 2010.
Segundo Censo do IBGE de 2010, a participação dos 20% mais pobres da população na
renda passou de 2,2%, em 1991, para 3,6%, em 2010, diminuindo os níveis de
desigualdade. Em 2010, a participação dos 20% mais ricos era de 55,5%, ou 15 vezes
superior à dos 20% mais pobres.
 Saúde:
Na relação equipamentos de saúde Marmeleiro conta com a seguinte estrutura:

Tabela 6.3.10 - Estabelecimentos de Saúde - 2009
Eletrocardiógrafo

1 equipamentos

Estabelecimentos de Saúde com apoio à diagnose e terapia privado/SUS

4 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde com atendimento ambulatorial total

6 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência Cirurgia

1 estabelecimentos
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Estabelecimentos de Saúde especializado sem internação privado

4 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde especializado sem internação privado/SUS

4 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde geral sem internação total

4 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde particular

5 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde público total

5 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde que prestam serviço ao SUS Ambulatorial

6 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde que prestam serviço ao SUS Emergência

1 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde que prestam serviço ao SUS Internação

1 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde sem internação público

5 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde sem internação total

5 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde SUS

10 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde total

10 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde total privado/SUS

5 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde único privado

5 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde único privado/SUS

5 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde único público

5 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde único total

10 estabelecimentos

Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde total

72 leitos

Fonte: IBGE-2009

Atendimentos de maior complexidade seguem para hospitais de Francisco Beltrão ou Pato
Branco.
No ano de 2012 segundo o Ministério da Saúde, o número de crianças pesadas pelo
Programa Saúde Familiar era de 3.243; destas, 1,1% estavam desnutridas. No Estado, em
2007, 35,2% das crianças de 0 a 6 anos de idade viviam em famílias com rendimento per
capita de até 1/2 salário mínimo.
O Município teve de 1997 a 2012, 13 casos de AIDS diagnosticados. (Dados consolidados
até 30/06/2012) No Estado, a taxa de incidência em 2011 era de 18,0 de casos e a
mortalidade em 2011, 5,8 a cada 100 mil habitantes. Em 2011, a proporção de mulheres
infectadas foi de 40,1%, enquanto entre jovens de 15 a 24 anos foi de 8,7%.(DATA SUS)
Algumas doenças são transmitidas por insetos, chamados vetores, como espécies que
transmitem malária, febre amarela, leishmaniose, dengue, dentre outras doenças. No
município, entre 2001 e 2011, houve 12 casos de doenças transmitidas por mosquitos,
dentre os quais 1 caso confirmado de malária, nenhum caso confirmado de febre amarela, 8
casos confirmados de leishmaniose, 3 notificações de dengue. (DATA SUS)
A taxa de mortalidade (a cada 100 mil habitantes) associada às doenças transmitidas por
mosquitos no Estado, em 2011, foi de 0,1. O Brasil inclui-se entre os países com alto
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número de casos de hanseníase no mundo. A hanseníase, é uma doença infecciosa,
causada por uma bactéria, que afeta a pele e nervos periféricos. No Estado, em 2006, a
prevalência de hanseníase era de 1,5 a cada 10 mil habitantes. (DATA SUS)
A taxa de mortalidade materna máxima recomendada pela Organização Pan-americana de
Saúde - OPAS é de 20 casos a cada 100 mil nascidos vivos.
No Brasil, em 2010, esse número foi de 60,1; mas devido a subnotificações estaria próximo
de 68,2 óbitos a cada 100 mil nascidos vivos, segundo a estimativa da Rede Interagencial
de Informações para a Saúde - RIPSA. (DATA SUS)
Óbito materno é aquele decorrente de complicações na gestação, geradas pelo aborto,
parto ou puerpério (até 42 dias após o parto). É importante que cada município tenha seu
Comitê de Mortalidade Materna, inclusive ajudando no preenchimento da declaração de
óbito, para evitar as subnotificações e melhorar o entendimento das principais causas das
mortes.O Ministério da Saúde recomenda, no mínimo, seis consultas pré-natais durante a
gravidez. (DATA SUS)
Quanto maior o número de consultas pré-natais, maior a garantia de uma gestação e parto
seguros, prevenindo, assim, a saúde da mãe e do bebê. A proporção de gestantes sem
acompanhamento pré-natal, em 2011, neste município, foi de 1,2%. As gestantes com 7 ou
mais consultas foram 80,8%. Em 2011, no Município, 99,4% dos nascidos vivos tiveram
seus partos assistidos por profissionais qualificados de saúde. (DATA SUS)
A previsão, em 2008, era de que 98,0% dos nascidos vivos estimados para o Estado fossem
registrados nos sistemas de controle de nascidos vivos.O número de óbitos de crianças
menores de um ano no município, de 1995 2011, foi 69. A taxa de mortalidade de menores
de um ano para o município, estimada a partir dos dados do Censo 2010, é de 35,5 a cada
1.000 crianças menores de um ano.Das crianças de até 1 ano de idade, em 2010, 1,5% não
tinham registro de nascimento em cartório. Este percentual cai para 0,3% entre as crianças
até 10 anos. (DATA SUS)
O número de óbitos de crianças de até um ano informados no Estado representa 98,8% dos
casos estimados para o local no ano de 2008. Esse valor sugere que pode ter um baixo
índice de subnotificação de óbitos no município. (DATA SUS)
Entre 1997 e 2008, no Estado, a taxa de mortalidade de menores de 1 ano corrigida para as
áreas de baixos índices de registro reduziu de 19,1 para 13,1 a cada mil nascidos vivos, o
que representa um decréscimo de 31,4% em relação a 1997.Uma das ações importantes
para a redução da mortalidade infantil é a prevenção através de imunização contra doenças
infecto-contagiosas. Em 2012, 95,2% das crianças menores de 1 ano estavam com a
carteira de vacinação em dia. (DATA SUS).
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 Educação:
Na estrutura escolar a cidade conta com o seguinte cenário:
Tabela 6.3.11 - Estabelecimentos escolares
ESTABELECIMENTOS
Pré-Escolar Municipal
Pré-Escolar Particular
Escola Pública Ensino Fundamental Municipal
Escola Pública Ensino Fundamental Estadual
Escola Pública Ensino Fundamental Particular
Escola Pública Ensino Médio - Estadual

QUANTIDADE
8
2
7
3
2
2

Fonte: IBGE/2010
As escolas que atuam no município são: Escola Tio Patinhas-Ensino Pré-Escolar, Escola
Municipal Perseverança, Escola Municipal Dom Pedro I, Escola Municipal de São Judas
Tadeu, Centro Educacional João Xxiii, Creche Municipal Nosso Sonho, Colégio Estadual de
Marmeleiro-Ensino de 1 e 2º Grau, Escola Estadual Telmo Otávio Müller, Escola Municipal
Padre Afonso. Na parte de Ensino técnico e Superior somente em cidades fora de
Marmeleiro como: Francisco Beltrão, Pato Branco entre outras.
A razão entre meninas e meninos no ensino fundamental, em 2006, indicava que, para cada
100 meninas, havia 99 meninos. No ensino médio, esta razão passa a 95 para cada 100
meninos. (INEP)
A razão entre mulheres e homens alfabetizados na faixa etária de 15 a 24 anos era de
100,6% em 2010. No município, em 2010, 28,6% das crianças de 7 a 14 anos não estavam
cursando o ensino fundamental.A taxa de conclusão, entre jovens de 15 a 17 anos, era de
64,7%. (IBGE)
Caso queiramos que em futuro próximo não haja mais analfabetos, é preciso garantir que
todos os jovens cursem o ensino fundamental. O percentual de alfabetização de jovens e
adolescentes entre 15 e 24 anos, em 2010, era de 98,7%. No Estado, em 2010, a taxa de
frequência líquida no ensino fundamental era de 82,8%. No ensino médio, este valor cai
para 52,6%. A distorção idade-série eleva-se à medida que se avança nos níveis de ensino.
Entre alunos do ensino fundamental, estão com idade superior à recomendada nos anos
iniciais, 3,9% e nos anos finais, 18,0% chegando a 20,0% de defasagem entre os que
alcançam o ensino médio. (INEP)
O IDEB é um índice que combina o rendimento escolar às notas do exame Prova Brasil,
aplicado a crianças da 4ª e 8ª séries, podendo variar de 0 a 10. Este município está na 65.ª
posição, entre os 5.565 do Brasil, quando avaliados os alunos da 4.ª série , e na 1.062.ª, no
caso dos alunos da 8.ª série. O IDEB nacional, em 2011, foi de 4,7 para os anos iniciais do
ensino fundamental em escolas públicas e de 3,9 para os anos finais. Nas escolas
particulares, as notas médias foram, respectivamente, 6,5 e 6,0. (INEP)
No Município, em 2005, o percentual de escolas do Ensino Fundamental com laboratórios
de informática era de 16,7%; com computadores 91,7% e com acesso à internet 50,0%. As
escolas do Ensino Médio com laboratórios de informática era de 50,0%; com computadores
100,0% e com acesso à internet 50,0%.inep ministério da educação.
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6.3.3.6 Infra Estrutura

Como instrumento de planejamento territorial este município dispõe de Plano Diretor. O
município declarou, em 2008, existirem loteamentos irregulares e também favelas,
mocambos, palafitas ou assemelhados. %.(IBGE - Censo Demográfico - 2010).
Neste município, não existe processo de regularização fundiária. Não existe legislação
municipal específica que dispõe sobre regularização fundiária e sem plano ou programa
específico de regularização fundiária. Neste Município, em 2010, não haviam moradores
urbanos vivendo em aglomerados subnormais (favelas e similares). (IBGE - Censo
Demográfico - 2010).
Em 2010, 98,7% dos moradores urbanos contavam com o serviço de coleta de resíduos e
89,5% tinham energia elétrica distribuída pela companhia responsável (uso exclusivo).(IBGE
- Censo Demográfico - 2010).
Tabela 6.3.12 - Consumo e número de Consumidores de Energia Elétrica – 2012
Categorias

Consumo (Mwh)

Consumidores

Residencial

5.651

3.191

Setor Secundário

4.162

91

Setor Comercial

2.796

375

Rural

8.230

1.471

Outras classes

1.993

95

Total

22.832

5.225

Fonte: COPEL

Para ser considerado proprietário, o residente deve possuir documentação de acordo com
as normas legais que garantem esse direito, sela ela de propriedade ou de aluguel. A
proporção de moradores, em 2010, com acesso ao direito de propriedade (própria ou
alugada) atinge 87,2%.(IBGE - Censo Demográfico - 2010).
Neste Município, em 2010, 61,9% dos moradores tinham acesso à rede de água geral com
canalização em pelo menos um cômodo e 26,0% possuíam formas de esgotamento
sanitário consideradas adequadas. No Estado, em 2010, o percentual de moradores
urbanos com acesso à rede geral de abastecimento, com canalização em pelo menos um
cômodo, era de 96,7%. Com acesso à rede de esgoto adequada (rede geral ou fossa
séptica) eram 72,4%.(IBGE - Censo Demográfico - 2010).
 Transporte:
Na relação de serviços de transporte o município possui um terminal rodoviário, que conduz
os passageiros passando pela PRs – 180 e 280, não possui aeroporto, sendo o aeroporto
mais próximo do município de Francisco Beltrão.
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 Comunicação:
Os principais meios de comunicação estão ligados as redes de TV aberta do Brasil, compete
observar que, além dos veículos de comunicação destacados, o município conta com
acesso a jornais e revistas de circulação regional e nacional e possui duas estações de
rádio (Rádio Cristal e Associação Cultural de Marmeleiro).

6.3.3.7 Turismo/Cultura
O povo marmeleirense com descendência cultural: italiana, alemã, polonesa e outras etnias,
a população valoriza e participa das atividades culturais e religiosas. Dentro das principais
festividades estão: o Carnaval de Marmeleiro, conhecido como um dos melhores do
sudoeste; a festa da padroeira do município Santa Rita de Cássia (22 de maio), que
movimenta todas as comunidades do município; e a festa de emancipação política (25 de
novembro) que envolve diversas atividades cívicas e culturais.
Outros atrativos:

Figura 6.3.9 - Cachoeira da Comunidade Bom Jesus
Fonte: http://www.cidade-brasil.com.br/foto-marmeleiro.html. Acesso em 16/12/2013
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Figura 6.3.10 - Rio Marmeleiro.
Fonte: http://www.sppert.com.br/Artigos/Brasil/Paran%C3%A1/Marmeleiro/. Acesso em 16/12/2013

A Festa do Leitão Assado na Grelha de Marmeleiro, realizado em Novembro, organizado
pelo CTG Laçando a Tradição.
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Figura 6.3.11 - Cartaz da Festa do leitão Assado na Grelha
Fonte:http://www.ctglacandoatradicao.com.br/news/. Acesso em: 16/12/2013

6.3.4 Questionário Socioeconômico de propriedades próximas ao empreendimento
CADASTRO SÓCIO ECONÔMICO E FUNDIÁRIO DE PROPRIEDADES DA ÁREA DE
INFLUÊNCIA DOS PARQUES EÓLICOS ROSA DOS VENTOS I & II.
Realização: IMPACTO ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA
Responsáveis: Diego Ricardo Bresam e Luiz Paulo Klock Filho
No mês de outubro de 2013 procedeu-se entrevista com os proprietários da AID do
empreendimento, na oportunidade foram levantados através de questionário o Cadastro
Socioeconômico das propriedades da área de influência direta do Parque Eólico Rosa dos
Vento I & II, que segue abaixo. Através dos dados obtidos pode-se ter uma idéia da situação
local em termos ambientais, econômicos e sociais o que norteará as ações sócio-ambientais
a serem implantadas pelo empreendedor e parceiros ao longo da execução dos Programas
Socioambientais. Os dados levantados nas entrevistas realizadas são apresentados a
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seguir. O modelo de formulário contendo as questões levantadas encontra-se anexado ao
caderno II deste EIA.
a)

PARQUE EÓLICO ROSA DOS VENTOS I:

O local de implantação do empreendimento atinge três propriedades da mesma família que
residem e/ou trabalham no local, conforme apresentado no mapa EIA-RV-009 no volume II
desse estudo.
 Propriedade Família Guidini:
A propriedade que a família Guidini possui há mais de 50 anos divide-se em três área, a
primeira área denominada lote 66, aonde fica a sede com as estruturas e edificações possui
259,3 ha, a segunda área denominada lote 73 possui 34,22 ha e a terceira área denominada
como lote 17 possui 12 ha, essas duas ultimas não possuem benfeitorias, serve para
produção de culturas permanentes e anuais onde são exploradas 64% da área total da
propriedade. Os proprietários residem na propriedade.
•

Situação da propriedade: a propriedade possui escritura pública;

•
Benfeitorias, Infraestrutura e Melhoramentos: a propriedade possui Moradias,
galpões, depósitos, cercas, açude, energia elétrica, telefonia móvel e rede de esgoto
com fossa séptica sem tratamento;
•
Renda familiar e origem da renda: a renda informada foi de 5 a 10 (dez)
salários mínimos provenientes da propriedade e empresa de terraplanagem;
•
Uso do solo: o proprietário declarou que é explorada 64% da área total sendo
9,1% com culturas temporárias (milho, trigo e soja), 18,2% plantio comercial de erva
mate (Ilex paraguariensis), 36,4% com pastagens plantadas e 36,3% matas naturais,
existe atividade pecuária, silvicultura e agricultura e não existe extração vegetal ou
mineral na propriedade;
•
Tecnologia utilizada na agricultura: foi declarado é realizado o plantio
seguindo a orientação de correção do solo (calcariação), adubação química,
agrotóxicos e colheitadeiras não existindo irrigação;
•
Tecnologia utilizada na agropecuária: foi declarado o uso de silagem e
estação de monta, não sendo utilizada inseminação artificial, resfriamento de leite,
pastoreio intensivo, alimentação com cana-de-açúcar e uréia.
•
Trabalhadores na propriedade: foram trabalhadores declarados da
propriedade os Srs. Elso Guidini, Márcio Guidini e Silvano Guidini e a Sra. Rita
Guidini; além disso existe um funcionário permanente na propriedade.
•
Assistência Técnica: Cooperativa Coopertradição (Técnicos Agrícolas) e
participam do sindicato dos trabalhadores rurais de Marmeleiro;
•

Problemas Existentes: condição ruim das estradas de acesso;

•
Percepção sobre o empreendimento: a declaração foi: “Benefício de Renda
Extra”.
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b)

PARQUE EÓLICO ROSA DOS VENTOS II:

O local de implantação do empreendimento atinge cinco propriedades, conforme
apresentado no mapa EIA-RV-009 no volume II desse estudo.
 Propriedade Sr. Edejaime Tolotti:
A propriedade denominada lote 5 que o Sr. Edejaime Tollotti possui a mais de 20 anos tem
240 ha, servindo de moradia e para produção agrícola é explorada 20% da área total da
propriedade. O proprietário não declarou religião e possui o ensino fundamental incompleto.
•

Situação da propriedade: a propriedade possui escritura pública;

•
Benfeitorias, Infraestrutura e Melhoramentos: a propriedade possui cercas,
açude, Moradia, galpões, energia elétrica, telefonia móvel, fossa séptica e
automóvel;
•
Renda familiar e origem da renda: a renda informada foi de 3 a 5 salários
mínimos provenientes da propriedade;
•
Uso do solo: o proprietário declarou que é explorada 20% da área total sendo
100% com culturas temporárias (soja e trigo) com produção total para venda e 80%
de matas naturais e área úmidas, não existe atividade de extração vegetal ou mineral
na propriedade, assim como também não existe pecuária;
•
Tecnologia utilizada: foi declarado utilizar correção do solo, adubação
orgânica e química, agrotóxicos e colheitadeira, não ser realizado irrigação e plantio
em curvas de nível;
•
Trabalhadores na propriedade: Foi declarado trabalhador da propriedade o
senhor Edejamie Tolotti e outros dois trabalhadores temporários;
•

Assistência Técnica: Insuagro (Engenheiro Agrônomo);

•

Problemas Existentes: condição ruim das estradas de acesso;

•
Percepção sobre o empreendimento: a declaração foi: “benefícios e
investimento bom”.
 Propriedade Sr. Giovani Tolotti:
A propriedade do Sr. Giovani Tolotti possui 65 ha, servindo apenas para o cultivo de culturas
anuais, não possui moradia, a área explorada é de 20% da área total da propriedade. O
proprietário não declarou religião e escolaridade.
•
Situação da propriedade: a propriedade possui escritura pública e foi
declarado ser de propriedade individual;
•
Benfeitorias, Infraestrutura e Melhoramentos: a propriedade não possui
benfeitorias;
•
Renda familiar e origem da renda: a renda informada foi de 1 a 3 salários
mínimos provenientes da propriedade;
•
Uso do solo: o proprietário declarou que são explorados 13 ha da área total
sendo 100% com culturas temporárias (soja e trigo) com produção para venda, não
existe atividade de extração vegetal ou mineral na propriedade;
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•
Tecnologia utilizada: foi declarado que é realizado o plantio seguindo a
orientação das curvas de nível;
•
Trabalhadores na propriedade: foram
propriedade 2 produtores ou responsáveis;

trabalhadores

declarados

•

Assistência Técnica: a propriedade conta com assistência agronômica;

•

Problemas Existentes: Não declarou;

•

Percepção sobre o empreendimento: a declaração foi: Não declarou;

da

 Propriedade Sr. Germano Stolfo:
A propriedade do Sr. Germano Stolfo possui há 22 anos têm 13 ha, servindo de moradia,
para o cultivo de culturas anuais e pastagens, a área explorada é de 90% da área total da
propriedade. O proprietário declarou freqüentar a igreja novo progresso e não declarou a
escolaridade.
•
Situação da propriedade: a propriedade possui escritura pública e foi
declarado ser de propriedade individual;
•
Benfeitorias, Infraestrutura e Melhoramentos: a propriedade possui Moradias,
currais, galinheiros, pocilgas, depósitos, cercas, energia elétrica, fossa séptica,
transporte escolar e público;
•
Renda familiar e origem da renda: a renda informada foi de 1 a 3 salários
mínimos provenientes da propriedade;
•
Uso do solo: o proprietário declarou que do total da área são explorados 10%
com culturas anuais (milho e feijão), 20 % com culturas perenes, 20% com
pastagens naturais, 40% com pastagens plantadas (Gado de Leite) e 10% com mata
nativa, não existe atividade de extração vegetal ou mineral na propriedade;
•
Tecnologia utilizada na agricultura: foi declarado que realizada a correção de
solo, adubação química e uso de agrotóxicos, não se utiliza o plantio seguindo a
orientação das curvas de nível, aração com trator agrícola, colheitadeira e irrigação;
•
Tecnologia utilizada na pecuária: foi declarado apenas que se utiliza do
sistema capineira (complementação inverno/seca).
•
Trabalhadores na propriedade: foram
propriedade 3 produtores ou responsáveis;
•

trabalhadores

declarados

da

Assistência Técnica: a propriedade conta com assistência Embratc;

•
Problemas Existentes: declaram existir problemas quanto ao transporte,
estradas e acessos, “bueiros”;
•
Percepção sobre o empreendimento: a declaração foi: foi declarado “melhoria
da renda e melhoria dos acessos. Valorização da propriedade”;

 Propriedade Sra. Elena Guidini:
A propriedade do Sra. Elena Guidini possui a mais de 50 anos têm 64 ha, servindo de
moradia, para o cultivo de culturas anuais e pastagens, a área explorada é de 30% da área
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total da propriedade. O proprietário não declarou religião e dos 3 moradores, dois
completaram o ensino fundamental e um completou o ensino médio.
•
Situação da propriedade: a propriedade possui escritura pública e foi
declarado ser em sociedade;
•
Benfeitorias, Infraestrutura e Melhoramentos: a propriedade possui Moradias,
currais, galinheiros, galpões, cercas, açudes, energia elétrica, fossa séptica;
•
Renda familiar e origem da renda: a renda informada foi de 1 a 3 salários
mínimos provenientes da propriedade;
•
Uso do solo: o proprietário declarou que do total da área são explorados 50%
com culturas anuais (milho e feijão), 50 % com pastagens naturais, não existe
atividade de extração vegetal ou mineral na propriedade;
•
Tecnologia utilizada na agricultura: foi declarado que realizada a correção de
solo, adubação química e orgânica, uso de agrotóxicos e colheitadeiras, não se
utiliza o plantio seguindo a orientação das curvas de nível, aração com trator agrícola
e irrigação;
•
Trabalhadores na propriedade: foram
propriedade 3 produtores ou responsáveis;
•

trabalhadores

declarados

da

Assistência Técnica: a propriedade conta com assistência da Cooperalfa;

•
Problemas Existentes: declaram existir problemas quanto a perca de área de
produtiva por causa dos banhados e a água é de má qualidade;
•
Percepção sobre o empreendimento: a declaração foi: foi declarado
“preocupação com os ruídos constantes”;

6.3.4.1 Considerações Finais
Os proprietários atingidos pelos empreendimentos possuem renda declarada que variam de
1 a mais de 10 salários mínimos e se mostraram conscientes da importância dos
empreendimentos.
Existem duas grandes propriedades dentro da área de abrangência dos parques, ambas
pertencem à família Guidini, e que por esse motivo os seus dados de área e produção se
mostraram superiores aos demais.
No contexto geral, todos os proprietários atingidos se mostraram favoráveis aos
empreendimentos, uma vez que a renda da indenização pela área utilizada está sendo
planejada para investimento na propriedade e acreditam que com a construção dos Parques
Eólicos Rosa dos Ventos I & II ocorra melhoria das estradas de acesso e valorização da sua
propriedade.

______________________________________________________________________________
Impacto Assessoria Ambiental Ltda
Rua São Francisco 65 D, Sala 01, Bairro Maria Goretti, Chapecó – SC
Contatos: (49) 3324 7180 impactoch@yahoo.com.br

245

Figura 6.3.12 – Entrevistando a morador da área de abrangência do parque eólico Rosa dos Ventos I
& II.

Figura 6.3.13 – Entrevista a morador da área de abrangência do parque eólico Rosa dos Ventos I &
II.
.
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6.3.5 Populações Indígenas
O reconhecimento dos índios enquanto realidades sociais diferenciadas, na Constituição
Federal, não pode estar dissociado da questão territorial, dado o papel relevante da terra
para a reprodução econômica, ambiental, física e cultural destes.
Tanto assim que o texto constitucional trata de forma destacada este tema, apresentando,
no parágrafo 1º do artigo 231, o conceito de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios,
definidas como sendo: aquelas "por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas
para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais
necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo
seus usos, costumes e tradições". Terras que, segundo o inciso XI do artigo 20 da CF, "são
bens da União" e que, pelo §4º do art. 231, são "inalienáveis e indisponíveis e os direitos
sobre elas imprescritíveis".
Embora os índios detenham a posse permanente e o "usufruto exclusivo das riquezas do
solo, dos rios e dos lagos" existentes em suas terras, conforme o parágrafo 2º do Art. 231 da
Constituição, elas constituem patrimônio da União. E, como bens públicos de uso especial,
as terras indígenas, além de inalienáveis e indisponíveis, não podem ser objeto de utilização
de qualquer espécie por outros que não os próprios índios.
No final da década de 1970, a questão indígena passou a ser tema de relevância no âmbito
da sociedade civil. Paralelamente os índios iniciaram os primeiros movimentos de
organização própria, em busca da defesa de seus interesses e direitos.
Diversas organizações indígenas e entidades de defesa de direitos promoveram amplo
debate, visando a assegurar a demarcação das terras dos índios e a realizar reflexão crítica
sobre a política de integração. Ao mesmo tempo em que estes se organizavam
politicamente, no sentido de defender os direitos à posse das terras indígenas, passou-se a
debater as bases de uma nova política indigenista, fundamentada no respeito às formas
próprias de organização sociocultural dos povos indígenas.
As modificações significativas na maneira de encarar e tratar as sociedades indígenas,
estabelecidas na Constituição Federal foram, portanto, fruto do processo de
redemocratização do País - na questão indígena, representado pelo movimento que visava
a assegurar o direito à posse das terras indígenas e pela crítica à política de integração.
A superfície das 488 terras indígenas, cujos processos de demarcação estão minimamente
na fase "DELIMITADA", é de 105.673.003 hectares, perfazendo 12,41% do total do território
brasileiro. Outras 123 terras ainda estão por serem identificadas, não sendo suas possíveis
superfícies somadas ao total indicado. Registra-se, ainda, que há várias referências a terras
presumivelmente ocupadas por índios e que estão por serem pesquisadas, no sentido de se
definir se são ou não indígenas.
É preciso considerar que qualquer intervenção em áreas de influência indígena deve
obedecer todo um aparato jurídico destinado a salvaguardar os direitos das populações
indígenas, garantidos pelo Decreto nº. 1.141, de 19/05/94, dispondo sobre as ações de
proteção ambiental das comunidades indígenas. O capítulo II, artigo 9º deste decreto,
dispõe que “as ações voltadas à proteção ambiental das Terras Indígenas e seu entorno
destinam-se a garantir a manutenção do equilíbrio necessário à sobrevivência física e
cultural das comunidades indígenas”. O mesmo capítulo enfatiza a necessidade de se haver
um “controle ambiental das atividades potencial ou efetivamente modificadoras do meio
ambiente, mesmo aquelas desenvolvidas fora dos limites das Terras Indígenas que afetam”
(Decreto nº. 1.141, de 19/05/94, Cap. II, Art. 9º, III).
Ainda de acordo com a lei vigente, no Artigo 231 da Constituição Federal de 1988 é
assegurada proteção especial e diferenciada das Terras Indígenas, para garantir seus
direitos à diferença sócio-cultural e o usufruto exclusivo dos povos indígenas. O artigo 231
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define que “são reconhecidos aos índios os direitos originários sobre as terras que
tradicionalmente ocupam, bem como sua organização social, costumes, língua, crenças e
tradições”.
As Terras Indígenas ainda são protegidas por legislação ambiental disposta pelo Conselho
Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). A FUNAI e o CONAMA têm seguido os parâmetros
do Decreto nº 99.274, de 06/06/90, que trata das Unidades de Conservação, na qual dispõe
o art. 27:
“Nas áreas circundantes das Unidades de Conservação, num raio de dez
quilômetros, qualquer atividade que possa afetar a biota ficará subordinada às
normas editadas pelo CONAMA”.

Desse modo, os empreendimentos que situados na raio de 10 km de Terras Indígenas
também serão submetidos, obrigatoriamente, ao exame e aprovação do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, conforme Resolução
CONAMA nº 237, de 19/12/97, que determina no art. 40:
“Compete ao Instituto brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, órgão executor do SISNAMA, o licenciamento ambiental, a
que se refere o artigo 10 da Lei nº 6.938, de 31 de Agosto de 1981, de
empreendimentos e atividades com significativo impacto ambiental de âmbito
nacional ou regional, a saber: I - localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no
Brasil e em país limítrofe; no mar territorial; na plataforma continental; na zona
econômica exclusiva; em terras indígenas ou em unidades de conservação do
domínio da União”.

6.3.5.1 Terras Indígenas Próximas ao Parque Eólico Rosa dos Ventos
Próximo ao local do empreendimento não há nenhuma Terra Indígena identificada em raio
menor que 50 Km, segundo dados da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), consultados em
2013, sendo desnecessário um estudo específico da comunidade local, bem como consulta
formal a Diretoria de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável junto a FUNAI.

6.3.6 Áreas de relevante interesse social, cultural e patrimônio arqueológico nas
proximidades do empreendimento
Não foram evidenciados nas proximidades do empreendimento a presença de quilombolas
e/ou povos tradicionais, bem como bens de patrimônio históricos e culturais tombados
reconhecidos pela legislação vigente.
Quanto à proteção do patrimônio arqueológico/paleontológico, fora contrato o Arqueólogo
Dr. Juliano Campos Bitencourt que conduzirá o Projeto de Pesquisa Arqueológica do local.
No presente momento o referido projeto sob n° 01508.001014/2013-25 fora protocolado
junto a Superintendência Regional do IPHAN/PR, com base na Portaria IPHAN n° 230/02
para manifestos do referido órgão, para autorizar o levantamento a campo, com envio do
parecer conclusivo junto ao IAP na fase de obtenção da L.I.
Neste momento não é possível afirmar a existência de vestígios arqueológicos no local,
entretanto, há que se considerar que o ordenamento agrícola e a pecuária nas últimas
décadas têm alterado importantes nichos ecológicos e ecossistemas locais em todo o
território catarinense. Possivelmente tinha-se outra paisagem antes da atual ocupação no
local do Parque Eólico Rosa dos Ventos, que pudesse abrigar os grupos pré-históricos, hoje
com menor probabilidade de existência.
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7 PROGNÓSTICO AMBIENTAL
7.1 Projeção de cenários
O objetivo da presente análise é apresentar um prognóstico da área de estudo com a
possibilidade existência e/ou ausência da implantação do empreendimento, de modo que se
possa qualificar e quantificar os aspectos negativos e positivos decorrentes da inserção do
Parque Eólico Rosa dos Ventos no município de Marmeleiro.
Assim, para os trabalhos elaborados para o presente relatório dois cenários foram definidos
e serão explanados: o primeiro compreende a não implantação do empreendimento, ficando
a área dentro do contexto da atual configuração espacial, ou seja, sem as alterações
impostas pela implantação do mesmo; e o segundo consiste na inserção do
empreendimento, e as respectivas premissas das conseqüências da intervenção proposta.
A Análise dos Cenários se propõe apresentar evidências, com base nos resultados
apresentados pelo diagnóstico ambiental, sobre as perspectivas decorrentes de ambos os
cenários. A funcionalidade deste procedimento se exerce na articulação e mensuração dos
aspectos positivos e negativos previstos a cada cenário, fazendo com que se alcance um
entendimento sobre o espaço em questão e suas possibilidades de diagnóstico.

7.1.1 Cenário atual (sem o empreendimento)
A área projetada para empreendimento caracteriza-se como um ambiente de alta influência
antrópica, sobre a paisagem natural, cedendo a vegetação nativa espaço para o
desenvolvimento agrícola e pecuário e em menor escala ao reflorestamento com plantio de
Eucalipto.
Apesar das restrições para cultivos agrícolas (IPARDES : BRDE, 2004), a região se destaca
com uma grande produtividade agrícola utilizando mão de obra familiar. A princípio não se
vislumbra para o local vocação diferente da agrícola e pecuária, como por exemplo turística
ou de expansão urbana. Percebe-se, no entanto que há um potencial inexplorado para a
fruticultura e que áreas de preservação permanente, como às margens de reservatório e
córregos e áreas de alta declividade estão carentes de proteção com vegetação nativa,
apresentado-se esta em fragmentos descontínuos.

7.1.2 Cenário tendencial (com o empreendimento)
Como salientado no subitem anterior, o espaço em que se visa à implantação do
empreendimento caracteriza-se como um ambiente antropizado, com grande alteração
natural. A existência de moradias na AID do empreendimento caracteriza-se por uma baixa
densidade e destinada a moradias permanentes de proprietários e empregados
permanentes.
A presença no local dos Aerogeradores causará num primeiro momento impacto
paisagístico. O próprio fator de contraste com a região poderá transformar os Aerogeradores
em caracteres de vislumbre da paisagem, pois são pioneiros nas paisagens da região,
assim como o são em Palmas no sudoeste do estado do Paraná.
Em longo prazo, AID não deverá apresentar alterações significativas nos meios, físico e
biótico, devendo perfeitamente haver a continuidade da exploração agropecuária por ora
desenvolvida no local, sem significativa interferência. É o meio socioeconômico que sofrerá
maiores alterações, pois absorverá maiores benefícios tanto no momento de implantação do
empreendimento como após sua conclusão, já que o empreendimento, uma obra de
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geração de energia, vai gerar impostos ao município envolvido, podendo haver uma
tendência para o desenvolvimento de turismo rural no local.
No que diz respeito às áreas de preservação permanente (ao redor de nascentes, córregos
e área de alta declividade), podemos afirmar que o empreendimento irá favorecer a
preservação dessas, através do plano básico ambiental. Apesar da baixa influência sobre os
meios físicos e bióticos, o empreendimento se utilizará da ocupação do platô para preserválo da melhor maneira possível, a fim de manter-se a qualidade ambiental do ecossistema, ou
pelo menos proporcionar a recuperação natural do mesmo, fiscalizando seu uso.
O empreendimento, objeto do presente estudo ambiental, está regulamentado sob
legislação específica que prevê adequações específicas, exigidas pelo órgão ambiental
responsável (IAP-PR). As aspirações particulares do empreendimento não estão
desvinculadas das suas obrigações legais para o exercício da geração de energia.
Assim mais do que contemplar as finalidades específicas desse tipo de obra, o
empreendimento oferece soluções para os seus possíveis/prováveis impactos. Isto posto,
deve-se salientar de antemão que alternativas tecnológicas e ambientais foram
integralmente propostas numa forma de, evitar, mitigar, e compensar, os impactos negativos
que surgirão, assim como, por outro lado, potencializar os impactos positivos resultante da
implantação do empreendimento, que refletirão numa melhora relevante das perspectivas
sócio-econômicas da região.
O diagnóstico ambiental da área permite concluir que a ausência do empreendimento não
garantirá uma estabilidade ambiental maior do que a existente atualmente no local, já que
tendencialmente o local possui predomínio por culturas agrícolas podendo haver plantio de
vegetações exóticas e pela expansão da pecuária. Sua implantação, embora altere a
paisagem no que diz respeito ao aspecto visual, introduz melhorias no contexto ambiental
atual, principalmente no meio sócio-econômico - através de medidas de compensação,
aplicadas à econômica local, geração de empregos, impostos e renda - e no meio biótico,
através dos programas de monitoramento da fauna e dos programas de gestão ambiental
propostos a AID.
Ressalta-se também que o empreendimento é de utilidade pública e fruto de concepção
moderna e democrática de gestão ambiental, pois não se contrapõe às necessidades
sociais contemporâneas. Sua instalação visa uma possibilidade técnica, e está ciente ao
atendimento as restrições da legislação ambiental vigente e ao comprometimento para com
a melhoria da qualidade ambiental.
Não é demais salientar o duplo papel que os empreendimentos de geração de energia vêm
exercendo no cenário nacional, mesmo sendo considerado por muitos como discutível, é a
geração de energia fundamental para o desenvolvimento econômico nacional, e a gradativa
recuperação ambiental de muitas áreas desprovidas do devido cuidado e fiscalização, como
prevê a legislação mencionada nesse documento.
Dentro do contexto jurídico-institucional explanado e à luz dos conhecimentos extraídos do
estudo de impactos, prevê-se que os processos transformadores e os conseqüentes
aspectos resultantes destes, convergem para um cenário ambiental mais bem controlado
institucionalmente, portanto melhor do que o atual.

7.2 Identificação, avaliação e parâmetros de impactos ambientais
No desenvolvimento deste item, foram adotadas algumas premissas, no sentido de detectar
os impactos decorrentes da evolução dos processos de planejamento, implantação,
operação e desativação do Parque Eólico Rosa dos Ventos. Para tanto, tomou-se por base
o conhecimento, de um lado, do empreendimento e das atividades que se fazem
necessárias para cada uma das fases, de suas características em termos de contornos,
______________________________________________________________________________
Impacto Assessoria Ambiental Ltda
Rua São Francisco 65 D, Sala 01, Bairro Maria Goretti, Chapecó – SC
Contatos: (49) 3324 7180 impactoch@yahoo.com.br

250

necessidades e decorrências e, de outro, da condição ambiental da área afetada,
apresentada em todas as suas vertentes no diagnóstico ambiental.
A metodologia aplicada para a discretização dos impactos ambientais está baseada na
Matriz de Leopold (1971), com adaptações para a realidade do empreendimento e possibilita
uma avaliação preliminar do impacto resultante em cada componente ambiental da área de
intervenção.
A premissa fundamental desta análise está baseada na identificação das ações impactantes
direta ou indiretamente derivadas de cada uma das fases, e a sua natureza de aplicação, ou
seja, de forma direta – impactos primários – ou indireta – impactos secundários –, sobre
cada um dos componentes ambientais em estudo. Tais ações são separadas pelas
seguintes fases:
•

Ações durante a fase de implantação;

•

Ações durante a fase de operação;

•

Ações durante a fase de desativação.

Entende-se por impacto resultante, o efeito residual final (positivo ou negativo) sobre cada
componente ambiental afetado, decorrente das ações impactantes. Tais componentes são
representados pelos elementos que integram os meios físico, biótico e socioeconômico,
abrangendo as vertentes que compõem o meio ambiente, como solo e recursos hídricos,
vegetação e fauna, economia, usos do espaço e paisagem, dentre outros.
Identificados os impactos ambientais potenciais ou reais, procedeu-se à identificação das
atividades que durante o seu funcionamento podem interagir com o ambiente. Esta tarefa
está intimamente ligada ao reconhecimento dos denominados “aspectos ambientais”.
Para realizar a aferição e classificação das interferências negativas e positivas (impactos
socioambientais) com suficiente rigor científico, utilizou-se as diretrizes metodológicas para
avaliação de impactos adaptada de Moreira (1992), Fiker (2005) e complementada por
elementos amplamente utilizados nos Relatórios/Estudos de Impactos Ambientais
disponíveis para consultas via Web de órgãos ambientais regionais. Visando elevar a
objetividade e aplicabilidade foram realizadas adequações relativas à tipicidade deste
empreendimento.
Neste estudo, cada impacto foi identificado, titulado e descrito e caracterizado através de
seis (6) atributos, permitindo a realização de análises dimensionais e temporais necessárias
à compreensão das conseqüências da inserção do empreendimento (na área de influência),
assim como estabelecer indicativos de ações de mitigação ou compensação.
A identificação, integração e a titulação dos impactos constituem aspectos primários ligados
diretamente a cada um dos profissionais da equipe técnica, com intervenção moderada da
coordenação geral, apenas no nivelamento metodológico entre os participantes. Neste
primeiro momento ocorre a identificação das interferências pelos especialistas de cada área
de estudo integrante do diagnóstico ambiental. Posteriormente a coordenação geral reúne,
organiza e analisa as informações setoriais (advinda dos especialistas).
Num segundo momento a coordenação promove uma reunião geral com todos especialistas
(das diferentes áreas). Neste encontro a coordenação do EIA/RIMA assume o papel de
moderação consensual visando promover uma avaliação inter e multidisciplinar, em todos os
impactos identificados preliminarmente, reavaliando-os harmoniosamente de forma a
expressar e contemplar o entendimento de toda equipe técnica. Havendo divergências, fazse defesas das opiniões contrárias com posterior reavaliação integrada dos pontos
conflitantes. Este processo resulta em maior objetividade e consistência nas descrições e
avaliações, assim como na otimização e enriquecimento das proposições de medidas e
programas socioambientais.
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DESCRIÇÃO DO IMPACTO
A descrição do impacto é a dissertação sobre suas causas diretas (e indiretas) e as
conseqüências previsíveis sobre as características socioambientais da área de influência do
empreendimento. Depois de efetuadas estas ações, os impactos são descritos e
caracterizados conforme descrito a seguir.
Impactos: resultados previstos ou previsíveis, decorrentes dos processos envolvidos no
planejamento, implantação, operação e desativação do empreendimento;
Ações geradoras (Atividade): práticas necessárias para o desenvolvimento do
empreendimento ou eventos acidentais, que podem estar potencialmente envolvidos em
cada uma das etapas do empreendimento;
Atributos: conjunto de parâmetros mensuráveis ou estimáveis, que qualificam cada uma
das intervenções necessárias para a concretização do empreendimento.

•

Quanto à Fase de Ocorrência

Em grandes empreendimentos (como hidrelétricas de grande porte, ferrovias, estradas,
portos, etc.), alguns impactos (como a expectativa da população atingida) podem ocorrer
antes mesmo do início da sua implementação, causados simplesmente a partir da simples
notícia de que tal obra será realizada. Contudo a maioria dos impactos está relacionada às
atividades de construção e operação do empreendimento, pois neste período ocorrem (e
podem perdurar) as atividades modificadoras do ambiente original.
A identificação precisa da fase de ocorrência de um impacto é importante porque permite a
adoção de medidas previamente, possibilitando a sua minimização quando for negativo, ou
sua potencialização, quando for positivo. No presente estudo foram considerados os
seguintes atributos para os impactos, quanto à fase de ocorrência:
I. Fase I - Planejamento: a fase de planejamento consiste no período que compreende toda
a fase de estudos até o início de mobilização para a instalação do(s) canteiro(s) de obras. A
ocorrência de impactos nesta fase está relacionada à notícia da construção do
empreendimento e à movimentação de pessoas na localidade onde será implementado, em
decorrência de estudos de engenharia ou ambientais, desenvolvidos antes do início da
construção.
II. Fase II - Construção: a fase de construção compreende desde a mobilização para
instalação do canteiro de obras até a conclusão da obra. É a partir da construção que
começa a manifestar-se a maioria dos impactos prognosticados, pois efetivamente ocorrem
as alterações no ambiente original. Um impacto típico desta fase é a geração de áreas
degradadas e alteração da paisagem natural, devido à construção de acessos e vias com
mobilização temporária de parte do solo da área de influência.
III. Fase III - Operação: na fase de operação ocorrem alterações no cotidiano local
promovidas pela utilização das estruturas construídas na fase anterior (funcionamento do
empreendimento).
Cabe ressaltar que as principais ações geradoras de impactos socioambientais fazem-se
sentir durante as diversas etapas que se estendem desde o planejamento da obra até a sua
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desativação ou possível reconversão, nomeadamente: projeto, construção, operação e
desativação/reconversão.
Na fase de projeto ou planejamento as perturbações foram muito reduzidas ou
insignificantes dadas pela ação dos técnicos implicados no planejamento da obra e na
elaboração dos estudos ambientais, sendo que o único proprietário foi amplamente
informado sobre o projeto e já foram elaborados os contratos com este para uso das terras
necessárias à instalação da obra. Desta forma, esses impactos não foram contabilizados.
CARACTERIZAÇÃO DO IMPACTO (ATRIBUTOS)
A caracterização de cada impacto é efetuada através da análise de 6 (seis) atributos de
caráter qualitativo, os quais permitem avaliar o seu significado em relação aos outros
prognosticados. A partir da compreensão de cada impacto individualizado, pode-se avaliar o
impacto global do empreendimento em relação ao ambiente onde será inserido através da
análise da sinergia existente entre impactos e medidas mitigadoras e compensatórias que
podem ser adotadas.

•

Quanto ao meio impactado

Informa a espacialidade ou dimensão da interferência provocada conforme metodologia
adotada no diagnóstico ambiental, o impacto pode se manifestar no meio físico, no meio
biótico ou no meio socioeconômico, embora possa ocorrer impactos que extrapolem
essas definições, isto por terem caráter mais abrangente, afetos, por exemplo, ao contexto
global (redução de emissões de carbono) ou ao contexto estadual e federal (diversificação
da matriz energética).

•

Quanto à área de influência

Pode ocorrer na área de influência direta ou indireta assim determinado:
I. Área de Influência Direta, aquele em que essas alterações se restringem aos limites do
município quanto ao meio socioeconômico e também são restritos à AID do
empreendimento quanto aos meios físico e bióticos, assim delimitados neste estudo;
II. Área de Influência Indireta aquele em que essas alterações ultrapassam aos limites do
município quanto ao meio socioeconômico e também ultrapassa os limites da AID do
empreendimento quanto aos meios físico e bióticos.

•

Quanto a Probabilidade de ocorrência

Exprime o risco subjetivo para ocorrência do impacto levando em consideração a fisiografia
local e a experiência da equipe técnica em empreendimentos de mesmo porte. Assim, pode
ser classificado como: Certo ou incerto.

•

Quanto à Natureza

A natureza do impacto diz respeito à qualificação dos efeitos que pode causar ao ambiente,
podendo ser positiva, negativa ou indeterminada.
I. Positiva, quando gera efeitos benéficos.
II. Negativa, quando os efeitos são prejudiciais.
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III. Indeterminada, quando os conhecimentos disponíveis não permitem prever quais serão
seus efeitos.

•

Quanto à Duração

A duração do impacto está relacionada à sua permanência no ambiente a partir da
manifestação de sua causa, sendo classificada como:
I. Temporária, quando o impacto desaparece após o encerramento de sua causa como, por
exemplo, o aumento temporário da oferta de emprego.
II. Permanente, quando o impacto não cessa com o passar do tempo, como é o caso da
Supressão Florestal.
III. Cíclica, quando o impacto manifesta-se sob um padrão em determinada estação do ano.
IV. Recorrente, quando o impacto pode desaparecer e reaparecer de tempos em tempos
sem responder a um padrão definido.

•

Quanto à possibilidade de reversão

Este aspecto deve ser analisado levando-se em conta as medidas compensatórias e
mitigadoras que serão adotadas em relação ao impacto. Ele será reversível caso existam e
sejam adotadas medidas capazes de anular totalmente os seus efeitos. O impacto será
irreversível quando não existem medidas capazes de anulá-lo totalmente. Nesse caso,
adota-se uma forma compensatória. Este atributo aplica-se somente a impactos negativos.

7.2.1 Impactos durante a Fase I – Implantação
a) Aumento do tráfego no Local das Obras
Este tipo de empreendimento apresenta a necessidade de matérias-primas, estruturas
físicas, maquinários pesados, mão-de-obra, entre outros. Assim, surge à necessidade de
transportá-los até o local da obra, ocasionando um inerente aumento do tráfego de veículos,
sobretudo veículos pesados.
A insegurança gerada aos motoristas e moradores por eventuais desvios e interrupções do
tráfego é causada principalmente pelo aumento do fluxo de veículos pesados durante as
obras de implantação.
Tabela 7.1.1 – Aumento do Tráfego no local das obras
Atributo
Qualificação
Meio Impactado
Socioeconômico
Área de Influência
Direta
Probabilidade
Certa
Natureza
Negativa
Duração
Temporária
Reversão
Reversível

Medidas, plano e programas recomendados:
• A empresa de responsável pela execução da obra deverá elaborar um plano detalhado
dos procedimentos relacionados à movimentação de veículos ao seu serviço na área,
estabelecendo um cronograma que oriente o fluxo destes de forma racional;
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• Executar os procedimentos necessários, que envolvem a sinalização das obras, o
isolamento necessário, instalações de dispositivos de segurança e ainda a divulgação
junto às comunidades das atividades que eventualmente interfiram no tráfego;
• Observar a capacidade de suporte do pavimento, transportando tanto quanto possíveis
cargas com peso compatível;
• Executar o Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social para a comunidade
e trabalhadores.
b) Acréscimo na Demanda de serviços, mão-de-obra e Geração de Empregos
Para boa parte do processo de implantação do empreendimento, serão utilizados
trabalhadores especializados em operar maquinários, mas também serão necessários
outros trabalhadores para serviços gerais. Neste caso, pode haver recrutamento na região,
propiciando um aumento da oferta de emprego. Estima-se a necessidade de 260 pessoas
diretamente envolvidas na construção do empreendimento no pico da obra.
Com este incremento populacional haverá aumento na procura por atividades do setor de
serviços e comércio dos municípios tais como abastecimento de combustíveis, reparação de
máquinas e veículos, alimentação, hospedagens, etc., pressionando para a adequação dos
empresários locais na nova configuração das atividades econômicas exercidas, mediante a
criação ou ampliação das atividades de prestação de serviços à população. Dessa forma,
haverá um aumento da arrecadação de impostos e taxas, provocado pelo crescimento das
atividades econômicas e também de empregos e renda.
Este aumento, de natureza positiva, acarreta, ainda que temporariamente, um aquecimento
da economia local, com o surgimento de pequenos comércios, como bares, restaurantes e
pensões, melhorando as oportunidades de emprego formal e informal. Contudo, este
impacto, embora positivo está associado ao aumento da população, o que pode causa
outros impactos de natureza negativa quando se demanda uma maior pressão sobre a
utilização de equipamentos públicos de saúde.
Tabela 7.1.2 – Acréscimo na demanda de serviços, mão de obra e geração de emprego
Atributo
Qualificação
Meio Impactado
Socioeconômico
Área de Influência
Direta
Probabilidade
Certa
Natureza
Positiva
Duração
Temporária
Reversão
Não se aplica

Medidas, plano e programas recomendados:
•

Programa de Comunicação Social;

•

Incentivos para a contratação de mão-de-obra local;

•

Programa de Gestão Ambiental;

•

Priorizar o comércio local para fornecer suprimentos.

c) Geração de resíduos e esgoto sanitário e industrial
A geração de resíduos em um empreendimento deste tipo é proveniente das atividades de
escritório, cozinha e banheiros, bem como de materiais de construção e do conserto e
manutenção de máquinas e equipamentos.
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Ainda, o manejo de combustíveis e óleos para o maquinário, se não realizado um sistema
de controle, pode promover a poluição, em casos de acidentes.
Os resíduos sólidos devem ser manejados adequadamente de acordo com as suas
características, ou seja, diferenciando-se os resíduos comuns ou domésticos (classe 2, NBR
10004, 2004) dos resíduos de construção civil (classe 3, NBR 10004, 1987) e dos resíduos
de manutenção dos veículos, máquinas e equipamentos (classe 1, NBR 10004, 2004).
Quando mal gerenciados estes resíduos podem promover temporariamente a perda da
qualidade ambiental nas localidades próximas ao empreendimento. Por exemplo: obstrução
do escoamento superficial de corpos hídricos ou das águas das chuvas provocando
inundações, quando lançados diretamente no leito de canais ou em terras baixas;
deslizamentos, quando lançados em encostas ou em terrenos problemáticos; disseminação
de doenças, quando depositados a revelia, em locais clandestinos, promovendo a
proliferação de vetores como insetos e roedores.
Os esgotos sanitários também podem acarretar uma série de prejuízos ambientais quando
mal gerenciados, como a contaminação das águas superficiais e subterrâneas e a
exposição da população a doenças de veiculação hídrica.
Caso não sejam tomadas medidas preventivas o acúmulo indevido desses resíduos irá ser
um fator determinante para o aparecimento local de espécies nativas fortemente
sinantrópicas, como lagartos, urubus, ratos, ratazanas, aranhas, entre outras espécies, que
podem se alimentar do descarte orgânico. Além desses animais, podem aparecer ou
aumentar as populações de insetos vetores e transmissores de doenças (tais como
mosquitos, moscas e baratas).
Esses animais atraídos por acúmulo de resíduos, podem ainda ocupar as áreas naturais
próximas ao empreendimento e, com isso, competir com animais silvestres pelo hábitat e
pelo alimento, ou mesmo introduzir doenças em suas populações, principalmente, e em
particular em mamíferos.
Por fim, a atração em grande escala de roedores e de insetos poderá ocasionar o
aparecimento local e o aumento populacional de diversas espécies de animais peçonhentos,
como serpentes, aranhas e escorpiões, atraídos pela farta oferta alimentar.
Este impacto está relacionado diretamente às atividades desenvolvidas no canteiro de obras
e nas proximidades das construções das estruturas componentes do empreendimento. Por
se concentrar especificamente na área de influência direta e depender das técnicas de
gerenciamento a implantar no canteiro de obras a magnitude de sua manifestação é
considerada baixa e a sua temporalidade se restringirá ao intervalo de tempo necessário
para a execução das obras. Assim que se encerrarem as obras, será possível a remoção
completa dos resíduos, tornando viável o retorno às condições ambientais anteriores.
Quando da operação espere-se apenas esgoto sanitário do escritório de operação, lixo de
escritório e óleos e graxas do sistema de manutenção e lubrificação de equipamentos.
Tabela 7.1.3 – Geração de resíduos e esgoto sanitário e industrial
Atributo
Qualificação
Meio Impactado
Físico
Área de Influência
Direta
Probabilidade
Certa
Natureza
Negativa
Duração
Temporária
Reversão
Reversível

Medidas, plano e programas recomendados:
•

Implantação do Programa de gerenciamento de resíduos sólidos;
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•

Programa de educação ambiental e comunicação social;

•

Implantação de sistemas de tratamento individuais, como fossa séptica e
sumidouro, para os esgotos sanitários;

•

Contratar empresa especializada e devidamente licenciada para coleta, transporte e
destinação final de resíduos.

d) Geração de poeira e ruídos
Durante a fase de implantação do empreendimento, o efeito da obra na qualidade do ar
deverá estar limitado à poeira suspensa e a geração de ruídos proveniente do movimento de
máquinas e caminhões no local bem como para abertura e manutenção das estradas de
acesso.
Por outro lado, tais obras não devem representar atividades com potencial de poluição
atmosférica significativo, uma vez que a emissão de material particulado é um impacto
circunscrito aos locais das frentes de trabalho e, em menor escala, aos trajetos de materiais,
equipamentos e pessoal. O componente predominante nestas condições é o material
pulverulento que compreende uma gama de elementos finos que não deve trazer problemas
de intoxicação, tampouco danos à vegetação. Esta poeira suspensa durante a obra tem um
alcance limitado, tendendo a se depositar rapidamente no solo, dependendo das condições
climáticas.
Além disso, os gases emitidos na queima de combustíveis por veículos e equipamentos
pesados, como tratores, caminhões, escavadeiras, dentre outros, dada a magnitude das
obras, não devem atingir níveis suficientes para provocar alteração mensurável nos
parâmetros de qualidade do ar da região de entorno. Ainda sobre estes equipamentos, o
potencial de impacto sobre os ruídos relaciona-se às condições de manutenção desses
equipamentos, ponto que também pode ser explorado com a adoção de medidas
mitigadoras.
Atributo
Meio Impactado
Área de Influência
Probabilidade
Natureza
Duração
Reversão

Tabela 7.1.4 – Geração de poeira e ruídos
Qualificação
socioeconômico
Direta
Certa
Negativa
Temporária
Reversível

Medidas, plano e programas recomendados:
•

Isolamento da área;

•

Realizar umectação constante nas vias de acesso;

•

Realizar manutenções constantes nos maquinários.

e) Abertura de estradas ou melhoria em trechos da malha viária existente
Na fase de implantação do empreendimento, a abertura de novos acessos causará
alterações na paisagem devido às mudanças na conformação do relevo provenientes do
corte, aterro, áreas de bota-fora e áreas de jazidas de empréstimo.
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Em se tratando da fase de construção do parque eólico, cabe destacar que as alterações na
paisagem são, em sua maioria, reversíveis. As causas são a abertura de novos acessos
(aqueles provisórios), movimentação de terra quando da construção das bases das torres
dos aerogeradores, tráfego do maquinário e entre outras alterações inerentes às obras.
Tabela 7.1.5 – Abertura de estradas ou melhoria em trechos da malha viária existente
Atributo
Qualificação
Meio Impactado
Físico
Área de Influência
Direta
Probabilidade
Certa
Natureza
Negativa
Duração
Temporária
Reversão
Reversível

Medidas, plano e programas recomendados:
•

Os novos acessos deverão ao máximo evitar interferências com a drenagem natural,
porém quando isso não for possível, podem ser construídas pontes ou tubulações
que garantam a passagem do fluxo d’água;

•

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas.

f) Interferências sobre a flora
A utilização de áreas necessárias para abertura de estradas e implantação do
empreendimento provocará a supressão da cobertura vegetal em pequenos fragmentos.
Quando se analisa o mapa de uso e cobertura do solo observa-se que a área de
implantação do empreendimento é formada basicamente por áreas de cultivo agrícola e
pastagem, havendo apenas fragmentos florestais secundários, onde para locação de alguns
acessos internos e para a rede de distribuição de energia será necessária a supressão de
uma área total de 0,15 ha.
Devida a pequena proporção, este impacto não causará a extinção de quaisquer espécies
da fauna ou flora da região, tendo em vista não parecer haver quaisquer endemismos locais
observados durante as campanhas de levantamento de dados “in loco”.
A compensação da perda de ecossistemas terrestres para a flora e a fauna, por sua vez,
deverá ser observada pela implementação de uma unidade de conservação, ou destinação
de recursos para unidade já existente, conforme rege a Resolução nº 002/96 do CONAMA,
além de promover a reposição florestal de acordo com a Lei nº 11.428/2006.
Observou-se ainda nas campanhas de levantamento florestal a existência de vegetação
citada pelo IBAMA como Ameaçada de extinção. Para os exemplares de porte
Herbáceo/Arbustivo recomenda-se o salvamento e transplante em locais próximo ao
empreendimento, já para as espécies arbóreas recomendamos o plantio de mudas na
proporção de 10 mudas para cada exemplar suprimido.
Atributo
Meio Impactado
Área de Influência
Probabilidade
Natureza
Duração
Reversão

Tabela 7.1.6 – Interferência sobre a flora
Qualificação
Biótico
Direta
Certa
Negativa
Permanente
Irreversível
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Medidas, plano e programas recomendados:
•

Prevenção do Desflorestamento Indevido;

•

Programa de Recuperação de áreas degradadas;

•

Projeto de Reposição florestal;

•

Programa de Criação ou Vitalização de Unidades de Conservação e Compensação
Ambiental;

•

Escolher sempre que possível locais já degradados para a construção do canteiro de
obras vias de acesso e locais de bota-fora e empréstimo.

g) Interferências sobre a fauna
Destruição de abrigos quando da abertura de acessos e escavações para fundação das
torres dos aerogeradores e atropelamento de animais em função do aumento do tráfego de
veículos são impactos negativos que poderão ocorrer durante as obras de implantação do
empreendimento relacionados a fauna.
A retirada da cobertura vegetal, ainda que em pequena escala, leva à redução da área de
muitas espécies florestais, deixando animais expostos à condições ambientais
desfavoráveis. Algumas atividades na fase de implantação do empreendimento, como a
terraplanagem, instalação dos canteiros de obras, a operação de máquinas e equipamentos
e o aumento de ruídos podem afugentar algumas espécies, levando à alteração do habitat
de espécies de anfíbios, répteis, aves e mamíferos.
As extensas áreas antes dominadas por campos serão modificadas pela inserção de novos
elementos na paisagem. As aves podem utilizar as novas estruturas como área de pouso,
descanso e nidificação. Aqueles animais que ocupam o espaço terrestre, a priori, devem ser
repelidos das áreas contíguas ao parque em virtude da movimentação de pessoas e do
ruído emitido pelas máquinas.
Após a recuperação ambiental das locações que foram necessárias apenas para as obras
de construção (canteiro de obras), algumas espécies da fauna, que eventualmente se
utilizam dessas áreas, podem voltar a ocupá-las.
Os anfíbios poderão sofrer interferências somente durante a construção do parque, em
especial, aqueles com distribuição campestre, provavelmente retornando, posteriormente,
às condições anteriores a construção do empreendimento.
Como descrito previamente, trata-se de uma área bem aberta e em grande parte recoberta
por pastagens e plantação agrícolas, assim sendo, na previsão deste estudo espera-se que
o impacto seja pouco expressivo sobre a fauna local.
Atributo
Meio Impactado
Área de Influência
Probabilidade
Natureza
Duração
Reversão

Tabela 7.1.7 – Interferência sobre a Fauna
Qualificação
Biótico
Direta
Certa
Negativa
Permanente
Irreversível

Medidas, plano e programas recomendados:
•

Programa de Monitoramento da fauna;
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•

Programa de Recuperação de áreas degradadas.

•

Programa de Criação ou Vitalização de Unidades de Conservação e Compensação
Ambiental.

l)

Possível Interferências em sítios arqueológicos

A implementação do projeto prevê a instalação de canteiro de obras, abertura ou melhoria
de estradas e escavações para locação dos Aerogeradores em áreas onde pode haver
sítios arqueológicos. Devem ser realizadas prospecções arqueológicas na AID do
empreendimento, e que com maiores detalhamentos em estudos nessa região, poderão ser
cadastrados sítios relacionados à ocupação humana pretérita. Os trabalhos de prospecção
já contratados pelo empreendedor serão executados por profissionais da área de
arqueologia.
É importante ressaltar que existe a necessidade de iniciar um Programa de Salvamento
Arqueológico quando do início da obra, para o projeto ser desenvolvido de forma ampla e
sistemática, caso venha a ser identificado algum vestígio arqueológico apontado durante a
prospecção arqueológica.
Tabela 7.1.8 – Possível interferência em sitos arqueológicos
Atributo
Qualificação
Meio Impactado
Socioeconômico
Área de Influência
Direta
Probabilidade
Incerta
Natureza
Negativa
Duração
Permanente
Reversão
Irreversível

Medidas, plano e programas recomendados:
•

Programa de prospecção arqueológica;

•

Programa de comunicação social e educação ambiental;

•

Programa de Salvamento e Resgate Arqueológico (no caso de serem identificados
sítios).

J) Alteração da qualidade das águas superficiais
Quanto à qualidade das águas superficiais, poderão ocorrer modificações na fase de
implantação da obra, devido ao transporte de sedimentos e efluentes para os corpos de
água, conduzindo a modificações de suas características físico-químicas. As nascentes de
cursos hídricos existentes na área do empreendimento também poderão ser impactadas
pelas obras.
A execução de terraplanagem para implantação de acessos e de canteiros de obras, praças
de montagem, assim como a execução das obras em geral, deixa o solo descoberto de
vegetação e propenso à erosão, o que contribui para o carreamento de sólidos até os
corpos d'água próximos, nos quais poderá ocorrer aumento da turbidez.
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Tabela 7.1.9 – Alterações na qualidade das águas superficiais
Atributo
Qualificação
Meio Impactado
Físico
Área de Influência
Direta
Probabilidade
Incerta
Natureza
Negativa
Duração
Temporária
Reversão
Reversível

Medidas, plano e programas recomendados:
•

Programa de Monitoramento da qualidade da água;

•

Programa de recuperação de áreas degradadas;

•

Tratamento de efluentes e gestão de resíduos.

K) Erosão do solo
O processo de degradação do solo pode ocorrer por vários motivos: esgotamento, erosão,
compactação e pela retirada da cobertura vegetal, quando o solo fica exposto às ações dos
agentes erosivos naturais como chuvas, ventos e insolação.
A erosão do solo é um dos impactos sobre o meio físico que poderá ocorrer tanto nas fases
de implantação, operação, como de desativação do empreendimento, estando associada às
plataformas de montagem e manutenção dos aerogeradores e aos eventuais acessos que
possam ser abertos. Durante a fase de implantação, as plataformas são necessárias para a
montagem das turbinas eólicas.
Durante a fase de operação do empreendimento, essas plataformas precisam ser mantidas
para eventuais trabalhos de manutenção das torres. As plataformas deverão ser construídas
através de aterros, utilizando o material resultante das escavações para montagem da base
das torres. Esse processo resultará em áreas de solo exposto, logo, vulneráveis à erosão. A
abertura de acessos também poderá gerar processos erosivos nos pequenos taludes
originados pelo corte do terreno ou nas margens destas estradas, considerando que
algumas poderão não ser pavimentadas.
Atributo
Meio Impactado
Área de Influência
Probabilidade
Natureza
Duração
Reversão

Tabela 7.1.10 – Erosão do Solo
Qualificação
Físico
Direta
Certa
Negativa
Temporária
Reversível

Medidas, plano e programas recomendados:
•

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas com proteção do solo;

•

Adotar medidas de controle do fluxo das águas superficiais promovendo a diminuição
da velocidade de escoamento e aumentando a infiltração, reduzindo assim os ricos
de intensificação dos processos erosivos.
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L) Contaminação do solo por vazamento de óleos e combustíveis
Durante a fase de construção do parque eólico poderão ocorrer vazamentos de óleos,
graxas ou combustíveis, provenientes de máquinas e equipamentos. Tais vazamentos
poderão acarretar na contaminação do solo e/ou das águas superficiais. Durante a fase de
operação para a manutenção de equipamento também poderá haver contaminação do solo
por óleos e combustíveis.
Tabela 7.1.11 – Contaminação do Solo por vazamento de óleos e combustíveis
Atributo
Qualificação
Meio Impactado
Físico
Área de Influência
Direta
Probabilidade
Incerta
Natureza
Negativa
Duração
Temporária
Reversão
Reversível

Medidas, plano e programas recomendados:
•

Manutenções e regulagens periódicas de veículos, equipamentos e máquinas,
evitando assim possíveis contaminações do solo e água por vazamentos de
combustíveis, óleos e graxas. Os equipamentos deverão ser substituídos por outros
em perfeitas condições de uso no caso de apresentarem qualquer avaria. Os
lubrificantes e combustíveis que forem armazenados no canteiro de obras deverão
permanecer em locais cobertos e pavimentados.

•

Caso ocorra algum acidente e haja derramamento de óleo, o empreendedor deve
providenciar a remoção do solo afetado para locais adequados a serem indicados
pelo órgão responsável pela fiscalização ambiental, onde não causem danos
ambientais adicionais.

•

Implantar sistema de separação de água e óleo.
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Tabela 7.1.12 – Matriz de impactos socioambientais na fase de instalação
Legenda: MEIO IMPACTADO – SE: socioeconômico, MF: meio físico, MB: meio biótico. ÁREA DE INFLUÊNCIA – D: direta, I: indireta. PROBABILIDADE (Prob) – C: certa, I:
incerta. NATUREZA – P: Positiva, N: Negativa, I: Indeterminada; DURAÇÃO – T: temporário, P: permanente, C: cíclico, R: recorrente. REVERSÃO – R: reversível, I:
irreversível, NA: não se aplica.
ATIVIDADE

IMPACTO

MEIO
IMPACTADO
SE MF MB

1. Acomodação dos
colaboradores no
município

A. Aumento do tráfego.
B. Acréscimo na demanda por serviços
mão de obra e geração de empregos.

A
B

1.1 Moradias
provisórias

A. Geração de resíduos e esgoto sanitário
e industrial.
B. Aumento do consumo de água e energia
elétrica.

B

2. Abertura ou
reabilitação dos
principais acessos

A. Geração de poeira e ruídos.
B. Abertura de estradas ou melhoria em
trechos da malha viária existente.
C. Interferência sobre a flora.
D. Interferência sobre a fauna.
E. Redução das áreas destinadas às
atividades agropecuárias.
F. Possível interferência em sítios
arqueológicos.

A
F
E

B

A. Alteração da qualidade da água
superficial.
B. Geração de poeira e ruídos.
C. Erosão do solo

B

A
C

A. Geração de resíduos de construção.
B. Alteração de tráfego local.

B

A
B

2.2. Obras de
drenagem pluvial

2.3 Construção ou
readequação de
pontes ou bueiros.
3. Execução das
escavações para
construção das
fundações das

A. Interferência em sítios arqueológicos.
B. Geração de poeira e ruídos.

A
B

A

C
D

ÁREA DE
INFLUÊNCIA
D
I
A

B

A

B

A
B
C
D
E
F

A
B

B

MEDIDA(S) MITIGADORA(S),
COMPENSATÓRIA(S) OU
POTENCIALIZADORA(S)
A. Melhorias na sinalização de trânsito.
B. Maximização da contratação da mão-de-obra,
de serviços e insumos locais e execução do
programa de comunicação social e educação
ambiental.
A. Implantação de sistema de tratamento de
efluentes; Instalação de caixa de gordura, além de
segregação e destinação adequada dos resíduos
sólidos com implantação do programa de
gerenciamento de resíduos.
B. Execução do programa de Comunicação Social.
A. Manutenção e controle de velocidade dos
veículos e máquinas, estabelecimento de horários
de trabalho; Umectação dos acessos e
manutenções constantes em máquinas e
equipamentos.
B. Recuperação de áreas degradadas e
implantação de sistema de drenagem.
C. Evitar desflorestamento indevido; Reposição e
compensação florestal.
D. Programa de monitoramento da fauna.
E. Contrato de arrendamento ou aquisição das
terras.
G. Execução do Programa de Monitoramento
Arqueológico.
A. Se possível, executar as obras em períodos de
baixa pluviosidade; executar programa de
monitoramento da qualidade da água.
C. Manutenção e controle de velocidade dos
veículos e máquinas, estabelecimento de horários
de trabalho.
D. Recuperação de áreas degradadas.
A. Reciclagem dos resíduos gerados na
construção e destinação dos resíduos não
recicláveis para aterro licenciado ou tratamento em
empresa especializada.
B. Implantação ou melhorias da sinalização de
trânsito.
A. Execução do Programa de Monitoramento
Arqueológico.
B. Estabelecimento de horários de trabalho.
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PROB.

NATUR.

C

N P

I

I

DURAÇÃO
T

P

C

R

REVERSÃO
R

A
B

A B

A
B

A

A
B

A
B

A
B

A
B

B
C
A
D
E
F

A
B
E

A
B
C

A
B
C

A
B
C

A
B
C
D

E
F

A
B
C
D
E
F

B
C

A

A

B

A
B

A
B
B

A

B

A

A
B

B

B

I

NA
B

C
D
F

B

A
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ATIVIDADE

IMPACTO

MEIO
IMPACTADO
SE MF MB

ÁREA DE
INFLUÊNCIA
D
I

MEDIDA(S) MITIGADORA(S),
COMPENSATÓRIA(S) OU
POTENCIALIZADORA(S)

PROB.

NATUR.

C

I

N P

C
D
E

A
B

A
B
C
D
E

B

A

A
B

A
B

C

I

DURAÇÃO
T

P

C

R

REVERSÃO
R

I

C
A
D
B
E

C
D
E

A
B

A
B

A
B

A
B
C

A
B
C

A
B
C

A
B
C

A
B
C

A
B
C

A
B
C
D
E
F

A
B C
E D
F

A
B
E
F

A
B
C

A
B
C

C A
B

A
B
C

A
B

A B

A
B

B

NA

torres.
A. Interferência sobre a flora
B. Possível interferência em sítios
arqueológicos.
C. Geração de poeira e ruídos.
D. Redução das áreas destinadas às
atividades agropecuárias.
E. Erosão do solo.
3.2. Armazenamento A. Erosão do solo
temporário do
B. Redução das áreas destinadas às
material resultante
atividades agropecuárias.
das escavações
3.1. Preparação da
plataforma para
montagem e
manutenção

4. Transporte das
estruturas dos
Aerogeradores
5. Montagem dos
aerogeradores

6. Construção da
rede de energia
interna do parque

A. Geração de poeira e ruídos.
B. Alteração do tráfego.
C. Contaminação do solo por óleos e
combustíveis.
A. Geração de ruídos.
B. Contaminação do solo por óleos e
combustíveis.
C. Geração de resíduos.
A. Geração de resíduos da construção.
B. Geração de poeira e resíduos.
C. Redução das áreas destinadas às
atividades agropecuárias.
D. Possível interferência em sítios
arqueológicos.
E. Interferência sobre a fauna
F. Contaminação do solo por óleos e
combustíveis

B
D

C
E

B

A

A
B

C

A

B
C

B
C
D

A
F

A
B

7. Construção da
subestação
elevadora

A. Geração de efluentes sanitários.
C. Geração de resíduos sólidos e líquidos.
D. Aumento do consumo de água e energia
elétrica.

C

8. Recuperação
paisagística da área
do canteiro de obras
e das áreas da rede
interna do parque.

A. Geração de empregos.
B. Aumento de consumo de água e
energia elétrica.

A
B

A

A

E

A
B
C
D
E

D. Execução do Programa de Monitoramento
Arqueológico.
C. Manutenção de veículos e máquinas,
estabelecimento de horários de trabalho.
E. Plantio de espécies pioneiras e/ou contenção
físicas dos novos taludes.

A
B

A. Recuperação de áreas degradadas, utilizar este
material para aterros e plataformas.

A

A. Manutenção e controle de velocidade dos
veículos e máquinas, estabelecimento de horários
de trabalho.
C. Manutenção de veículos e máquinas.

B
C

A
B
C
A
B
C
D
E
F

A
B

C

A. Estabelecimento de horários de trabalho.
B. Manutenção de veículos e máquinas.
C. Segregação e destinação adequada dos
resíduos.
A. Reciclagem dos resíduos gerados na
construção e destinação dos resíduos não
recicláveis para aterro licenciado ou tratamento em
empresa especializada.
B. Estabelecimento de horários de trabalho.
D. Execução do programa de Monitoramento
Arqueológico.
E. Acompanhamento das atividades
G. Manutenção de veículos e máquinas.
A. Reciclagem dos resíduos gerados na
construção e destinação dos resíduos não
recicláveis para aterro licenciado ou tratamento em
empresa especializada.
B. Manutenção de veículos e máquinas,
estabelecimento de horários de trabalho.
E. Programa de comunicação social e educação
ambiental.

A
B
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7.2.2 Impactos durante a Fase III – Operação
Esta etapa tem início na finalização das obras civis e início dos testes de operação e
operação comercial propriamente dita.

a) Alteração da paisagem local
A palavra paisagem pode apresentar diversas conotações em função do contexto sobre a
qual está inserida. De maneira geral, paisagem pode ser entendida como extensão de
território que se abrange num olhar ao nosso redor, constituída por um conjunto de
elementos dinâmicos criados pela natureza e pelo homem.
A alteração de uma paisagem acarreta em conseqüências sociais e, dependendo da
alteração pode influenciar, também, a ocorrência e distribuição da fauna. Analisando sob as
óticas física e social, a região em estudo possui uma paisagem bastante homogênea, baixa
concentração populacional distribuídas em grandes lotes rurais quando comparada a
realidade do oeste catarinense.
A alteração na paisagem incide no aspecto visual que se inicia em decorrência da
implantação do canteiro de obras, vias de acesso, das construções civis e, principalmente,
na locação dos aerogeradores.
Na ocasião da operação do parque eólico, a alteração da paisagem, provocada pela
inserção de novos elementos (aerogeradores), pode ser vista tanto de forma positiva quanto
negativa. Observando os parques instalados em outros países, há situações onde as
estruturas atuam como atrativo turístico, pois além de compor uma paisagem, muitas vezes,
harmônica, reflete a idéia de fonte de energia limpa e renovável atraindo curiosos e pessoas
que se identificam com as causas ligadas ao meio ambiente.
Basicamente, o impacto visual é produto da localização do parque, ou seja, alguns
ambientes são naturalmente mais adequados para instalação das torres, e da percepção da
população.
Os impactos visuais decorrentes do agrupamento de torres e aerogeradores são
consideráveis devido às dimensões destes e por tratar-se de algo novo na região. No
entanto tal impacto decresce rapidamente conforme a distância de observação (Figura a
seguir). Uma espécie de regra não oficial para estes casos mencionada por Wizelius (2007)
diz que o impacto visual é marcante sobre a paisagem numa distância de até dez vezes a
altura da torre do aerogerador, isto é, no raio de 1.000 metros para um aerogerador com
uma torre de 100 metros de altura.
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Figura 7.1 - Impacto visual de um aerogerador conforme a distância de observação (GIPE, apud
WIZELIUS, 2007).

Wizelius (2007) ainda menciona que os aerogeradores, em geral, podem ser vistos a uma
distância de até 400 vezes a altura de sua torre, ou seja, até 40 quilômetros de distância
para um aerogerador com torre de 100 metros. Entretanto na distância de cinco quilômetros
aproximadamente o aerogerador, de certa forma, já se mistura a paisagem.
Em se tratando da fase de construção do parque eólico, cabe destacar que as alterações na
paisagem são, em sua maioria, reversíveis. As causas são a abertura de novos acessos
(aqueles provisórios), movimentação de terra quando da construção das bases das torres
dos aerogeradores, tráfego do maquinário e entre outras alterações inerentes às obras.
Tabela 7.1.13 – Alterações da paisagem local
Atributo
Qualificação
Meio Impactado
Físico, biótico e socioeconômico
Área de Influência
Indireta
Probabilidade
Certa
Natureza
Indeterminada
Duração
Permanente
Reversão
Irreversível

Medidas, plano e programas recomendados:
•

Minimizar e presença de estruturas auxiliares no parque, evitando, sempre que
possível, a utilização de cercas, diminuindo o número de novos acessos, entre
outros.

•

As alterações na paisagem relativas aos cortes e aterros são irreversíveis, mas as
áreas de bota-fora e de jazidas de empréstimo podem ser restauradas através da
remoção do material depositado e de medidas de recuperação destes locais, como
replantio da vegetação e correção do solo. Os novos acessos deverão ao máximo
evitar interferências com a drenagem natural, porém quando isso não for possível,
podem ser construídas pontes ou tubulações que garantam a passagem do fluxo
d’água.
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•

Implantar programa de incentivo ao turismo local.

b) Geração de ruídos devido ao funcionamento dos Aerogeradores
O ruído proveniente das turbinas eólicas tem duas origens: mecânica e aerodinâmica. O
ruído mecânico tem sua principal origem da caixa de engrenagens, que multiplica a rotação
das pás para o gerador. O ruído aerodinâmico é um fator influenciado diretamente pela
velocidade do vento incidente sobre a turbina eólica.
Os ruídos emitidos pelos aerogeradores podem ter impacto sobre a fauna e na população
da AID. Por exemplo, pássaros podem abandonar a área ou, no caso de aves migratórias,
deixar de freqüentar o local. No caso de operarem muito próximos a habitações, podem
causar incômodos aos moradores do local ou aos proprietários que visitam a propriedade
regularmente.
Segundo Araújo (1996), as turbinas de múltiplas pás são menos eficientes e mais
barulhentas que os aerogeradores de hélices de alta velocidade. A fim de evitar transtornos
à população vizinha, o nível de ruído das turbinas deve atender às normas e padrões
estabelecidos pela legislação vigente.
Segundo Tolmasquim (2004), a tecnologia atual mostra que é possível a construção de
turbinas eólicas com níveis de ruído bem menores, visto que as engrenagens utilizadas para
multiplicar a rotação do gerador podem ser eliminadas caso seja empregado um gerador
elétrico que funciona em baixas rotações (sistema multipolo de geração de energia elétrica).
O ruído de origem aerodinâmica por sua vez relaciona-se com a velocidade do vento sobre
a turbina eólica, e a sua redução está ligada ao design das pás e da própria torre.
Tabela 7.1.14 – Geração de ruídos devido ao funcionamento dos Aerogeradores
Atributo
Qualificação
Meio Impactado
Biótico e socioeconômico
Área de Influência
Direta
Probabilidade
Certa
Natureza
Negativa
Duração
Permanente
Reversão
Irreversível

Medidas, plano e programas recomendados:
•

Instalar os aerogeradores em distância segura de residências locais;

•

Executar manutenções constantes;

•

Executar o programa de comunicação social, mantendo a população residente
sempre informada;

•

Monitorar trimestralmente os níveis de ruído na área do parque eólico após o início
do funcionamento.

c) Impacto dos aerogeradores sobre a avifauna e quiropterofauna
Os aerogeradores, sobretudo na fase de operação, anulam, naturalmente, a utilização
daquele habitat para a fauna. Para morcegos e aves, principalmente migratórios, poderá
ocorrer colisão com as estruturas dos aerogeradores.
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Para os morcegos, esse tipo de impacto poderá ser reduzido em função de um mecanismo
chamado ecolocalização. Essa capacidade natural permite aos morcegos se orientarem no
espaço e evitarem obstáculos, especialmente na escuridão, por meio da emissão de sons
de alta freqüência, refletidos por superfícies do ambiente, e que indicam a distância relativa
e a direção de tais superfícies. Porém, morcegos migratórios são particularmente
vulneráveis aos aerogeradores, pois aparentam não usar os mecanismos de ecolocalização
durante esse tipo de vôo.
Já as aves podem atingir os aerogeradores, principalmente, durante condições de baixa
visibilidade como à noite ou durante nevoeiros, ou ainda durante condições de desatenção,
como em vôos núpcias. A vulnerabilidade à colisão é maior em espécies migratórias, de
rapina, espécies que se deslocam em bandos e cuja altura de vôo é compatível com a altura
dos aerogeradores.
Cabe ressaltar que os valores apurados em todo o mundo relativo à mortalidade de aves e
morcegos por aerogeradores é bastante menos significativo frente a outras causas de morte
arroladas para esses animais como o atropelamento por veículos, a caça por humanos ou
outros animais, o choque com edificações, entre outras.
Estudos já mostraram que fora das rotas de migração raramente os pássaros são
incomodados pelas turbinas e que eles tendem a mudar sua rota de vôo entre 100 a 200
metros dos Aerogeradores, passando acima ou ao redor da turbina, em distâncias seguras.
Na Alemanha, morrem mais pássaros vitimados pelo impacto em torres de antenas do que
em turbinas eólicas (Tolmasquim, 2004). Nos Estados Unidos pesquisas científicas
estimaram o número de morte de aves por diferentes causas (Tabela abaixo).
Tabela 7.1.15 – Mortalidade de aves nos EUA por ano
Mortalidade (em milhões de
aves por ano)
Linhas de Transmissão
130 – 174
Carros e caminhões
60 - 80
Edifícios
100 – 1000
Torres de telefonia
40 - 50
Pesticidas
67
Gatos
39
Aerogeradores
0,0064
Fonte: SAGRILLO, apud WIZELIUS (2007).
Causa

Outros estudos realizados pela Universidade de Duke nos Estados Unidos (TUCKER, 1996)
concluíram que diferentemente do que se pensava o índice de segurança para as aves em
relação a um aerogerador aumenta quanto maior é o diâmetro do rotor.
A avifauna também pode ser impactada pelo afugentamento de espécies em razão dos
aerogeradores. Este efeito varia conforme a espécie, mas a maioria das aves não se sente
ameaçadas pelas turbinas e tendem a se acostumar com elas rapidamente (WIZELIUS,
2007).
Tabela 7.1.16 – Impacto dos aerogeradores sobre aves e quirópteros
Atributo
Qualificação
Meio Impactado
Biótico
Área de Influência
Direta
Probabilidade
Certa
Natureza
Negativa
Duração
Permanente
Reversão
Irreversível
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Medidas, plano e programas recomendados:
•

Execução do Programa de Monitoramento da Fauna abrangendo as fases de
construção e operação do empreendimento, propondo medidas mitigadoras se
necessário.

d) Dinamização das atividades econômicas
Um empreendimento desta natureza tende a afetar de forma positiva a economia local,
fomentando novos projetos e empreendimentos e sendo um catalisador para o
desenvolvimento econômico local através da geração de empregos e do pagamento de
impostos aos municípios envolvidos. Com o início da construção, a demanda por bens de
serviços sofrerá uma sensível alteração. Na fase de planejamento e mobilização da
infraestrutura da obra, inicia-se a oferta de emprego e renda, com incremento de mais
recursos financeiros à economia local. Embora a construção do empreendimento seja um
indutor de impactos negativos ao meio biótico e físico, é na soma dos fatores, positivo em
relação às potencialidades aproveitáveis pelas populações locais na maioria dos casos.
A dinâmica da economia pode ser contemplada através de algumas variáveis econômicas
relacionadas às ações em todas as etapas de implantação do empreendimento
(planejamento, construção e operação) como, alteração no mercado de bens e serviços, da
renda local e regional, incremento nas arrecadações municipais, aumento da demanda por
equipamentos e serviços sociais e principalmente o aquecimento de setores econômicos
com conseqüente absorção de mão-de-obra.
Cabe destacar ainda um acréscimo na renda dos atuais proprietários das terras onde os
aerogeradoresa serão instalados, sendo que estes receberão um valor fixado para arrendar
a parte afetada de suas propriedades, recebendo mensalmente, sem haver necessidade de
qualquer investimento.
Tabela 7.1.17 – Dinamização das atividades econômicas
Atributo
Qualificação
Meio Impactado
Socioeconômico
Área de Influência
Indireta
Probabilidade
Certa
Natureza
Positiva
Duração
Recorrente
Reversão
Não se aplica

Medidas, plano e programas recomendados:
•

Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental;

•

Contrato de arrendamento das propriedades afetadas;

•

Priorizar o comércio local para fornecer suprimentos, desenvolver medidas de
incentivo a contratação de força de trabalho local/regional.

e) Produção de energia limpa de fonte renovável
Atualmente, energias renováveis são um dos aspectos mais importantes a serem
considerados e discutidos em se tratando do futuro da humanidade. A energia elétrica é tão
fundamental para a sociedade moderna que o cotidiano sem a sua utilização não é
concebível.
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Desse modo, a produção de energia torna-se uma preocupação mundial, bem como aquelas
relacionadas à sustentabilidade e ao meio ambiente. É nesse contexto que as energias
renováveis surgem e recebem destaque, tendo apoio de diversos grupos e organizações
para sua devida promoção e ampliação.
A utilização das energias renováveis torna-se uma alternativa vantajosa, agregando
produção de energia elétrica, sustentabilidade e respeito ao meio ambiente; considerando a
substituição ou incremento da produção de energias renováveis frente às produzidas por
combustíveis fósseis. Especificamente em se tratando de energia eólica, esta é fonte
inesgotável, apresenta baixo impacto ambiental e não afeta o balanço térmico ou a
composição atmosférica do planeta. Além desses fatores já citados, as energias renováveis
são economicamente viáveis e abundantes.
Em um comparativo, deve-se dividir a produção de energia elétrica em dois grandes grupos,
os que utilizam fontes renováveis como a água, sol, vento, biomassa, etc.; e as fontes não
renováveis, aquelas que se esgotam como a queima de combustíveis como gasolina, diesel,
gás natural, urânio, carvão, etc. Nesse grupo de energias não renováveis, tem-se a
preocupação permanente com o esgotamento dessas fontes, além das grandes quantidades
de emissões de dióxido de carbono na atmosfera, causando sérios problemas de saúde
pública, ambientais e ampliando o efeito estufa. Grande parte desses efeitos são causados
pela queima de combustível em veículos automotores, mas também na geração de energia
elétrica em usinas termoelétricas.
No Brasil, aproximadamente 75% da energia produzida provem das hidroelétricas. As águas
utilizadas em usinas são fontes renováveis, mas não podem ser consideradas limpas,
porque as represas construídas formam grandes lagos, alterando as características
ecológicas daquele sistema, podem atingir vastos terrenos de vegetação primária,
contribuindo para a destruição da biodiversidade. As termoelétricas queimam combustíveis
não renováveis e emitem gases na atmosfera.
Assim, através dos estudos científicos e avanços tecnológicos, já é possível aprimorar
outros métodos de produção de energia que não prejudicam o meio ambiente, entre essas
novas formas renováveis, incluímos as eólicas que prometem ser uma alternativa viável no
país, tanto no litoral como nas grandes altitudes encontradas no interior do Brasil.
Tabela 7.1.18 – Dinamização das atividades econômicas
Atributo
Qualificação
Meio Impactado
Físico
Área de Influência
Indireta
Probabilidade
Certa
Natureza
Positiva
Duração
Permanente
Reversão
Não se aplica

f) Diversificação da matriz energética nacional com incremento da produção de
energia alternativa
Como tendência mundial, a produção de energias alternativas terá cada vez mais
participação na matriz energética global. A crescente preocupação com as questões
ambientais e o consenso mundial sobre a promoção do desenvolvimento em bases
sustentáveis vêm estimulando a realização de pesquisas de desenvolvimento tecnológico
que vislumbram a incorporação dos efeitos de aprendizagem e a conseqüente redução dos
custos de geração dessas tecnologias.
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Nesse aspecto, o Brasil ocupa posição destacada em função da sua licença nas principais
frentes de negociação e da significativa participação das fontes renováveis na sua matriz
energética. No país 43,9% da Oferta Interna de Energia é renovável, enquanto a média
mundial é de 14% e nos países desenvolvidos de apenas 6%. O desenvolvimento dessas
fontes incentivado também pelo PROINFA - Programa de Incentivo as Fontes Alternativas
de Energia Elétrica, criado pelo Ministério de Minas e Energia, através da Lei nº 10.438, de
26 de abril de 2002, e revisado pela Lei nº 10.762, de 11 de novembro de 2003.
Esse programa do governo federal alavancou os ganhos de escala, aprendizagem
tecnológica, competitividade industrial nos mercados interno e externo. No âmbito do meio
ambiente e aspectos socioeconômicos também devem ser beneficiados com projetos que
utilizem fontes limpas e sustentáveis. Através do PROINFA, estão previstas as instalações
de 3.300MW de capacidade, que serão incorporados ao SIN - Sistema Elétrico Integrado
Nacional. Desse montante, 1.100MW serão de fontes eólicas, 1.100MW de pequenas
centrais hidrelétricas e 1.100de projetos de biomassa.
A entrada de novas fontes renováveis evitará a emissão de 2,5 milhões de toneladas de gás
carbônico/ano, ampliando as possibilidades de negócios de Certificação de Redução de
Emissão de Carbono, nos termos do Protocolo de Kyoto. O Programa também permitirá
maior inserção do pequeno produtor de energia elétrica, diversificando o número de agentes
do setor.
Nesse contexto de energias renováveis, a fonte eólica deve ser analisada pela sua
capacidade já instalada no mundo, segundo estudos científicos e comparativos realizados
pela Associação Européia de Energia Eólica em 1990 a capacidade instalada no mundo era
inferior a 2.000MW, em 1994 já era de 3.734MW, em 1998 a soma vai para 10.000MW e ao
final de 2002 a capacidade total instalada ultrapassou os 32.000MW. Isso demonstra um
crescimento acelerado nos últimos anos. A Associação Européia faz uma previsão indicando
que em 2020, a energia eólica poderá suprir 10% de toda a energia elétrica requerida no
mundo.
O Brasil também apresenta um crescimento considerável em energia eólica, atualmente,
com o incentivo do PROINFA, a tendência é de aumento no número de projetos de energias
renováveis em todo território nacional.
Tabela 7.1.19 – Diversificação da energia elétrica nacional com incremento da produção de energia
alternativa
Atributo
Qualificação
Meio Impactado
Socioeconômico
Área de Influência
Indireta
Probabilidade
Certa
Natureza
Positiva
Duração
Permanente
Reversão
Não se aplica

g) Incentivo ao Turismo Local
Grandes obras de infraestrutura tendem a chamar a atenção das pessoas no local em que
são executadas. O Parque Eólico Rosa dos Ventos por utilizar uma tecnologia nova,
ambientalmente correta e muito bem aceita atualmente poderá atrair a região visitantes
interessados em conhecer o projeto, por tratar-se ainda de uma planta inédita para a região.
Apesar de constatado nos levantamento do meio socioeconômico que na AID não há
vocação para o turismo, a inserção do empreendimento no local pode levar o poder público
local a incentivar a atividade, havendo possibilidade de implantar um modelo de exploração
turística ecológica/rural.
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Tabela 7.1.20 – Diversificação da energia elétrica nacional com incremento da produção de energia
alternativa
Atributo
Qualificação
Meio Impactado
Socioeconômico
Área de Influência
Indireta
Probabilidade
Incerta
Natureza
Positiva
Duração
Cíclica
Reversão
Não se aplica

Medidas, plano e programas recomendados:
•

Desenvolver o Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social;

•

Caso observe-se que a demanda de visitantes esteja se expandindo deverão ser
elaborados programas específicos que visem garantir a acessibilidade, segurança e
preservação ambiental do local.

h) Melhoria da malha viária do município
O transporte e posterior instalação de um parque eólico demanda uma logística bastante
apurada para transportar equipamentos de grandes dimensões, devendo envolver
reestruturação física de rodovias, abertura de novos acessos, construção de pontes,
modificações na sinalização, entre outros aspectos particulares à cada região e, depois de
concluída a obra a população poderá fazer uso desta melhoria.
Tabela 7.1.21 – Melhorias da malha viária municipal
Atributo
Qualificação
Meio Impactado
Socioeconômico
Área de Influência
Indireta
Probabilidade
Incerta
Natureza
Positiva
Duração
Permanente
Reversão
Não se aplica
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Tabela 7.1.22 – Matriz de impactos socioambientais para fase de operação
Legenda: MEIO IMPACTADO – SE: socioeconômico, MF: meio físico, MB: meio biótico. ÁREA DE INFLUÊNCIA – D: direta, I: indireta. PROBABILIDADE (Prob) – C: certa, I:
incerta. NATUREZA – P: Positiva, N: Negativa, I: Indeterminada; DURAÇÃO – T: temporário, P: permanente, C: cíclico, R: recorrente. REVERSÃO – R: reversível,
I: irreversível, NA: não se aplica.
ATIVIDADE

MEIO
IMPACTADO

IMPACTO

SE
1. Averbação dos terrenos

2. Presença da subestação, edifício de
comando, posto de seccionamento e
acessos

3. Presença da linha de transmissão
de interligação do posto de
seccionamento à subestação e de
entrega da energia gerada à rede
receptora

4. Presença e funcionamento dos
aerogeradores

5. Existência de novos acessos e
revitalização dos antigos
6. Manutenção de equipamentos

Geração
de
renda
proprietários das terras

MF

ÁREA DE
INFLUÊNCIA

MEDIDA(S) MITIGADORA(S),
COMPENSATÓRIA(S) OU
POTENCIALIZADORA(S)

PROB.

NATUR.

DURAÇÃO

REVERSÃO

C

I

N

T P C R

R

I

NA

A. Execução de monitoramento faunístico
duração após o início da operação.
B. Instalação de caixa de gordura, sistema
de tratamento de efluentes, além de
segregação e destinação adequada dos
resíduos sólidos.
C. Melhorias na sinalização de trânsito.
D. Maximização da contratação de mão-deobra, serviços e insumos locais.

A
B
D

C

B

A
C

D

B

A. Recuperação de áreas degradadas.
B. Execução de monitoramento faunístico
com duração de 1 ano após o inicio da
operação.

A

B

A

B

A

B

A

B

A
B
C

A
B
C
D

E
F
G

A. Minimizar a presença de estruturas
auxiliares no parque; incentivo ao turismo.
B. Execução
do
Programa
de
Monitoramento de Ruídos, manutenção de
uma distância mínima de residências e
manutenção preventiva dos aerogeradores.
C. Execução de monitoramento faunístico.
D. Execução de palestras.

A
B
D
E
F

C
G

E
B
F
C
A
G
D

A
B
C
D
F

E
G

A
B
C
D

E
F
G

B

B

A

B. Instalação de placas com limite de
velocidade nas áreas onde houver
concentração de fauna.

A

B

B A

A B

A

B

B
C

A

B. Segregação e destinação adequada dos
resíduos.
C. Manutenção de máquinas e veículos.

A
B

C

B
A
C

MB

D

I

P

I

aos

A. Alteração da paisagem
B. Geração de resíduos sólidos e
líquidos (efluentes sanitários)
C. Aumento do tráfego de veículos
D. Geração e manutenção de
empregos diretos e indiretos.

A. Alteração da paisagem
B. Elemento atrativo à avifauna
A. Alteração da paisagem
B. Geração de ruídos
C. Colisão de aves e quirópteros
com os aerogeradores
D. Dinamização das atividades
econômicas.
E. Geração de energia limpa de
fonte renovável
F. Diversificação da matriz
energética nacional com
incrementos da produção de
energia alternativa.
G. Incentivo ao turismo local.
A. Melhoria da malha viária
municipal
B. Atropelamento de animais.
A. Geração de empregos
B. Geração de resíduos
C. Contaminação do solo por
óleos, graxas e combustíveis.

A
C
D

B

A

A
B
D
E
F
G

A

A

A

B
C

A
C
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Tabela 7.1.23 – Matriz de impactos socioambientais para fase de Desativação.
Legenda: MEIO IMPACTADO – SE: socioeconômico, MF: meio físico, MB: meio biótico. ÁREA DE INFLUÊNCIA – D: direta, I: indireta. PROBABILIDADE (Prob) – C: certa, I:
incerta. NATUREZA – P: Positiva, N: Negativa, I: Indeterminada; DURAÇÃO – T: temporário, P: permanente, C: cíclico, R: recorrente. REVERSÃO – R: reversível, I:
irreversível, NA: não se aplica.
ATIVIDADE

1. Remoção e transporte dos
equipamentos

IMPACTO
A. Alteração da paisagem
B. Geração de poeira e ruídos
C. Aumento do tráfego local
D. Contaminação do solo por óleos
e combustíveis.

MEIO
IMPACTADO

ÁREA DE
INFLUÊNCIA

MEDIDA(S) MITIGADORA(S),
COMPENSATÓRIA(S) OU
POTENCIALIZADORA(S)

PROB.

NATUR.

DURAÇÃO

REVERSÃO

C

I

N P

I

T

R

SE

MF

MB

D

I

A
B
C

D

B
C

A
B
C

C

B. Manutenção e controle de velocidade
dos veículos e máquinas, estabelecimento
de horários de trabalho.
D. Manutenção de máquinas e veículos.

A
B
C

D

B
C
D

A

A

B

A e B. Segregação e destinação adequada
dos resíduos.

A

B

A

B A

A
C

C

2. Destinação a todos os elementos
retirados

A. Geração de resíduos.
B. Disponibilização de matériaprima através da reciclagem.

B

A

3. Plano de recuperação final de
todas as áreas afetadas.

A. Alteração da paisagem
B. Redução dos processos
erosivos
C. Atração de espécies da fauna
terrestre e avifauna.

A

B

C

A
B
C

A
B
C

P C R

B
C
D

B
A
C
D

B

A
C
B

I

NA

A

A

B

A
B
C

OBS: como a previsão de vida útil deste empreendimento é superior a 20 (vinte) anos, e considerando o dinâmico aperfeiçoamento da legislação ambiental,
convém que em momento oportuno, anterior a efetiva desativação do empreendimento seja elaborado e aprovado pelo órgão ambiental responsável, um
plano ambiental de desativação.
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7.3 Síntese dos impactos ambientais
As principais ações geradoras de impactos socioambientais fazem-se sentir durante as
diversas etapas que se estendem desde o planejamento da obra até a sua desativação ou
possível
reconversão,
nomeadamente:
projeto,
construção,
operação
e
desativação/reconversão.
Na fase de projeto ou planejamento as perturbações foram muito reduzidas ou
insignificantes dadas pela ação dos técnicos implicados no planejamento da obra e na
elaboração dos estudos ambientais. Desta forma, esses impactos não foram contabilizados.
A fase indicativa de maiores impactos é a de construção. Isso ocorre devido,
fundamentalmente, a movimentação de solo, com alguma relevância relacionada às
fundações das torres dos aerogeradores, bem como o incômodo causado pela
movimentação de máquinas e veículos pesados afetos à obra.
Desta forma, a fase de construção deverá restringir-se às áreas estritamente necessárias
para facilitar a concretização dos trabalhos, a circulação de pessoas, máquinas e veículos,
bem como a deposição de material necessário às ações construtivas a serem realizadas,
nesta fase ocorre a maior proporção de impactos positivos. A tabela a seguir sintetiza os
impactos nos diferentes meios afetados e na correspondente fase da obra.
Tabela 7.1.24 - Síntese dos impactos socioambientais por fases do empreendimento

Meio socioeconômico

Meio biótico

Meio Físico

Impacto
Geração de resíduos e esgoto sanitário e
industrial
Aumento do consumo de água e energia
elétrica
Abertura de estradas ou melhoria em trechos
da malha viária existente
Alteração da qualidade das águas superficiais
Erosão do solo
Contaminação do solo por óleos e
combustíveis
Alteração da paisagem
Interferências sobre a flora
Interferências sobre a fauna
Linha de transmissão como elemento atrativo
à avifauna
Colisão de aves e quirópteros com os
aerogeradores
Atropelamento de animais
Aumento do tráfego no local das obras
Acréscimo na demanda de serviços, mão de
obra e geração de emprego
Geração de poeira e resíduos
Redução de área destinada às atividades
agropecuárias
Possível interferência em sítios arqueológicos
Alteração do tráfego local
Geração de ruídos
Dinamização das atividades econômicas
Geração de energia limpa de fonte renovável
Diversificação da matriz energética
Incentivo ao turismo local
Melhoria da malha viária municipal

Fase do
empreendimento
1
2
3
X

X

Natureza
-

+

Reversão
Reversível

X

X

X

X

X
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X
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X
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X

Irreversível

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Fases: 1 = Instalação; 2 = Operação; 3 = Desativação. Natureza: - Negativa; + positiva.
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A síntese dos impactos socioambientais previstos para o Parque Eólico Rosa dos Ventos
aponta 24 (vinte e quatro) impactos significativos, destes 7 (sete) afetam o meio físico, 5
(cinco) afetam o meio biológico e 12 (doze) afetam o meio socioeconômico. A grande
maioria dos impacto irão ocorrer na fase de instalação da obra, sendo que alguns se
estendem pelas três fases do empreendimento. Do total de vinte e quatro impactos 17
(dezessete) possuem natureza negativa, dos quais apenas 7(sete) são classificados como
irreversíveis, sendo que para estes foram propostas medidas compensatórias para sua
mitigação.

7.4 Medidas Mitigadoras, Compensatórias ou Preventivas
As medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias a serem implementadas junto ao
Parque Eólico Rosa dos Ventos destinam-se a prevenir, evitar, minimizar ou compensar os
impactos ambientais de natureza adversa oriundos desde o planejamento do
empreendimento até sua desativação, mas sua ênfase encontra-se exatamente no período
compreendido entre a construção e operação da obra, momentos em que deverão ser
observados os impactos e riscos de maior magnitude sobre o meio ambiente.
Como medidas ambientais fica estabelecido no presente documento que são as atreladas
unicamente ao impacto que lhe deu origem, sendo pontuais e simplificadas.
Desta forma, a maioria das medidas aqui propostas são preventivas ou mitigadoras e estão
relacionadas a ações de caráter pontual que geralmente encerram-se com o final da obra,
sendo que a compensação dos impactos de maior magnitude, quase que exclusivamente
afetos ao meio biótico, é objeto de programas ambientais, que possuem um caráter mais
abrangente e científico e se integram na proposição de solução dos problemas ambientais já
observados na região, antes da inserção do empreendimento, ou no plano ambiental
descrito ao final deste documento com nível de detalhamento no Relatório de Detalhamento
dos Programas Ambientais (RDPA) e que está diretamente relacionado aos impactos
gerados pelas empreiteiras e seus trabalhadores durante a construção do empreendimento.
Diante disto, apresenta-se a seguir a descrição das medidas preventivas e mitigadoras.
Cada medida descrita, além de contemplar seus objetivos específicos, sua natureza e
respectivos impactos ou riscos a serem prevenidos ou mitigados, sugere ainda um método
geral para a sua implementação, com responsabilidades e efeitos esperados.

a)

Prevenção do Desflorestamento Indevido

Impactos/riscos ambientais a serem mitigados/prevenidos
- Erosão do solo;
- Interferências sobre a flora;
- Interferências sobre a fauna.
Introdução
No decorrer da implantação de atividades secundárias ou de apoio à obra principal, em
áreas que deverão ser ocupadas temporariamente com benfeitorias, acessos, bota-foras,
etc., é requerido um planejamento cuidadoso sobre as áreas efetivamente necessárias à
supressão, evitando-se entrar em áreas que sejam descartadas posteriormente, mas que
tenham sua vegetação arbórea/arbustiva retirada inutilmente.
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Objetivo
Minimizar a degradação de ambientes florestais, em especial, minimizando indiretamente
impactos sobre a fauna silvestre a eles associada.
Metodologia
Esta medida deverá ser implementada através de uma fiscalização rigorosa tanto por parte
do gestor ambiental do empreendimento quanto por parte dos órgãos de fiscalização (IAP,
BPMA), dos processos de abertura de áreas para uso durante a implantação do
empreendimento, incluindo não somente as áreas onde ficarão instalados os aerogeradores,
mas a estes associadas (bota-foras, acessos temporários, pátios de montagem
eletromecânica, etc.).
Além desses procedimentos operacionais, e paralelamente à implantação da obra, o
empreendedor, através de seus contratados formais, estará implementando o Programa de
Educação Ambiental e Comunicação Social, para conscientizar a população da região sobre
a importância da manutenção e melhoria dos ecossistemas locais. Também, através das
normas estabelecidas no Plano de Prevenção e Controle Ambiental junto às Empreiteiras, a
ser implementado pelas mesmas. Deverá haver um planejamento prévio à execução de
qualquer atividade que envolva a necessidade de desmatamento. Essas normas deverão
constar de cláusula contratual para que haja o efetivo comprometimento das empresas
contratadas, servindo também de suporte para que o empreendedor possa agir no sentido
de corrigir ou punir ações que resultem em degradação indevida de ambientes com
vegetação florestal, seja por falta de planejamento ou por negligência das empresas
contratadas.
Efeito esperado pela implementação da medida
Evitar o desflorestamento indevido além das áreas demarcadas e autorizadas para
supressão.
Responsabilidades pela execução da medida
- Financeira:Empreendedor.
- Executiva: Empreendedor e empresas contratadas para a construção.
- Fiscalização: Empreendedor e órgão ambiental.

b)

Compensação ambiental

Impactos/riscos ambientais a serem mitigados/prevenidos
- Interferências sobre a flora;
- Interferências sobre a fauna.
Introdução
Para a instalação do Parque Eólico Rosa dos Ventos será necessária a supressão florestal
de 6,04 hectares de vegetação nativa secundária, classificada como estágios médio de
regeneração natural do bioma da Mata Atlântica (ver detalhes no projeto de supressão
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florestal encaminhado ao IAP em documento específico). A supressão florestal de
remanescentes florestais do bioma da Mata Atlântica deverá ser compensada pela aquisição
e proteção de uma área equivalente a desmatada, conforme determina o Art. 17 da Lei n°
11.428/2006.
Objetivo
Atender o dispositivo do Art. 17º da Lei nº 11.428/2006, com a compensação de uma área
equivalente a suprimida para minimizar a degradação de ambientes florestais, em especial,
a perda de biodiversidade florestal e impactos sobre a fauna silvestre a ela associada.
Metodologia
Esta medida deverá ser implementada através da aquisição de uma área mínima de 6,04
ha, correspondente a mesma área de supressão de vegetação para a instalação do Parque
Eólico Rosa dos Ventos, autorizados por esta Lei, com as mesmas características
ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma micro bacia
hidrográfica, e de preferência em área localizadas no mesmo Município onde ocorreu a
supressão.
Verificada pelo órgão ambiental a impossibilidade da compensação ambiental prevista,
(possivelmente pela indisponibilidade ou valor elevado) será exigida a reposição florestal,
com espécies nativas, em área equivalente à desmatada, na mesma bacia hidrográfica,
sempre que possível na mesma micro bacia hidrográfica.
A área a ser adquirida para a compensação florestal deverá ser averbada para tal finalidade
no Cartório de Registro de Imóveis da devida comarca da qual á área pertence.
Efeito esperado pela implementação da medida
Manter no mínimo uma área protegida equivalente a que fora desmatada, para manutenção
da diversidade florestal e garantia do fluxo gênico da fauna nativa.
Responsabilidades pela execução da medida
- Financeira:Empreendedor.
- Executiva: Empreendedor e empresas contratadas para a construção.
- Fiscalização: Empreendedor e órgão ambiental.

c)

Favorecimento à contratação de força de trabalho local/regional

Introdução
Para a implantação do Parque Eólico Rosa dos Ventos a execução das obras de
implantação deve ocorrer num prazo de 15 (quinze) meses, sendo que o pico de mão-deobra deve ocorrer no 9° mês de obra, onde aproximadamente 260 colaboradores deverão
estar alocados no canteiro de obras do empreendimento.
Sempre que possível a empreiteira deve privilegiar a mobilização da mão-de-obra na
população local, podendo contar com o apoio do SINE e da prefeitura municipal de
Marmeleiro, para cadastrarem os profissionais exigidos, veiculando propagandas pela mídia
e através de cartazes, com especificação dos tipos de profissionais necessários.
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A contratação de mão-de-obra local evita a mobilização de pessoas estranhas à região e, ao
mesmo tempo, diminui a estrutura de apoio às obras (alojamentos, despejos sanitários,
resíduos, etc.), além de contribuir também para minimizar a veiculação de doenças
transmissíveis e conflitos com a comunidade local.
A mão-de-obra é o recurso mais precioso participante da execução de obras de construção
civil, não somente porque representa alta porcentagem do custo total, mas principalmente,
em função de se estar lidando com seres humanos, que têm uma série de necessidades
que devem ser supridas.
Objetivos
O Favorecimento a Contratação de Força de Trabalho Local/Regional tem como objetivos:

Estabelecer diretrizes para se proceder à mobilização da mão-de-obra a ser
requerida para implantação do Parque Eólico Rosa dos Ventos;

Potencializar ao máximo os efeitos positivos da geração de empregos na
região de inserção deste aproveitamento;

Qualificar e capacitar mão-de-obra circunvizinha para o desenvolvimento das
vocações locais, em bases competitivas e sustentáveis para o município de
Marmeleiro;

Sensibilizar e conscientizar os trabalhadores sobre os procedimentos
ambientalmente adequados relacionados às obras;

Orientar sobre o comportamento socialmente adequado no ambiente de
trabalho, nos alojamentos e na relação com as comunidades locais;

Difundir as normas de segurança no trabalho a serem adotadas durante as
obras.
Procedimentos Metodológicos
Para implantação do Parque Eólico Rosa dos Ventos deverá ser realizado um sistema de
diagnóstico de oferta e demanda (levantamento de informações das necessidades de mãode-obra ao longo da fase de supressão florestal, instalação, montagem e manutenção da
obra).
Assim, é possível identificar as lacunas de recursos e as ações para minimizar as
deficiências em tempo de atender a demanda e também de possibilitar a maximização da
utilização da mão-de-obra local em torno do empreendimento.
O sistema de diagnóstico elabora gráficos para cada categoria profissional, determinando a
necessidade de mão-de-obra requerida em cada etapa da implantação do empreendimento,
comparados à disponibilidade de profissionais existentes na região. Isso sinaliza o número
de profissionais que deverão ser capacitados, em cada categoria, ao longo do período de
implantação do empreendimento.
A medida foi proposta a partir da compreensão que uma parcela significativa dos impactos
ambientais e sociais do empreendimento pode ser evitada e mitigada a partir da adoção de
uma estratégia de sensibilização e conscientização da mão de obra alocada ao projeto,
visando reforçar comportamentos e atitudes de respeito ao meio ambiente e para com a
população da região.
Os operários contratados durante a execução da obra deverão estar cientes da redução da
necessidade do número de funcionários conforme o avanço da obra (fase final), devendo,
porém, neste período estar aptos a desenvolver a profissão e conhecimentos adquiridos na
______________________________________________________________________________
Impacto Assessoria Ambiental Ltda
Rua São Francisco 65 D, Sala 01, Bairro Maria Goretti, Chapecó – SC
Contatos: (49) 3324 7180 impactoch@yahoo.com.br

279

instalação do Parque Eólico em novos empreendimentos deste tipo ou obras locais de
menor envergadura.
Ações Previstas

Celebração de acordo com as empreiteiras que executarão a obra
objetivando a preferência de contratação de mão de obra local e regional;


Identificação das demandas;



Contratação de mão de obra;



Capacitação da mão de obra;

Implementação e Abrangência
A responsabilidade pela implantação das ações previstas na recomendação de contratação
de mão de obra local/regional é do Empreendedor e das empreiteiras responsáveis pela
execução das obras.
O público alvo a ser beneficiado com a implantação destas medidas é a população residente
no município de Mangueirinha com a contratação de força de trabalho local/regional.

7.5 Programas Socioambientais
Os programas Socioambientais foram elencados após uma ampla analise das medidas
necessárias para minimizar os impactos nos meios físico, biótico e socioeconômico durante
as fases de implantação, operação e desativação do Parque Eólico Rosa dos Ventos.
Os objetivos dos programas ambientais são de natureza compensatória e imprimem uma
função mitigatória para impactos previstos nos diversos meios e seus graus de relevância.
Onde existirão perdas, o que certamente irá ocorrer, sempre haverá uma proposta para
compensar com ganhos em outras medidas, buscando sempre o equilíbrio sustentável dos
meios em que irão ocorrer estes impactos.
Dado aos diferentes aspectos nos meios em que ocorrerão os impactos nas diversas fases
do empreendimento, os programas propostos serão aplicados, de acordo com suas
estratégias e devem seguir o cronograma proposto para cada programa ou projeto.
Como Programa de Monitoramento, entende-se serem aqueles que serão devidamente
acompanhados e monitorados constantemente através de seus parâmetros indicadores e
previstos na sua elaboração, com a emissão periódica de relatórios que irão revelar sua
aplicabilidade e comportamento durante a evolução das ações de execução destes.
Os Programas ambientais possuem caráter abrangente, embora contemplem
individualmente os fatores ambientais, buscam também integrá-lo às soluções de outros
impactos detectados, de forma harmônica.
Em todos os programas os aspectos legais devem ser respeitados, tendo em vista a
legislação que regulamenta o setor. Neste aspecto, propõe-se sempre o seu cumprimento,
bem como, suplantar para além da legalidade, as ações corretivas e compensatórias.
Os programas ambientais serão abordados de forma sistemática no PBA – Projeto Básico
Ambiental do Parque Eólico Rosa dos Ventos, quando do requerimento da Licença
Ambiental de Instalação.
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O PBA deverá contemplar uma descrição detalhada dos programas ambientais a serem
executados no Parque Eólico Rosa dos Ventos em suas diferentes etapas. Os programas
descritos deverão apresentar individualmente um roteiro de procedimentos, passando por
uma introdução, justificativa, objetivos (gerais e específicos), procedimentos metodológicos,
ações previstas, implantação e abrangência do projeto, potenciais parceiros, interações com
outros programas, custos de implantação e cronograma de implantação.
7.5.1 Programa de Recuperação de Áreas Degradadas
Deverá ser desenvolvido a partir do início das obras de implantação e ao longo dos
primeiros anos de operação do Parque Eólico, de forma a assegurar a preservação dos
recursos naturais locais, durante a vida útil do empreendimento. O programa visa não só
acompanhar o desenvolvimento de eventuais processos erosivos, as obras de contenção
destes processos - em especial os sistemas de drenagem e a revegetação de todas as
áreas ocupadas pelo empreendimento - bem como promover a reintegração paisagística
destas áreas e, ainda, garantir a integridade do próprio empreendimento.
A implantação de um programa de recuperação de uma área tem como objetivo minimizar
ou eliminar os efeitos adversos decorrentes das intervenções e alterações ambientais
inerentes ao processo construtivo e à operação do empreendimento, as quais são
potencialmente geradoras de fenômenos indutores de impactos ambientais que se
manifestarão nas áreas de influência do empreendimento.
A implantação do Parque Eólico Rosa dos Ventos, implicará na instalação de canteiros de
obras, exploração de materiais de construção, deposição de bota-foras e a abertura de vias
de serviço que, por sua natureza, incluem movimentações de terra e rocha com operações
de terraplanagem, escavações e criação de novos taludes de cortes e aterros. Todas essas
intervenções sobre o recurso natural (solo) tendem a desencadear ou a acelerar processos
erosivos onde estes já se fazem presentes, com evidentes prejuízos para a vegetação
natural, a fauna associada, a produção agrossilvopastoril, as atividades sociais e
econômicas e para os cursos de drenagem, através da possibilidade de recursos hídricos
locais.
Este Programa consiste nas atividades a serem desenvolvidas quando da desmobilização
das áreas utilizadas como canteiro de obras além da recuperação das áreas adjacentes às
torres e dos acessos que não serão mais utilizados. Destaca-se que, em função das
atividades intrínsecas ao processo construtivo e da inserção de novos elementos na
paisagem, o restabelecimento das condições ambientais encontradas previamente à
instalação do Parque refere -se à reestruturação e revegetação do solo exposto durante as
atividades que envolvam movimentação de terra.
As áreas terão procedimentos específicos, de acordo com seu uso anterior a implantação do
empreendimento. Nas áreas que sofrerão alteração temporária de uso, tais como, canteiros
de obras, bota-foras, áreas de empréstimo e algumas das vias de serviço, a recuperação
constituir-se-á pela própria retomada do uso anterior. Já as áreas que sofrerão alteração
permanente de uso estarão sujeitas a projetos específicos de arborização que respeitem os
limites funcionais, devendo ser reintegradas através de projeto de recomposição florística, a
partir do replantio de espécies da flora nativa considerando-se, inclusive a possibilidade de
reintrodução de espécies desaparecidas regionalmente.
Durante a desmobilização e limpeza, os resíduos deverão ser retirados e dispostos
adequadamente, em consonância com o gerenciamento e destinação final de resíduos
sólidos e líquidos. Só poderão permanecer na área os elementos que signifiquem uma
melhoria ou tenham um uso posterior claro e determinado.
Após a limpeza, se necessário, será efetuada a reconformação topográfica do terreno das
áreas ocupadas, dando-lhe uma forma estável e adequada para o uso futuro. Entre outros
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aspectos, o relevo final do terreno deve apresentar boa drenagem, propiciar estabilidade ao
solo e aos taludes, auxiliar no controle dos processos erosivos, apresentar similaridade com
o relevo anteriormente existente no local e atender a aspectos paisagísticos e estéticos,
para adequar a área ao contexto da paisagem da região.
A reestruturação do solo inclui operações como a descompactação e a distribuição de uma
camada de solo orgânico nas áreas onde a camada de terra superficial esteja ausente. Esta
ação é recomendada para promover a recomposição das características químicas e
biológicas do solo a ser recuperado. A necessidade de correção da acidez e da fertilidade
do solo, bem como a de efetuar ou não análises físico-químicas para definição dos níveis de
adubação e correções do solo serão avaliadas em cada caso.
7.5.2

Programa de Controle e Monitoramento das Águas Superficiais

Consolidará o conjunto de informações, procedimentos e parâmetros a serem monitorados
desde antes do início das obras (coleta piloto), de forma a possibilitar a formação de uma
série histórica que permita a comparação da qualidade das águas antes e durante a
implantação do empreendimento.
Neste programa devem ser definidos os parâmetros, locais e periodicidade das coletas,
assim como as medidas de controle para cada condição passível de gestão no âmbito da
implantação do empreendimento. Também devem estar descritos os procedimentos de
coleta, os métodos de análise, a forma de registro e tratamento dos dados primários.
A implantação deste programa tem por objetivo verificar a manutenção da qualidade da
água dos principais cursos d’água na AID do empreendimento, antes da implantação efetiva
das obras (coleta piloto), bem como durante a instalação do Parque Eólico Rosa dos
Ventos. Este programa assume um caráter preventivo, na medida em que serão
diagnosticadas as modificações físicas, químicas, e microbiológicas na qualidade da água
dos corpos hídricos existentes na área do empreendimento durante o período de sua
implantação. É válido salientar que a execução de tal programa é restrita aos cursos
hídricos que sofrerão intervenções durante o processo de implantação do Parque Eólico
Rosa dos Ventos (obs.: principalmente na execução de acessos internos), e desta forma o
escopo do presente programa poderá ser mínimo, entretanto, atendendo os requisitos
mínimos para a manutenção da qualidade da água durante a fase de implantação da obra.
7.5.3

Programa de Supressão Vegetal

O Programa de Supressão Vegetal consiste num conjunto de atividades que atendem as
exigências de âmbito legal, ambiental e de caráter técnico-operacional.
Tem por objetivo Acompanhar as atividades de remoção de vegetação nas áreas das obras
civis (neste caso só para as vias de acesso). Irá orientar o processo desmatamento de modo
a reduzir os impactos sobre a flora e fauna e avaliará o uso de espécies nativas da flora
local para a revegetação das áreas degradadas.
A estratégia a ser adotada visa compatibilizar a supressão da vegetação com o resgate
brando da fauna, permitindo ações mais sensatas de afugentamento natural, de forma
ordenada e gradativa dos animais (manejo indireto).
Este programa ocorrerá na etapa de planejamento, com a elaboração do respectivo
inventário florestal e obtenção da autorização para supressão vegetal junto ao IAP, e
durante a supressão vegetal no empreendimento com os procedimentos de: destinação
adequada dos produtos florestais; recolhimento e destinação dos resíduos do corte de
vegetação.
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7.5.4

Programa de Monitoramento e Resgate Brando da Fauna Terrestre

Tendo em vista que para a implantação do Parque Eólico Rosa dos Ventos haverá intensa
movimentação de pessoas e maquinários no local, com isso, a fauna residente no local e
que atualmente abriga-se nos fragmentos florestais será obrigada a deslocar-se para áreas
florestadas adjacentes (migração ativa ou através de afugentamento).
O monitoramento da fauna na área de influência do Parque Eólico Rosa dos Ventos visa
ainda acompanhar a estrutura e dinâmica da fauna local durante as diferentes fases do
empreendimento, permitindo comparações, prognósticos e a adoção de medidas de manejo
de cunho conservacionista.
Durante as ações de supressão vegetal no empreendimento, que serão mínimas, está
previsto o acompanhamento do processo por profissionais capacitados com vistas à
promoverem o resgate brando da fauna (afugentamento).
O resgate brando da Fauna visa resguardar os animais existentes na área do entorno do
empreendimento, mais especificamente, nos trechos de implantação das obras, evitando-se
que a mesma venha a sofrer danos, ou pelo menos minimizá-los, preservando-se desta
forma, o empreendimento da ocorrência de problemas ambientais com a fauna silvestre.
Atenção maior deverá ser dado para a avifauna, sendo que os impactos que os parques
eólicos produzem sobre estas ainda permanecem pouco conhecidos no que se refere às
suas reais magnitudes, mas estudos já demonstraram que os índices de mortalidade por
colisão com os aerogeradores são muito baixos frente a outras causas. Deste modo o
programa visa identificar as espécies de avifauna da região para posteriormente quantificar
os impactos que o parque, porventura, poderá ter sobre estas.
Além da observação e registro de aves, será feito um acompanhamento específico, caso
haja casos de morte de espécimes. Deverão ser observadas as áreas num raio de 50
metros das torres, registrando a existência ou não de vítimas, seu número, espécie e
localização onde foi encontrada após a implantação do parque.
O monitoramento da fauna nas áreas de influência do Parque Eólico Rosa dos Ventos
deverá iniciar concomitantemente com as obras, possibilitando o acompanhamento da
dinâmicas das populações dos diferentes grupos faunísticos residentes nestes ecossistemas
diretamente afetados pela execução do empreendimento.
Por sua vez, na fase de operação do empreendimento deverá ser implantada nova linha de
monitoramento abrangendo áreas adjacentes, com o objetivo de verificar o processo de recolonização faunística e recuperação das funções ecológicas nestes locais.
As metodologias de monitoramento serão específicas para cada grupo considerado, sejam
eles: Herpetofauna, Mastofauna e Avifauna, sendo dada para a última atenção para o
caráter sazonal de registro das aves e a ocorrência de eventuais fluxos migratórios.
7.5.5

Programa de Gestão Ambiental dos Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos

O Programa de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos apresenta
medidas preventivas, a serem adotadas desde o início das obras, de forma a evitar ou
reduzir os processos de degradação do meio-ambiente e contribuindo para a manutenção
de um elevado padrão de qualidade ambiental das obras.
Este Projeto visa à implantação de sistemas e medidas de controle ambiental na instalação
do canteiro de obras, de modo a evitar que a operação do mesmo possa vir a impactar e/ou
contaminar o ambiente da área diretamente afetada ou do entorno. Para tanto deverá ser
desenvolvido um projeto que contemple todo o canteiro de obras.
Em relação aos resíduos sólidos gerados no canteiro de obras, os mesmos devem passar
pelas etapas de segregação adotadas no empreendimento, pertinentes ao Programa de
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Gerenciamento de Resíduos Sólidos e, também, em consonância com a Resolução
CONAMA 307/02, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos
resíduos da construção civil.
Da mesma forma, todas as instalações sanitárias do canteiro de obras, deverão ser dotadas
de sistema de tratamento de efluentes (STE) adequado.
7.5.6

Programa de Criação ou Vitalização de Unidades de Conservação e
Compensação Ambiental

De acordo com o decreto 6.848 de 14 de maio de 2009, que altera e acrescenta dispositivos
ao Decreto no 4.340, de 22 de agosto de 2002, para regulamentar a compensação
ambiental, decreta que os artigos 31 e 32 do decreto 4.340 de 22/08/2002, passam a vigorar
com a seguinte redação:
o

“Art. 31. Para os fins de fixação da compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei n
9.985, de 2000, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA estabelecerá o grau de impacto a partir de estudo prévio de impacto ambiental e
respectivo relatório - EIA/RIMA, ocasião em que considerará, exclusivamente, os impactos
ambientais negativos sobre o meio ambiente."

Ainda, de acordo com a Portaria nº 02/2010 a proposição do percentual de compensação
ambiental, como condicionante do procedimento de licenciamento ambiental, caberá à
diretoria responsável pelo licenciamento ambiental, através da equipe técnica de análise,
com base no EIA/RIMA e demais documentos integrantes do processo de licenciamento
ambiental.
É válido ainda salientar que a definição da aplicação das medias de compensação ambiental
decorrentes do processo de licenciamento o órgão ambiental licenciador deve considerar os
princípios jurídicos da razoabilidade e proporcionalidade, mencionados na legislação vigente
e aplicados somente aos impactos não mitigados.
Enquanto proponentes do projeto, sugerimos a destinação financeira dos recursos
desembolsados para compensar as perdas ambientais na aplicação direta e intransferível
para criação ou manutenção de unidades de conservação localizadas nas proximidades do
empreendimento cuja unidade a ser beneficiada seja definida pelo IAP. Ressalta-se de
antemão a inexistência de Unidade de Conservação em distância de raio menor que 10 Km
do local de implantação do Parque Eólico Rosa dos Ventos.
A elaboração e aplicação deste programa está relacionada com a obrigação legal e ética do
empreendedor em compensar os impactos ambientais decorrentes da implantação e
operação do empreendimento que não sejam passíveis de qualquer forma de mitigação.
Dentre os objetivos da elaboração deste programa cita-se: Atender os dispositivos legais;
Compensar a perda de habitats, provocada pela supressão de remanescentes florestais;
Efetuar a conservação “in loco” de representantes da flora e da fauna nativas e promover o
desenvolvimento de estudos e pesquisas sobre a biota local, através da formação de
convênios e parcerias com centros de pesquisa e universidades; Orientar que a aplicação
de recursos advindos da compensação seja destinada à criação, implantação ou gestão de
unidades de conservação, localizadas preferencialmente na área de influência do
empreendimento; Colaborar com a proteção de espécies da fauna e flora ameaçadas ou em
vias de extinção; Contribuir para a manutenção da biodiversidade genética.
A área selecionada para implementação do projeto de criação da Unidade de Conservação
(no caso desta opção) dependerá da aprovação pelo IAP, podendo então ser procedido o
levantamento físico da área para aquisição e a sua demarcação topográfica.
De posse desse material, o empreendedor discutirá com o órgão ambiental a categoria de
manejo e procederá à criação da Unidade através de Decreto, elaboração e publicação do
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Plano de Manejo, constituindo o Plano de Gestão, discriminando as atividades pertinentes o
monitoramento de flora e fauna, a educação ambiental, bem como o zoneamento ambiental
e normas de uso.
Conforme estabelecido no Artigo 5 da Resolução nº 02/96 do CONAMA, "o responsável pelo
empreendimento, após a implantação da unidade, transferirá seu domínio à entidade do
Poder Público responsável pela administração de unidades de conservação, realizando sua
manutenção mediante convênio com o órgão competente".
Com o objetivo de estabelecer e orientar a aplicação dos recursos advindos da
compensação ambiental do Parque Eólico Rosa dos Ventos sugere-se a realização de
reunião entre o empreendedor e o IAP, em data anterior ao início efetivo das obras, onde os
critérios para execução do programa serão delimitados, definindo em conjunto com o órgão
ambiental (IAP) a quantia, bem como a melhor opção de investimento dos recursos
provenientes da compensação ambiental, no sentido de assegurar a conservação da
biodiversidade local.
Caso o órgão ambiental manifeste concordância, os recursos poderão ser empregados na
aquisição de equipamentos e materiais utilizados na fiscalização das unidades de
conservação existentes em nível regional.
A implantação de Unidade de Conservação irá atuar na conservação de espécies da flora e
da fauna nativas da região, além de servir de base para o desenvolvimento de atividades de
educação ambiental e observação da natureza, bem como de pesquisas científicas que
auxiliem na compreensão de aspectos da biologia e ecologia das espécies locais.
7.5.7

Programa de Levantamento do Patrimônio Arqueológico

O Patrimônio Arqueológico é tido como um recurso cultural frágil e não renovável. Por isso
sua proteção deve fundamentar-se no conhecimento, o mais completo possível de sua
existência, extensão e natureza. E constitui uma obrigação moral do ser humano.
Esse tipo de patrimônio constitui um “testemunho essencial sobre as atividades humanas do
passado”, portanto, sua proteção e gerenciamento se tornam indispensáveis para permitir
estudos e interpretação dos seus vestígios.
A Constituição Federal de 1988 trata da proteção dos bens da União no seu artigo 20 nos
incisos X e XI, o patrimônio aparece como bens da União, entre esses patrimônios são
citados: as cavidades naturais, os sítios arqueológicos e pré-históricos as terras ocupadas
pelos índios dentre outros.
O Brasil é um país rico em vestígios arqueológicos. Grande parte dessa riqueza é atribuída
à ocupação por tribos indígenas. A região do meio oeste do estado de Santa Catarina,
assim como grande parte do território brasileiro, originalmente era habitada por grupos
indígenas. A história da cultura e dos hábitos destas populações são estudadas a partir do
patrimônio arqueológico, que compreende a porção do patrimônio material para a qual os
métodos da arqueologia fornecem os conhecimentos primários.
A execução do presente programa justifica-se como atendimento a Lei Federal no 3.924/61
que protege o Patrimônio Cultural Arqueológico Brasileiro e Lei Federal no 9.605/98 de
Crimes Ambientais; as Portarias SPHAN no 007/88 que normatiza a pesquisa arqueológica
em território nacional e IPHAN no 230/02 que dispõe sobre as Pesquisas Arqueológicas em
áreas de empreendimentos potencialmente causadores de impactos negativos a base finita
do Patrimônio Arqueológico, no âmbito do Licenciamento Ambiental.
Dentre os objetivos do Programa de Levantamento do Patrimônio Arqueológico destaca-se:
Proteger e pesquisar o patrimônio arqueológico ampliando os conhecimentos sobre as
populações que viveram na região, seus modos de vida e costumes; Proteger os bens
históricos e culturais tombados ou não que representem a memória da comunidade local;
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Executar o monitoramento, resgate e salvamento do patrimônio arqueológico encontrado na
área de influência do Parque Eólico Rosa dos Ventos, em atendimento à legislação vigente.
A etapa inicial do presente programa, que compreende o levantamento prospectivo de sítios
arqueológicos e educação patrimonial está sendo efetuado por empresa de consultoria
contratada pelo empreendedor, com vistas ao atendimento da legislação vigente e das
condicionantes para a emissão de L.P. – Licença Prévia e L.I. – Licença de instalação pelo
IAP.
Na seqüência dos trabalhos, após aprovação do relatório por parte do IPHAN e caso sejam
identificados sítios arqueológicos na AID deverá se proceder a demarcação e
posteriormente o resgate do material antes que o local seja afetado pelas obras.
7.5.8

Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental

Este Programa é proposto como medida de prevenção e controle dos possíveis impactos
cócio-econômicos decorrentes da implantação do empreendimento junto às comunidades
locais.
A implantação de obras desta envergadura altera a situação demográfica, as relações
humanas, sociais, culturais, econômicas e políticas nas regiões onde são inseridos. As
ações dos empreendedores geram impactos que devem ser minimizados e compensados.
Assim sendo, a implantação de um Programa de Educação Ambiental e Comunicação
Social justifica-se pelo compromisso que esses mesmos empreendedores assumem de
prover condições para diminuir os efeitos dos impactos negativos e potencializar os efeitos
dos impactos positivos, com ações de informação e reordenamento das relações que forem
alteradas.
Seus objetivos são o repasse de informações à população das áreas a serem atingidas e
nas proximidades do Parque Eólico, relacionadas a cada fase de implantação do
empreendimento, bem como às mudanças que poderão alterar a dinâmica de vida local;
criar canais de comunicação sistemática entre o empreendedor e o Poder Público local e
entidades representativas das comunidades envolvidas; e discutir com a comunidade suas
expectativas e anseios em relação às obras.
Este programa também deve atingir os funcionários da obra, repassando-lhes informações
gerais sobre os cuidados com o meio ambiente, gestão de resíduos, conduta e
comportamento, entre outros.
Já o público-alvo abrangido pelos moradores do entorno do empreendimento deverão
receber informações constantes acerca da implantação do empreendimento, e programas
ambientais em execução neste, o que acontecerá através da realização de palestras e
distribuição de material informativo e de divulgação.
Quando da confirmação da implantação do empreendimento, este programa será de grande
importância no sentido de esclarecer a população em geral seja aquelas das áreas
atingidas, seja a população da AII (municípios próximos).
Este programa deve ser implantado antes do início das obras civis com a divulgação de
informações preliminares sobre o escopo do Parque Eólico, tendo suas ações intensificadas
durante a implantação da obra, e apresentando continuidade na fase operacional, mediante
a divulgação de boletins periódicos dos resultados obtidos nos programas ambientais em
execução no empreendimento.
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7.5.9

Programa de monitoramento de ruídos

A emissão de ruídos originários de parques eólicos pode ser dividida em dois momentos,
àqueles decorrentes da implantação e posteriormente quando das atividades de rotina de
operação do empreendimento.
O ruído procedente de uma eólica tem início durante a fase de construção, com a abertura
de acessos e valas, transporte e instalação das torres, entre outros procedimentos.
Este é um impacto inerente a qualquer obra de construção civil. Deverão ser explanadas
neste programa as medidas utilizadas para minimizar esse impacto. Porém, medidas de
segurança e saúde ocupacionais, além daquelas direcionadas à comunidade afetada, serão
desenvolvidas e descritas na íntegra na fase posterior ao licenciamento prévio (obtenção da
Licença de Instalação).
A emissão de ruídos é um dos principais fatores limitantes à difusão da energia eólica e
pode gerar conflitos com a população do entorno. Sendo assim, é primordial que os efeitos
advindos da propagação de ruídos em todas as fases do empreendimento sejam
analisados. É válido destacar que os efeitos podem ser minimizados com planejamento
adequado e inovações tecnológicas. Além da evolução mecânica dos próprios
aerogeradores, há outros parâmetros que podem ser controlados com o intuito de reduzir
seus impactos na fase de operação.
O objetivo do controle da emissão de ruídos por máquinas e equipamentos é garantir que
não ocorra geração de ruídos acima dos níveis característicos de cada aparelho. Deve–se
observar a necessidade de manutenção preventiva e corretiva das máquinas e
equipamentos, evitando barulhos de equipamentos defeituosos, entre outros.
O controle e o monitoramento das atividades e o atendimento aos limites estabelecidos pela
legislação vigente, irá garantir a preservação da saúde e do bem estar da comunidade e
colaboradores. Convém que sejam feitas medições dos níveis de ruídos antes da
implantação do empreendimento e que seja monitorado após a operação a fim de não
causar desconforto à comunidade local.

7.5.10 Programa de Gestão Ambiental Integrado
Tem como objetivo principal assegurar, de forma integrada, que as ações ambientais
propostas no EIA/RIMA e detalhadas no PBA do Parque Eólico Rosa dos Ventos, sejam
implantados de forma adequada e no tempo previsto no cronograma do empreendimento,
nas diversas fases e ao longo da Área de Influência Direta.
Também tem por objetivo absorver algumas medidas, que por serem de pequeno porte, não
justificam a criação de um programa socioambiental específico.
Esse Programa justifica-se, tendo em vista que as ações ambientais envolverão diversos
atores, tais como, o empreendedor, a construtora, os projetistas, os técnicos que
implantarão os programas, a comunidade, órgãos ambientais, prefeituras e diversas
instituições de apoio.
Todas as atividades relacionadas às empreiteiras contratadas pelo empreendedor, bem
como de suas sub-empreiteiras causam, direta ou indiretamente, impactos no canteiro de
obras. Tais impactos são assumidos em termos ambientais como impactos decorrentes da
implantação da obra degradando ambientes dos quais devem ser controlados e mitigados.
As atividades são bastante diversificadas e muitas têm prazos críticos que, se não
cumpridos, podem comprometer o cronograma geral de construção do empreendimento,
assim como os recursos financeiros precisam ser compatíveis com o cronograma físico da
obra e com os dos programas ambientais.
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Este programa deve ser colocado em prática antes da construção das obras civis e se
estender durante toda a operação do empreendimento, podendo ser renovado por fases do
projeto. O escopo deste programa conta ainda com o acompanhamento fotográfico semanal
durante a execução das obras, recuperação de áreas degradadas e tratamento adequado
dos taludes, áreas de empréstimo e bota-fora, gestão de resíduos e Conduta dos
trabalhadores, apresentando sua evolução e as indicações das condições ambientais em
relatório de acompanhamento mensal.
A tabela abaixo visa demonstrar quais serão os principais programas a ser tomados para
mitigar os impactos previstos.
Tabela 7.1.25 – Síntese dos programas socioambientais propostos
Programa
Mitigação do impacto sobre
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas
Recuperação canteiro de obras em geral;
Prevenção de processos erosivos; Remoção
da cobertura vegetal; Instabilidade de
encostas e taludes.
Programa de Controle e Monitoramento das Águas
Alteração da qualidade da água; Proteção de
Superficiais
nascentes.
Programa de Supressão Florestal
Supressão indevida de vegetação
Programa de Monitoramento da Fauna
Impactos sobre a fauna
Programa de Gestão de resíduos Sólidos e
Produção de resíduos e efluentes
Efluentes Líquidos
Programa de Criação ou Vitalização de Unidades de Impactos Negativos sobre Fauna e Flora
Conservação
Programa de Levantamento do Patrimônio
Possíveis Sítios Arqueológicos
Arqueológico
Programa de Comunicação Social e Educação
Geração de expectativa da comunidade;
Ambiental
Demanda por mão de obra; Arrecadação de
tributos; Perda de terras agricultável e sitos
arqueológicos.
Programa de monitoramento de ruídos
Ruídos incômodos a população local
Programa de gestão ambiental Integrada
Integração do gerenciamento ambiental;
Tratamento de efluentes e gestão de
resíduos; Prevenção de acidentes e
incidentes.

8

CONCLUSÕES

O empreendimento em avaliação tem como características energéticas básicas a potência
instalada total de 59,40MW divididos em dois parques.
No que se refere aos aspectos socioeconômicos, cabe destacar que o presente
empreendimento impacta positivamente o mercado de serviços e de emprego, provocando
um incremento da economia regional. Além disso, ele contribui para aumentar a oferta
energética na região, hoje ainda deficitária de unidades locais de geração e distribuição.
Na fase de projeto ou planejamento as perturbações foram muito reduzidas ou
insignificantes dadas pela ação dos técnicos implicados no planejamento da obra e na
elaboração dos estudos ambientais. Desta forma, esses impactos não foram contabilizados.
A fase indicativa de maiores impactos é a de construção. Isso ocorre devido,
fundamentalmente, a movimentação de solo, relacionada às fundações das torres dos
aerogeradores, ou para abertura de acessos, bem como o incômodo causado pela
movimentação de máquinas e veículos pesados afetos à obra.
______________________________________________________________________________
Impacto Assessoria Ambiental Ltda
Rua São Francisco 65 D, Sala 01, Bairro Maria Goretti, Chapecó – SC
Contatos: (49) 3324 7180 impactoch@yahoo.com.br

288

Desta forma, a fase de construção deverá restringir-se às áreas estritamente necessárias
para facilitar a concretização dos trabalhos, a circulação de pessoas, máquinas e veículos,
bem como a deposição de material necessário às ações construtivas a serem realizadas.
Aspectos devem ser considerados com relação aos impactos na socioeconômica de um
município onde há pretensão de se instalar um parque eólico, ainda que a organização
social das comunidades que vivem na AID não seja fortemente afetada.
Se comparadas às usinas hidrelétricas, que podem gerar prejuízos sociais, econômicos e
culturais às propriedades atingidas, inversamente, um parque eólico pode movimentar a
economia da região, bem como passar a ser mais uma fonte de renda aos proprietários de
terras que alojam os aerogeradores.
Analisando os impactos acerca da implantação, operação e desativação do parque em
questão, concluiu-se que os impactos socioeconômicos negativos mais significativos estão
concentrados durante a implantação do empreendimento, cessando quando da operação do
mesmo. Faz-se necessário destacar que o funcionamento do parque trará diversos
benefícios sociais à população do município afetado.
As populações mais próximas deverão ser informadas acerca das ações de construção e
respectivo cronograma, divulgando esta informação em locais públicos. A comunicação
entre empreendedor e colaboradores e do primeiro com a população afetada será constante
sendo assistida pelo Programa Educação Ambiental e Comunicação Social.
Um parque eólico causa alterações ao meio físico que podem ser consideradas irrisórias,
concentrando as perturbações na fase de implantação do empreendimento, onde há maior
movimentação de solo. A título de comparação, outras fontes de energia, tais como
hidráulica, nuclear e térmica, geram subprodutos como resultado da produção de energia
afetando fortemente os elementos biofísicos, o que não ocorre nas eólicas. Em hidrelétricas,
por exemplo, o metano é produzido pela ação de bactérias na decomposição da matéria
orgânica que ficou submersa com a formação do lago, a energia nuclear gera lixo tóxico,
além das emissões de CO2 e outros gases provenientes das termelétricas.
O grande diferencial no tocante a geração de energia eólica está, justamente, na não
emissão de qualquer poluente à atmosfera, a geração de energia é limpa e renovável.
Os impactos causados sobre a flora são pequenos, uma vez que as áreas de implantação
estão cobertas por culturas anuais e pastam e sua grande maioria, havendo necessidade de
supressão mínima para alguns acessos a serem abertos.
Cabe salientar que o período de construção do parque é relativamente curto e a
recuperação da cobertura vegetal do solo ocorre de maneira rápida por ser composta por
espécies pioneiras.
Para as espécies da fauna, o grupo mais impacto pela operação do parque são as aves e
morcegos. Os mamíferos e anfíbios poderão sofrer algum tipo de interferência durante as
obras de construção, nomeadamente em função do aumento de ruídos e do tráfego de
veículos e abertura de acessos. Para aves e morcegos a operação do parque pode causar
distúrbios nas populações devida a colisão com os aerogeradores, no entanto, estudos
comprovam o baixo índice de mortalidade provocado por estes empreendimentos. Vale
destacar que no local não fora constatado quaisquer endemismo, não sendo também rota
de grandes migradores.
Com a implantação do empreendimento, o órgão ambiental privará pela manutenção da
diversidade biológica na região criando e viabilizando mecanismos eficazes de
monitoramento ambiental, assim como a comunidade científica poderá ser beneficiada pelo
desenvolvimento de pesquisas mais contundentes a respeito da fauna local.
Em vista do exposto e por estar locado em ambiente com significativo grau de antropização,
a equipe técnica responsável pela condução desse estudo, considera viável ambientalmente
o empreendimento e recomenda a implantação do Parque Eólico Rosa dos Ventos no local
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proposto, desde que executadas as medidas mitigadoras, compensatórias e os planos
ambientais e de monitoramento indicados no estudo os quais deverão ser objeto de
detalhamento nas próximas fases do processo de licenciamento.
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11 ANEXOS
Todos os anexos deste EIA constam no caderno II em volume separado para facilitar o
manuseio do material.
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