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apresentação

Relatório de Impacto Ambiental PCH Invernadinha - Paraná

O Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) é um documento 

que apresenta de forma objetiva e com linguagem acessível à comunidade 

as vantagens e desvantagens de um projeto. 

Este RIMA expressa o conteúdo técnico do Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) elaborado para a implantação da Pequena Central 

Hidrelétrica (PCH) Invernadinha.

De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), 

o Brasil apresenta uma das maiores reservas de hidroenergia dada a 

imensa quantidade de corpos hídricos que cobrem o país.

A PCH Invernadinha, de 11 MW (MegaWatts) de potência, será 

construída no Rio Marrecas, nas proximidades do km 18, município de 

Mangueirinha, estado do Paraná e, formará um reservatório de 57.500 

m², o  equivalante a 5,75 ha (hectares) ou 2,376 alqueire paulista.

Para possibilitar a implantação desta obra, estão envolvidos 

profissionais de diversas áreas do conhecimento. Assim, foi possível 

avaliar os impactos positivos e negativos decorrentes da instalação e 

operacionalização da PCH Invernadinha,  fundamentado na perspetiva de 

baixo impacto ambiental.
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a pequena central hidrelétrica Invernadinha
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Uma hidrelétrica é um conjunto de obras e equipamentos cuja finalidade é a geração de energia a partir 

do aproveitamento do potencial hidráulico existente em um rio. 

A Pequena Central Hidrelétrica ou PCH é toda usina hidrelétrica de pequeno porte cuja a capacidade 

instalada não ultrapassa 30 MegaWatts (MW) com reservatório inferior a 300 hectares ou 3 km².

As PCHs, por serem menores, são mais baratas de construir e causam menos mudanças ao meio ambiente 

do que as usinas de grande porte, principalmente devido ao tamanho reduzido da área a ser alagada. 

A PCH Invernadinha  será implantada na região Sudoeste do Estado do Paraná, no 

município de Mangueirinha, mais especificamente no quilometro 18 do rio Marrecas, 

pertencente a bacia hidrográfica do rio Iguaçu.

O que é umaO que é umaO que é uma

PCH?PCH?PCH?

PCHPCHPCH

MangueirinhaMangueirinhaMangueirinha

ParanáParanáParaná

Coronel DomingosCoronel Domingos
SoaresSoares

Coronel Domingos
Soares

Reserva do IguaçuReserva do IguaçuReserva do Iguaçu

PinhãoPinhãoPinhão

HonórioHonório
SerpaSerpa

Honório
Serpa

ClevelândiaClevelândiaClevelândia

Pato BrancoPato BrancoPato Branco

Coronel VividaCoronel VividaCoronel Vivida

ChopinzinhoChopinzinhoChopinzinho

PCHPCHPCH

MangueirinhaMangueirinhaMangueirinha

IguaçuIguaçuIguaçu

Paraná 3Paraná 3Paraná 3

Paraná 2Paraná 2Paraná 2

Paraná 1Paraná 1Paraná 1

IvaíIvaíIvaí

PiquiriPiquiriPiquiri

LitorâneaLitorâneaLitorânea

RibeiraRibeiraRibeira

TibagiTibagiTibagi

ItararéItararéItararé

Paranapanema 1Paranapanema 1Paranapanema 1
Paranapanema 2Paranapanema 2Paranapanema 2

Paranapanema 3Paranapanema 3Paranapanema 3Paranapanema 4Paranapanema 4Paranapanema 4

PirapóPirapóPirapó

CinzasCinzasCinzas

Rio Iguaçu

Rio Chopim

Rio Jordão

Rio
 da

 A
re

ia

PCHPCHPCH

Segundo Resolução Conjunta SEMA/IAP n. 09/2010, entende-se por:
Central Geradora Hidrelétrica ou CGH: potência igual ou inferior a 1 MW.
Pequena Central Hidrelétrica ou PCH: potência superior a 1 MW e até 30 MW.
Usina Hidrelétrica de Energia ou UHE: potência superior a 30 MW.

PCHPCHPCH

EmpregosEmpregosEmpregos
Diretos GeradosDiretos GeradosDiretos Gerados

durante adurante adurante a

InvernadinhaInvernadinhaInvernadinha

PotênciaPotênciaPotência
InstaladaInstaladaInstalada

MegaWattsMegaWattsMegaWatts

1 11 11 1 QuantidadeQuantidadeQuantidade
de Turbinasde Turbinasde Turbinas

unidadesunidadesunidades
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GeraçãoGeraçãoGeração
Média AnualMédia AnualMédia Anual

MWh/anoMWh/anoMWh/ano

61.05761.05761.057
ValorValorValor

InvestidoInvestidoInvestido

milhõesmilhõesmilhões

R$R$R$ 313131

ReservatórioReservatórioReservatório
de Acumulaçãode Acumulaçãode Acumulação

hectareshectareshectares

5,755,755,75

ÁreaÁreaÁrea
AlagadaAlagadaAlagada

hectareshectareshectares

2,852,852,85

Altura daAltura daAltura da
BarragemBarragemBarragem

metrosmetrosmetros

10,410,410,4

Extensão daExtensão daExtensão da
Linha de TransmissãoLinha de TransmissãoLinha de Transmissão

quilômetros quilômetros quilômetros 

282828

PreservaçãoPreservaçãoPreservação
Área deÁrea deÁrea de

PermanentePermanentePermanente

hectareshectareshectares

9,459,459,45

Extensão doExtensão doExtensão do
Circuito HidráulicoCircuito HidráulicoCircuito Hidráulico

metrosmetrosmetros

5.1385.1385.138

ÁreaÁreaÁrea
NecessáriaNecessáriaNecessária

hectareshectareshectares

25,425,425,4

Tempo Tempo Tempo 
de Construçãode Construçãode Construção

mesesmesesmeses

121212

157157157

Você Sabia?Você Sabia?Você Sabia?

pch Invernadinha em números

construçãoconstruçãoconstrução
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Canal AdutorCanal AdutorCanal Adutor

Área Diretamente AfetadaÁrea Diretamente AfetadaÁrea Diretamente Afetada

Leva a água até a câmara de carga. Leva a água até a câmara de carga. 
Possuirá uma extensão de 4.550 metros.Possuirá uma extensão de 4.550 metros.
Leva a água até a câmara de carga. 
Possuirá uma extensão de 4.550 metros.

A Área Diretamente Afetada ou ADA é A Área Diretamente Afetada ou ADA é 
toda área necessária para instalação e toda área necessária para instalação e 
operação da hidrelétrica.operação da hidrelétrica.

A Área Diretamente Afetada ou ADA é 
toda área necessária para instalação e 
operação da hidrelétrica.

Casa de
Força

Câmara
de Carga

DetalheDetalheDetalhe

Conduto ForçadoConduto ForçadoConduto Forçado
É uma tubulação que liga a câmara É uma tubulação que liga a câmara 
de carga a casa de força. Possuirá de carga a casa de força. Possuirá 
520 m de comprimento e criará 520 m de comprimento e criará 
uma queda bruta de 110,7 m.uma queda bruta de 110,7 m.

É uma tubulação que liga a câmara 
de carga a casa de força. Possuirá 
520 m de comprimento e criará 
uma queda bruta de 110,7 m.

SubestaçãoSubestaçãoSubestação
A subestação é uma instalação A subestação é uma instalação 
e l é t r i c a  e q u i p a d a  p a ra  a  e l é t r i c a  e q u i p a d a  p a ra  a  
transmissão, distribuição, proteção transmissão, distribuição, proteção 
e controle da energia gerada.e controle da energia gerada.

A subestação é uma instalação 
e l é t r i c a  e q u i p a d a  p a ra  a  
transmissão, distribuição, proteção 
e controle da energia gerada.

Linha de TransmissãoLinha de TransmissãoLinha de Transmissão
Leva a energia gerada até a Leva a energia gerada até a 
subestação da UHE de Segredo. subestação da UHE de Segredo. 
Possuirá 28 km de extensão.Possuirá 28 km de extensão.

Leva a energia gerada até a 
subestação da UHE de Segredo. 
Possuirá 28 km de extensão.

Tem a função de prover um fluxo d'água sem Tem a função de prover um fluxo d'água sem 
ocorrencia de turbulência, vortices e arraste ocorrencia de turbulência, vortices e arraste 
de ar para o conduto forçado, além de impedir de ar para o conduto forçado, além de impedir 
a entrada de objetos nocivos as turbinas.a entrada de objetos nocivos as turbinas.

Tem a função de prover um fluxo d'água sem 
ocorrencia de turbulência, vortices e arraste 
de ar para o conduto forçado, além de impedir 
a entrada de objetos nocivos as turbinas.

Casa de ForçaCasa de ForçaCasa de Força
Local onde é produzida a Local onde é produzida a 
energia elétrica. Abrigará energia elétrica. Abrigará 
duas turbinas do tipo Francis duas turbinas do tipo Francis 
dupla, somando 11 MW de dupla, somando 11 MW de 
potência.potência.

Local onde é produzida a 
energia elétrica. Abrigará 
duas turbinas do tipo Francis 
dupla, somando 11 MW de 
potência.

DetalheDetalheDetalhe

Câmara de CargaCâmara de CargaCâmara de Carga
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250 metros

Reservatório de AcumulaçãoReservatório de AcumulaçãoReservatório de Acumulação

BarragemBarragemBarragem

Tomada d’águaTomada d’águaTomada d’água

DetalheDetalheDetalheÁrea que será inundada quando a barragem for Área que será inundada quando a barragem for 
concluída. O reservatório terá 5,75 ha sendo que concluída. O reservatório terá 5,75 ha sendo que 
2,90 ha representa o leito natural do rio. Assim, a 2,90 ha representa o leito natural do rio. Assim, a 
área efetivamente alagada será de apenas 2,85 ha.área efetivamente alagada será de apenas 2,85 ha.

Área que será inundada quando a barragem for 
concluída. O reservatório terá 5,75 ha sendo que 
2,90 ha representa o leito natural do rio. Assim, a 
área efetivamente alagada será de apenas 2,85 ha.

Essa estrutura serve para conter parte Essa estrutura serve para conter parte 
do fluxo do rio e formar o reservatório. do fluxo do rio e formar o reservatório. 
Possuirá 280 m de comprimento e Possuirá 280 m de comprimento e 
10,4 metros de altura.10,4 metros de altura.

Essa estrutura serve para conter parte 
do fluxo do rio e formar o reservatório. 
Possuirá 280 m de comprimento e 
10,4 metros de altura.

Estrutura que capta a água do Estrutura que capta a água do 
reservatório e desvia para o canal adutor.reservatório e desvia para o canal adutor.
Estrutura que capta a água do 
reservatório e desvia para o canal adutor.

Área de Preservação AmbientalÁrea de Preservação AmbientalÁrea de Preservação Ambiental
A Área de Preservação Ambiental ou APP serve para A Área de Preservação Ambiental ou APP serve para 
preservar os recursos hídricos, além de proteger o preservar os recursos hídricos, além de proteger o 
solo, fauna e flora local. Possuirá  50 metros em cada solo, fauna e flora local. Possuirá  50 metros em cada 
margem, resultando em 9,45 ha de APP.margem, resultando em 9,45 ha de APP.

A Área de Preservação Ambiental ou APP serve para 
preservar os recursos hídricos, além de proteger o 
solo, fauna e flora local. Possuirá  50 metros em cada 
margem, resultando em 9,45 ha de APP.

estruturas da pch Invernadinha
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A Área de Influência Direta ou AID é aquela em que os impactos incidam ou venham a incidir de forma direta sobre 

os recursos ambientais. Assim, para o diagnóstico do meio físico e biótico ficou estabelecida como AID uma área 

mínima de 500 m entorno da ADA. Já para os estudos socioeconômicos a AID inclui a cidade de Mangueirinha, o 

Distrito de Covó e a Vila Rural Três Pinheiros.

A Área de Influência Indireta ou AII corresponte ao território onde a implantação do projeto impactará de forma 

indireta os meios físico, biótico e socieconômico. Essa área foi determinada em função do trajeto do rio 

Marrecas. Desta forma, foi considerada AII toda a superfície do município de Mangueirinha.

Área de Influência DiretaÁrea de Influência DiretaÁrea de Influência Direta

Área de Influência IndiretaÁrea de Influência IndiretaÁrea de Influência Indireta

A I D

A I I

500 m

10 Km

N

L

O

S

N

LO

S

ADAADAADA

AIDAIDAID AIIAIIAII

PCHPCHPCH

Bacia Hidrográfica doBacia Hidrográfica doBacia Hidrográfica do
do Rio Marrecasdo Rio Marrecasdo Rio Marrecas

FLU
XO

F
L
U
X
O
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Áreas de influência são limites geográficos que de alguma maneira poderão ser afetadas pela instalação e 

operação da hidrelétrica, de forma direta ou indireta, pelos impactos sociais, econômicos ou ambientais.

Áreas de InfluênciaÁreas de InfluênciaÁreas de Influência

Casa de ForçaCasa de ForçaCasa de Força

Área AlagadaÁrea AlagadaÁrea Alagada

Circuito HidráulicoCircuito HidráulicoCircuito Hidráulico

ADAADAADA

350 m
N

L

O

S

A Área Diretamente Afetada ou ADA equivale aos espaços necessários para instalação do empreendimento, 

incluindo a área que será inundada, o trecho do rio que sofrerá redução da vazão, a nova área de preservação 

permanente e todos os espaços destinados as obras civis (barragem, canais, casa de força, etc.).

Área Diretamente AfetadaÁrea Diretamente AfetadaÁrea Diretamente Afetada

ADA

BarragemBarragemBarragem

Trecho de Vazão ReduzidaTrecho de Vazão ReduzidaTrecho de Vazão Reduzida

F
L
U
X
O

áreas de influência
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Na região de inserção da PCH Invernadinha predominam verões quentes, devido à proximidade com o Vale do 

Iguaçu, e invernos mais rigorosos, com geadas frequentes. A temperatura média no mês mais quente é inferior a 

22°C e no mês mais frio superior a 12°C.

As estações mais chuvosas são primavera e verão, com os maiores índices registrados nos meses de janeiro e 

outubro. A precipitação média anual, ou seja, a soma de qualquer deposição de água (chuva, granizo, neblina, 

orvalho, etc.) registra em torno de 1.800 a 2.000 mm.

O empreendimento localiza-se sobre o Vale do Iguaçu, inserido no Terceiro Planalto Paranaense. Nesta região 

predominam rochas basálticas, que são compactas, duras, de coloração escura que, quando alteradas, dão origem 

aos solos argilosos, popularmente denominado de «terra-roxa».

O relevo é ondulado e isoladamente íngreme, formando diversos vales, saltos, cachorreiras e canyons.

Estas rochas possuem características geomecânicas apropriadas para apoio de fundações e estruturas e os solos 

argilosos para utilização como material terroso para as obras.

A bacia hidrográfica do rio Marrecas possui 411 km² e faz parte da bacia hidrográfica do rio Iguaçu. O rio Marrecas 

nasce ao sul do município de Mangueirinha e seu curso d’água desenvolve-se no sentido norte até sua foz no rio 

Iguaçu, junto ao remanso do lago da UHE de Segredo. 

Os resultados de IQA (Índice de Qualidade da Água) obtidos para o eixo da PCH Invernadinha apresentaram índices 

classificados em qualidade boa. As análises físico-químicas e microbiológicas da água demonstraram que o rio 

encontra-se em bom estado de conservação para o fim que se propõe. 

O curso d’água não pode ser utilizado para navegação por apresentar calado insuficiente, tampouco existe a 

demanda local. Outros usos da água não foram identificadas.

Solos e relevoSolos e relevoSolos e relevo

ÁguasÁguasÁguas

Clima e condições meteorológicasClima e condições meteorológicasClima e condições meteorológicas

diagnóstico ambiental: meio físico
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PCHPCHPCH

Rio Xaxim
Rio Xaxim
Rio Xaxim

5 km

N

LO

S

Rio Iguaçu

Rio Iguaçu

Rio Iguaçu

FLU
XO

Bacia hidrográfica do rioBacia hidrográfica do rioBacia hidrográfica do rio
Marrecas e seus afluentesMarrecas e seus afluentesMarrecas e seus afluentes

Rochas basálticasRochas basálticasRochas basálticas
no rio Marrecasno rio Marrecasno rio Marrecas

Temperaturas médiasTemperaturas médiasTemperaturas médias
na bacia do rio Marrecasna bacia do rio Marrecasna bacia do rio Marrecas

Relevo noRelevo noRelevo no
rio Marrecasrio Marrecasrio Marrecas

Verão VerãoOutono Inverno

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.

Primavera

em	°C

21,1 21,0
20,0

17,3

14,5
12,8 12,8

14,2
15,4

17,7
19,2

20,4
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Mata ciliar no localMata ciliar no localMata ciliar no local
que será inundadoque será inundadoque será inundado

MerostachysMerostachysMerostachys
(taquara)(taquara)(taquara)

Araucaria angustifoliaAraucaria angustifoliaAraucaria angustifolia
(pinheiro-do-paraná)(pinheiro-do-paraná)(pinheiro-do-paraná)

Área de pasto no local de Área de pasto no local de Área de pasto no local de 
implantação do canal adutorimplantação do canal adutorimplantação do canal adutor

Relatório de Impacto Ambiental PCH Invernadinha - Paraná121212

diagnóstico ambiental: flora

10 Km
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S

PCHPCHPCH

FLU
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A região entorno do empreendimento apresenta uma vegetação denominada Floresta Ombrófila Mista ou FOM, 

também conhecida como Floresta com Araucária. O pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifloia) é a espécie 

característica desse tipo de floresta.

Também são encontradas a imbuia (Ocotea porosa), a erva-mate (Ilex paraguariensis), a pimenteira (Capsicodendron 

dinissi), a gabirobeira (Campomanesia xanthocarpa), a canela-amarela (Nectandra lanceolata) e outras espécies.

Na área do lago o relevo possui declividade elevada, contribuindo para a menor inundação em áreas 

de floresta remanescestes do local. Após o alagamento, será realizada a recomposição da mata 

ciliar e isolamento das áreas  (criação da nova área de preservação permanente) que, contribuirá 

significativamente para o desenvolvimento da floresta e fauna da região.

Com relação à área para a implantação do circuito hidráulico, grande parte é de pasto para pecuária, 

sendo que, após construção do canal, a área poderá voltar a ser utilizada para esta atividade. Também 

há ocorrência de reflorestamento de Pinnus. 

No geral, o local de instalação da PCH Invernadinha encontra-se bastante antropizado, possuindo 

diversas áreas com prática de pecuária onde os animais circulam e acabam estagnando o 

desenvolvimento da floresta.

Foram observadas 42 espécies na ADA e, apesar da ocorrência de espécies que se enquadram na lista 

oficial da flora ameaçada de extinção, as chances de propagação e disseminação natural destas 

espécies encontram-se reduzidas devida a elevada densidade de taquaras ocorrentes, bem como, a 

circulação de animais que impedem o desenvolvimento natural das espécies.

CamposCamposCampos

FlorestaFlorestaFloresta

FlorestaFlorestaFloresta

EstacionalEstacionalEstacional

OmbrófilaOmbrófilaOmbrófila

SemidecidualSemidecidualSemidecidual

MistaMistaMista

UnidadesUnidadesUnidades
fitogeográficasfitogeográficasfitogeográficas
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diagnóstico ambiental: ornitofauna

A ornitofauna ou avifauna é conjunto das aves de uma região. O ramo da biologia que se dedica ao estudo deste 

grupo é denominada ornitologia. 

O Brasil possui uma das mais ricas ornitofauna do mundo, somando 1.901 espécies conforme o Comitê Brasileiro 

de Registros Ornitológicos (2014), sendo que o estado do Paraná há ocorrência de 744 espécies.

Na AID foram registradas 123 espécies, representando 16,5% da avifauna do Paraná. Esse valor relativamente 

baixo é consequência de práticas agrícolas e  silvicutura na região. Outro fato é que o município de Mangueirinha, 

especificamente o distrito de Covó, ser um polo de grandes madeireiras que, no passado, derrubaram grandes 

quantidade de árvores .

Espécies observadas que necessitam de fragmentos bem conservados são o bacuruau-tesoura-grande 

(Hydropsalis forcipata), gavião-bombachinha-grande (Accipter bicolor), tico-tico-da-taquara (Poospiza cabanisi), 

chupa-dente (Conopophaga lineata) e juruva-verde (Baryphthengus ruficapillus); sendo as três últimas comuns em 

locais com taquarais. 

A literatura considera o juruva-verde (B. ruficapillus), gavião-bambachinha-grande (A. bicolor) e surucuá-variado 

(Trogon surrucura) como bioindicadores, pois exigem um ambiente estável e pouco perturbado.

Há provável ocorrência de 30 espécies ameaças na região, conforme a lista vermelha do Paraná (2004) e IUCN 

(2014) porém, nenhuma foi observada em campo.

Por fim, houve a presença da caturrita (Myiopsitta monachus) considerada como um registro novo para o Estado do 

Paraná. Vale ressaltar que a espécie se adapta muito bem a condições impostas por populações humanas e sua 

demanda populacional pode ser um problema no futuro. 

Espécies são bioindicadorasbioindicadoras  Espécies são bioindicadoras 
aquelas que necessitam de 
condições especificas para 
sua sobrevivência. A presença 
desses animais podem 
indicar o nível de preservação 
em determinada área.

Você Sabia?Você Sabia?Você Sabia?

Tersina viridisTersina viridisTersina viridis
(saí-andorinha)(saí-andorinha)(saí-andorinha)

Accipter bicolorAccipter bicolorAccipter bicolor Trogon surrucuraTrogon surrucuraTrogon surrucura

Hydropsalis forcipataHydropsalis forcipataHydropsalis forcipata Poospiza cabanisiPoospiza cabanisiPoospiza cabanisi

(gavião-bombachinha-grande)(gavião-bombachinha-grande)(gavião-bombachinha-grande) (surucuá-variado)(surucuá-variado)(surucuá-variado)

(bacuruau-tesoura-grande)(bacuruau-tesoura-grande)(bacuruau-tesoura-grande) (tico-tico-da-taquara)(tico-tico-da-taquara)(tico-tico-da-taquara)

Myiopsitta monachusMyiopsitta monachusMyiopsitta monachus
(caturrita)(caturrita)(caturrita)
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Nasua nasuaNasua nasuaNasua nasua Leopardus pardalisLeopardus pardalisLeopardus pardalis

Dasypus novemcinctusDasypus novemcinctusDasypus novemcinctus Philander frenatusPhilander frenatusPhilander frenatus

(quati)(quati)(quati) (jaguatirica)(jaguatirica)(jaguatirica)

(tatu-galinha)(tatu-galinha)(tatu-galinha) (cuíca-de-quatro-olhos)(cuíca-de-quatro-olhos)(cuíca-de-quatro-olhos)

Mazama americanaMazama americanaMazama americana
(veado-campeiro)(veado-campeiro)(veado-campeiro)

Cerdocyon thousCerdocyon thousCerdocyon thous
(cachorro-do-mato)(cachorro-do-mato)(cachorro-do-mato)
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diagnóstico ambiental: mastofauna

A mastofauna ou mamofauna constituem uma classe de animais vertebrados que se caracterizam pela presença 

de glândulas mamárias que, nas fêmeas, produzem leite para alimentação dos filhotes. O ramo da biologia que se 

ocupa do estudos dos mamíferos é denominada mastozoologia ou mamalogia. 

Há estudos que apontam existirem mais de 7.000 espécies descritas de mamíferos no mundo, sendo 652 no Brasil.

As espécies registradas em campo foram: cuíca-de-quatro-olhos (Philander frenatus), tatu-galinha (Dasypus 

novemcinctus), lebre-européia (Lepus europeus), morcego-vampiro (Desmodus rotundus), paca (Cuniculus paca), 

rato-do-mato (Sooretamys angouyas e Oligoryzomys nigripes), rato-d’água (Nectomys squamipes),  cachorro-do-mato 

(Cerdocyon thous), quati (Nasua nasua), jaguatirica (Leopardus pardalis) e veado-campeiro (Mazama americana). 

A  jaguatirica (L. pardalis) está presente no livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção (2008)  sob 

grau de conservação vulnerável e a paca (C. paca) encontra-se em risco de extinção devido a caça predatória.

Os morcegos hematófagos, como o  morcego-vampiro (D. rotundus) e os canídeos, como o cachorro-do-mato 

(C. thous) são vetores do vírus do gênero Lyssavirus, causador da raiva. Além disto, o cachorro-do-mato age 

também como reservatório do protozoário Leishmania chagasi, causadora da leishmaniose visceral ou calazar. A 

transmissão ocorre pela picada do mosquito-palha (Lutzomyia longipalpis) infectado.

Alguns roedores registrados, como rato-do-mato (O. nigripes) pode carregar consigo o hantavírus, causador da 

hantaviorese. A infecção humana se dá pela inalação do vírus em partículas suspensas na poeira formadas a partir 

da urina, fezes e saliva do animal ou, algumas vezes, pela ingestão de água e alimentos contaminados.

Por fim, o levantamento bibliográfico apontou a possível ocorrência de outras 86 espécies, dentre elas,  seis estão 

quase ameaçadas; quatro são vulneráreis e uma em perigo, segundo status de conservação da IUCN (2014).

Seres são hematófagoshematófagos  Seres são hematófagos 
aqueles que se alimentam de 
sangue. A palavra deriva do 
grego haima que significa 
‘‘sangue’’ e phagein que quer 
dizer ‘‘comer’’.

Você Sabia?Você Sabia?Você Sabia?
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diagnóstico ambiental: ictiofauna

A ictiofauna é o conjunto das espécies de peixes que existem numa determinada região. A área da biologia voltando 

ao estudo deste grupo denomina-se ictiologia. O termo ictio deriva do grego ikhtús que significa peixe.

Com grande diversidade, os peixes representam o maior grupo de vertebrados existentes no mundo, chegado a 

mais de 25 mil espécies diferentes. Somente o Brasil contém aproximadamente 4 mil espécies descritas.

Os peixes com possibilidades de ocorrências para a bacia do rio marrecas somam 83 espécies. Dessas, houve a 

coleta de cinco espécies: lambari (Astyanax sp.), lambari-do-rabo-vermelho (A. fasciatus), cascudo (Hypostomus 

derbyi), cará (Geophagus brasiliensis) e jundiá (Rhamdia quelen).

De maneira geral, a ictiofauna do rio Marrecas é predominada por espécies de pequeno a médio porte, não-

migradoras e não-ameaçadas de extinção. Somente a carpa-húngara (Cyprinus carpio) é classificada como 

vulnerável, segundo o IUCN (2014).

O levantamento bibliográfico mostrou a existência de duas espécies classificadas como exóticas, sendo: carpa-

húngara (C. carpio) e tilápia (Tilapia randalli). Já o lambari-do-rabo-amarelo (A. altipananae) é considerada 

invasora, por ser exclusiva do Alto-Paraná. 

O que impede a presença de espécies migratórias no rio Marrecas é sua característica de aclive, com várias 

quedas ao longo do rio que funcionam como obstáculos naturais permanentes para a migração dos peixes. Assim, 

a construção da barragem não interferirá no deslocamento dos peixes, devido a geografia local. Desta forma, a 

instalação de corredores ou escadas de transposição para peixes, poderá trazer impactos negativos para a 

ictiofauna local que já encontra-se adaptada a estas condições.

Espécies são aqueles exóticasexóticas  Espécies são aqueles exóticas 
que se instalam em locais 
onde não são naturalmente 
encontradas. A introdução 
dessas espécies em um 
determinado habitat pode 
alterar o equilíbrio ecológico 
local,  trazendo graves 
consequências as espécies 
nativas da região, como por 
exemplo, a extinção.

Você Sabia?Você Sabia?Você Sabia?
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diagnóstico ambiental: meio antrópico

As primeiras ocupações na região de Mangueirinha foram estabelecidas por volta de 1970. A localidade era rota 

de tropeiros que levavam gado do Rio Grande do Sul para São Paulo, sendo um local de parada. Como na época, o 

melhor hotel era aquele que oferecia a maior e melhor mangueira para guardar e descansar o gado durante a noite, 

e a localidade oferecia isso, logo o nome de mangueira para gado deu origem o nome Mangueirinha.

O município de Mangueirinha foi oficialmente criado em 21 de novembro de 1946. O Censo de 2010 registrou uma 

população de 17.048 pessoas, destas, cerca de 50,7% residiam em área rural. 

O município de Mangueirinha é caracterizado por possuir basicamente áreas de lavoura, vegetação florestal e 

áreas com pastagens e campos.

Quanto a AID e ADA, 68% é de cobertura florestal, 24% de pastagem e campo e 4% de agricultura intensiva. 

Quanto a existências de áreas de ocupações humanas afetadas, há existência de uma casa na AII, no entanto, 

encontra-se abandonada. 

HistóricoHistóricoHistórico

Uso e Ocupação do SoloUso e Ocupação do SoloUso e Ocupação do Solo

Mapa de Uso e OcupaçãoMapa de Uso e OcupaçãoMapa de Uso e Ocupação

Construção Construção Construção 

do Solo da AID e ADAdo Solo da AID e ADAdo Solo da AID e ADA

Abandonada na AIDAbandonada na AIDAbandonada na AIDCobertura Florestal Reflorestamento
Campo e Pastagem Agricultura
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diagnóstico ambiental: meio socioeconômico

A População Economicamente Ativa ou PEA compreende o potencial de mão-de-obra com 18 anos ou mais de 

idade, trabalhando ou não, que o setor produtivo pode contar.

Em 2010 a PEA de Mangueirinha foi de 7.751 indivíduos. Desses, apenas 4,7% estavam desocupados.

O setor de maior concentração é o agropecuário, com 40,5%, seguido do setor de prestação de serviço, com 

33,1%. Juntos, estes setores concentram cerca de 73,6% da PEA Ocupada.

O setor que mais emprega no município é a administração pública direta e indireta, responsável por cerca de 

31,7% dos empregos entre 2002 e 2012. Em segundo lugar está o comércio varejista, com média de 17,9% de 

oferta de trabalho.

A industria de madeira e do mobiliário foi a que sofreu a maior queda. Em 2002 gerava 149 empregos, caindo 

para  27 em 2012. No mesmo período, a construção civil, administradora de imóveis e serviços técnicos 

profissionais, cresceu de 24 para 259 vagas. Este dado indica um aquecimento no setor imobiliário da região, 

representando cerca de 8,8% dos empregos gerados em 2012.

O Produto Interno Bruto ou PIB equivale a soma, em valores monetários, de todos os bens e serviços finais 

produzidos numa região durante um período determinado.

Em 2010 o PIB de Mangueirinha foi de 556.158 mil reais. O setor com maior contribuição é a industria, responsável 

por 58,4% do PIB. Já o setor agropecuário representou 11,2% do PIB.

População Economicamente AtivaPopulação Economicamente AtivaPopulação Economicamente Ativa

EmpregosEmpregosEmpregos

Produto Interno BrutoProduto Interno BrutoProduto Interno Bruto
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As atividades extrativas em Mangueirinha geram cerca de R$ 107,5 bilhões por ano, do qual 83,8% deriva de 

produções agrícolas, seguido da produção de origem animal, representando 11,15%.

Só em 2012 foram colhidas 213 mil toneladas em produto agrícola. Dessa quantia, 94 mil toneladas são 

provenientes de lavouras de soja, rendendo cerca de R$ 79 milhões. Assim, o município ficou em 18° lugar no 

ranking da produção de soja no estado do Paraná.

Das atividades extrativas de origem animal, 96,5% da arrecadação corresponde a produção de leite. Já o efetivo 

dos rebanhos existentes, o mais numeroso é o de galináceos (média de 74 mil cabeças/ano) seguido de bovinos 

(média de 36 mil cabeças/ano).

As atividades ligadas ao cultivo das árvores, denominada silvicultura, gerou 9.822 m³ de madeira, acrescentando 

R$ 5,4 milhões na economia. Na região não há registros de exploração mineral.

Atividades ExtrativasAtividades ExtrativasAtividades Extrativas

Madeira Madeira Madeira 
em Toraem Toraem Tora
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LãLãLã

96,7%96,7%96,7%

1,4%1,4%1,4%

0,4%0,4%0,4%
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FeijãoFeijãoFeijão

MilhoMilhoMilho

55,19%55,19%55,19%

13,66%13,66%13,66%

19,89%19,89%19,89%

TrigoTrigoTrigo
5,64%5,64%5,64%
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2,0%2,0%2,0%

Atividades extrativasAtividades extrativasAtividades extrativas
média anual de 2002 a 2012média anual de 2002 a 2012média anual de 2002 a 2012



Por serem empreendimentos de pequeno porte, as PCH’s caracterizam-se por causar impactos ambientais 

reduzidos, principalmente se comparadas as grandes hidrelétricas (UHE’s) e outros tipos de usinas. São fontes 

energia limpa e apresentam pequenas áreas alagadas.
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Devido à baixa representatividade biótica decorrente da antropização da área, a construção da hidrelétrica não 

afetará de forma significativa a fauna e flora. Ressalta-se que durante a supressão e alagamento será possível o 

deslocamento dos animais de forma ativa às áreas adjacentes. A recuperação e ampliação da faixa de APP e 

medidas de compensação florestal terão impactos positivos ao meio ambiente. 

Com base na identificação dos impactos, é possível definir as medidas preventivas, mitigadoras e 

compensatórias que dão origem aos programas ambientais. Assim, é possível a implantação da PCH 

Invernadinha visando a geração de energia atrelada a baixo impacto ambiental.

Outros impactos sociais, tais como: invasões, interferência nos hábitos e cultura local, implantação de comércio 

clandestino, conflitos, prostituição, criminalidade, perturbação nas no tráfego nas vias de acesso, mudança na 

infraestruturas, perda de área produtiva, entre outras, terão pouca ou nenhuma relevância.

Quanto ao impedimento da migração da ictiofauna no rio Marrecas, o impacto é  classificado  como  inexistente. 

Da jusante do barramento até o canal de fuga há uma sequência de grandes acidentes naturais que impedem a 

migração de eventuais peixes.

Os impactos socioeconômicos na fase de construção serão observados pelo aumento da oferta de emprego, bem 

como, no incremento tributário para o município devido ao conjunto de impostos, taxas e contribuições.  Ambos são 

considerados impactos positivos. Todavia, após a conclusão das obras, haverá a redução das vagas de empregos.

Quanto aos impactos do meio físico, durante a obra a movimentação de veículos de grande porte aliada ao 

funcionamento de máquinas de construção civil, produzirá poluição atmosférica e sonora. Este impacto afeta 

principalmente os funcionários e encerra-se com a conclusão da hidrelétrica .

Existe a possibilidade de geração de processos erosivos durante a construção, podendo ocasionar o deslizamento 

de massa de terra em direção ao rio. No entanto, pode ser evitado por métodos de engenharia. 

A análise dos impactos para a construção e operação da PCH Invernadinha visou atender as demandas referentes 

ao meio físico, biótico e socioeconômico de uma forma multidisciplinar.

Outro impacto será na alteração do regime hídrico para construção da barragem, porém, esta alteração é 

temporária e totalmente reversível. Após a conclusão da barragem, será mantida a vazão sanitária para a 

manutenção da ictiofauna. Já a formação do reservatório ira causar impactos decorrentes do alagamento. Estes 

impactos são considerados de médio porte, já que a área de alagamento é relativamente pequena e não haverá a 

necessidade de remoção de famílias ou estruturas civis.
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impactos ambientais

A  é  a  antropizaçãoantropização   A  é  a  antropização  
transformação que o ser 
humano exerce sobre o meio 
ambiente, ou seja, as 
características naturais são 
alteradas por consequência 
de atividades humanas, 
como exemplo: lavouras, 
estradas, industrias, usinas, 
cidades.

Você Sabia?Você Sabia?Você Sabia?
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Após a supressão vegetal necessária para a formação do reservatório, canteiro de obras e acessos, deve-se inicar a 

recuperação dessas áreas e a criação da nova Área de Preservação Permanente (APP). Além disto, o 

empreendedor deve atender a legislação vigente que trata da compensação ambiental.

Plano de ampliação e recuperação da APP e Programa de compensação ambientalPlano de ampliação e recuperação da APP e Programa de compensação ambientalPlano de ampliação e recuperação da APP e Programa de compensação ambiental

Devido as condições da via de acesso à PCH Invernadinha, deve-se realizar a pavimentação e sinalização da 

estrada a fim de suportar o tráfego de veículos pesados e evitar acidentes.

Plano de melhoria das vias terrestres e sinalizaçãoPlano de melhoria das vias terrestres e sinalizaçãoPlano de melhoria das vias terrestres e sinalização

A proibição da caça e pesca deve ser planejada através de palestras, orientações e placas que enfoque os aspectos 

legais que coíbem esta ação.

Programa de proibição da caça e pescaPrograma de proibição da caça e pescaPrograma de proibição da caça e pesca

Esses planos serão elaborados caso verificada a necessidade pelo órgão ambiental através da avaliação dos 

estudos ambientais e vistoria local.

Planos de monitoramento, resgate e salvamento da fauna silvestrePlanos de monitoramento, resgate e salvamento da fauna silvestrePlanos de monitoramento, resgate e salvamento da fauna silvestre

A construção da hidrelétrica gerará um aumento na demanda de trabalhadores que, deverá ser proporcionado, 

preferencialmente, as pessoas do município de Mangueirinha e vizinhos, carente de oferta de emprego.

Programa de geração de empregosPrograma de geração de empregosPrograma de geração de empregos

Deverá ser criado um programa de segurança e saúde para mão de obra, evitando que acidentes ocorram.
Programa de saúde e segurança da mão de obraPrograma de saúde e segurança da mão de obraPrograma de saúde e segurança da mão de obra

Plano de prevenção de acidentes de animais silvestres; Plano de arborização do canteiro de obras;  Plano de 

integração das matrículas da área afetada sob o ponto de vista biótico; Plano de remoção dos alojamentos; Plano de 

exploração e bota fora; Programa de gestão dos resíduos sólidos.

Outros planos e programasOutros planos e programasOutros planos e programas

Esse programa objetiva criar uma consciência ecológica para fins de preservação e manutenção da área e, 

estabelecer procedimentos de comunicação entre empresas, funcionários e comunidades.

Programa de educação ambiental e comunicação socialPrograma de educação ambiental e comunicação socialPrograma de educação ambiental e comunicação social
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programas ambientais

Este plano visa a adoção de medidas preventiva a fim de evitar efeitos decorrentes de ingerências operacionais. 

Assim deve-se adicionar uma cláusula de responsabilidade ambiental no ato da elaboração do contrato de prestação 

de serviço. 

Código de postura para empreiteira durante a construçãoCódigo de postura para empreiteira durante a construçãoCódigo de postura para empreiteira durante a construção

Com o início das obras será necessária a remoção da vegetação deixando o solo descoberto e suscetível às ações 

das intempéries. Desta forma, deve-se implementar uma campanha de proteção das áreas do barramento para 

evitar processos erosivos e consequentes assoreamentos do corpo hídrico.

Implantação de medidas preventivas e corretivas contra processos erosivosImplantação de medidas preventivas e corretivas contra processos erosivosImplantação de medidas preventivas e corretivas contra processos erosivos

A gestão dos resíduos sólidos deverá contemplar a implementação de dispositivos de acondicionamento, métodos 

de coleta e disposição final dos resíduos e, a orientação dos funcionários sobre a importância do correto uso das 

Programa de gestão de resíduos sólidosPrograma de gestão de resíduos sólidosPrograma de gestão de resíduos sólidos

O controle de emissões de poluentes atmosféricos não é tarefa simples devido a sua abrangência. Todavia é possível 

a tomada de medidas mitigatórias para minimizar os danos, como, manutenção e regulagem periódica dos motores, 

uso de aspersores de água e o fornecimento de equipamentos de segurança. 

Plano de controle das emissões atmosféricasPlano de controle das emissões atmosféricasPlano de controle das emissões atmosféricas

O programa visa identificar eventuais processos degradadores ou alterações na qualidade da água em 

consequência da construção da obra, que prejudicaria a sobrevivência da fauna aquática.

Programa de monitoramento limnológico e da qualidade da águaPrograma de monitoramento limnológico e da qualidade da águaPrograma de monitoramento limnológico e da qualidade da água

Este programa se justifica frente a necessidade de acompanhar a vazão, transporte e consequente deposição de 

sedimentos dentro do reservatório. 

Programa de monitoramento hidrológico e hidrossedimentológicoPrograma de monitoramento hidrológico e hidrossedimentológicoPrograma de monitoramento hidrológico e hidrossedimentológico

Deverá ser apresentada as ações e métodos para a supressão vegetal a fim de evitar a deposição de matéria 

orgânica no rio e, principalmente, promover o resgate da fauna durante o corte, bem como, a limpeza da área do 

Plano de supressão vegetal e limpeza da área do reservatórioPlano de supressão vegetal e limpeza da área do reservatórioPlano de supressão vegetal e limpeza da área do reservatório P
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conclusões

Dentre as diversas formas de geração de energia, a hidráulica possui como principais características a grande 

disponibilidade de recurso, a facilidade de aproveitamento e, principalmente, seu caráter renovável. Porém, o 

investimento para grandes hidrelétricas demandam longos prazos de implantação e impactos ambientais em 

escala elevada. Dessa forma, as Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH’s) estão ganhando cada vez mais peso na 

balança nacional de produção de energia devido aos impactos ambientais reduzidos.

O fato da PCH Invernadinha ser construída em uma área relativamente antropizada e com vários acidentes 

geológicos que impedem a migração dos peixes, amenizam a geração de impactos ambientais negativos. Os 

maiores impactos identificados ocorrerão na fase de instalação, no entanto, tem-se a perspectiva de que em médio 

prazo as medidas de monitoramento e melhorias da qualidade ambiental poderão reduzir os danos ambientais 
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De acordo com os estudos realizados, apesar das alterações dos ecossistemas afetados pela empreendimento, se 

cumprida as medidas ambientais previstas, pode-se inferir que a PCH Invernadinha é ambientalmente viável. 

O ganho ambiental do entorno decorrente das medidas compensatórias e mitigatórias, como a criação de 

um ambiente isolado em que se é possível o desenvolvimento faunístico e a implantação de planos e 

programas ambientais, deverá gerar ganhos positivos ao meio ambiente, principalmente devido a 

recomposição e ampliação florestal.
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