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1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

1.1. Identificação do empreendedor 

Empreendedor Paulo Linke 

CPF 247.236.650-72 

Endereço Rua Padre Lamarca, N°. 450 

85.160-000, Cantagalo, PR 

Contato +55 (42) 9 9800.2045 

1.2. Identificação dos responsáveis pelos estudos 

O estudo foi elaborado RECITECH Engenharia e Soluções 

Ambientais (Tabela 1, p.4) em parceria com a Terra Ambiental (Tabela 2, p.5) e 

RR Energia (Tabela 3, p.5). 

A compilação de todos os estudos e projetos, bem como, a análise 

de impactos, proposição de planos e programas, entre outros, foi realizado pela 

RECITECH Engenharia e Soluções Ambientais. 

1.1.1. Consultora responsável pelo estudo ambiental 

Os estudos ambientais dos meios físico e biótico1, diagnóstico 

ambiental, matriz de impactos, proposição de planos e programas ambientais, 

entre outros, foram elaborados e copilado pela RECITECH Engenharia e 

Soluções Ambientais (Tabela 1, p.4), uma empresa criada em 2001, com sede 

em Guarapuava (Paraná).  

  

 
1 Exceto os estudos da fauna invertebrada e dispersão da pluma.  
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Tabela 1 – Dados da empresa responsável pela elaboração do estudo ambiental 

 

Empresa RECITECH Engenharia e Soluções Ambientais 

Razão Social J. Danieli & Cia Ltda - ME 

CNPJ 22.297.819/0001-03 

CTF IBAMA 6908830 

 

Endereço: Rua Romeu Karpinski Rocha, 3736 

85035-310 – Guarapuava – PR 
https://goo.gl/maps/nHNpy 

Contato +55 (42) 3263-0054 ou +55 (42) 3626-2680 

recitech@recitechambiental.com.br 

www.recitechambiental.com.br 

Responsável 
Técnico 

Eng. Junior Danieli 

CREA SC 55235/D Visto PR 63300  

CTF IBAMA 759080 

1.1.2. Consultora responsável pelos estudos dos invertebrados, 

socioambientais e de dispersão da pluma 

O levantamento da fauna invertebrada, diagnóstico socioeconômico 

do estudo de impacto ambiental; complementado com a realização de estudo 

sobre os acessos ao empreendimento, estudo de tráfego e estudo de impactos 

sobre a BR 277, bem como a execução do estudo de dispersão atmosférica 

através de modelagem matemática com base em software AERMOD View, 
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foram elaborados pela empresa Terra Ambiental (Tabela 2, p.5), uma empresa 

criada em 2000, com sede em São José (Santa Catarina).  

Tabela 2 – Dados da empresa responsável pelos estudos socioambientais e de dispersão da 

pluma 

 

Empresa Terra Ambiental 

Razão Social Terra Consultoria em Meio Ambiente Ltda 

CNPJ 03.815.913/0001-54 

CTF IBAMA 1225962 

Endereço: Rua Hermes Zapelini, 437 

88110-050 – São José – SC 

Contato +55 (48) 3244-1502 

terra@terraambiental.com.br 

1.1.3. Consultora responsável pelo projeto básico 

O projeto básico que caracterizar a obra, assegurando a viabilidade 

técnica do empreendimento, foi elaborado pela RR Consultoria e Assessoria 

Energética (Tabela 3, p.5), uma empresa criada em 2007, com sede em 

Orlândia (São Paulo).  

Tabela 3 – Dados da empresa responsável pela elaboração do Projeto Básico 

 

Empresa RR Energia 

Razão Social RR Consultoria e Assessoria Energética Ltda 

CNPJ 09.022.338/0001-19 

Endereço: Rua Dois, 1028, apt. 150 

14620-000 – Orlândia – SP 

Contato +55 (16) 3235-0444 

rrenergia@gmail.com 

Responsável 
Técnico 

Eng. Ricardo Roxo  

CREA SP 0600769863  
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1.2. Dados da equipe técnica multidisciplinar 

O corpo técnico responsável pela elaboração deste relatório é 

apresentado na Tabela 4 (p. 6) e as respectivas ART’s encontram-se em 

anexo. 

Tabela 4 – Corpo técnico responsável pelos estudos 

Consultora Técnico  Assinatura 

 

Junior Danieli, eng. sanitarista e ambiental 
Auditor ambiental pela EARA/IEMA 

Especialista em gestão ambiental e direito ambiental 

CREA-SC 55235/D, Visto-PR 63300, CTF IBAMA 759080 

lattes.cnpq.br/5664306600459123 

Atividades: Coordenação (ART 20185409770) 

 

Tiago Elias Chaouiche, biólogo.  
CRBIO-PR 83383/07-D, CTF IBAMA 5680582 
lattes.cnpq.br/7462249879388542 

Atividades: Elaboração e coordenação do EIA/RIMA, prognóstico ambiental, medidas 
mitigatórias e compensatórias. (ART 07-1164/20) 

 

Ricardo Roxo, eng. eletricista. * 
CREA-SP 0600769863 

Atividade: Elaboração do Projeto Básico  

 

Felipe Carvalho da Costa, eng. ambiental. * 
CREA-SC 1144595/D, Visto-PR 62746, CTF IBAMA 5527547 
lattes.cnpq.br/XXXX 

Atividade: Responsável pela modelagem atmosférica (1720202502132) 

 

Rafael Pasold, biólogo. * 
CRBIO-PR 81404/RS, CTF IBAMA 608707 
lattes.cnpq.br/9563011288419337 

Atividade: Responsável tecnico pelo estudos dos invertebrados (07-25139/20) 

 

Adalberto da Silva Penteado, biólogo. 
CRBIO-PR 83549/07-D, CTF IBAMA 5198688 
lattes.cnpq.br/6174430131827218 

Atividade: Responsável técnico pelo estudo da avifauna (07-1165/20) 

 

Bruno Fachin, biólogo. 
CRBIO-PR 108319/07-D, CTF IBAMA 7085038 
http://lattes.cnpq.br/1425300613598003 

Atividade: Responsável técnico pelo estudo da mastofauna (07-1154/20) 

 

Pedro Henrique Mildemberger Eurich, eng. ambiental e de segurança do trabalho 
CREA-PR 123210/D 

lattes.cnpq.br/1861996644847623 

Atividade: Responsável pla avaliação de ruído (20185320094) 

 

Lucas Agostinhak, biólogo 
CRBIO-PR 108467/07-D, CTF IBAMA 6095896 
http://lattes.cnpq.br/7789119030855456 

Atividade: Responsável técnico pelo estudo da herpetofauna (07-1157/20) 
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Tabela 4 – Corpo técnico responsável pelos estudos 

Consultora Técnico  Assinatura 

 

MsC. João Sérgio de Oliveira, geógrafo. * 
CREA-SC 507570/D, Visto-PR 62746, CTF IBAMA 31214 

Atividade: Responsável pelo estudo de tráfego (1720202501900) 

 

Dr. Paulo Cesar Leal, geógrafo.* 
CREA-SC  545897/D, Visto-PR 62746, CTF IBAMA 181505 

Atividade: Responsável pelo estudo e diagnóstico socioeconomico (172020483251) 

 Apoio Técnico   

 

MsC. Ana Paula Vantroba, bióloga * 
CRBIO-PR 108.254/07-D, CTF IBAMA 7005362 

 

 

Andressa Karina Silvestri, bióloga. 
CRBIO-PR 108449/07-D, CTF IBAMA 5890667 

 

 

Edison Carlos Buss, economista 
CORECON-PR 3107, 6ª região, CTF IBAMA 7415570 

 

 

MsC. Fabiana de Fática Stümer, bióloga * 
CRBIO-PR 108551/07-D, CTF IBAMA 6919868 

 

 

MsC. Geovana Bastos Paluski, bióloga * 
CRBIO-PR 108512/07 D, CTF IBAMA 7390783 

 

 

Glaucio Luis Kaminski, biólogo *  

CRBIO-PR 108709/07-D, CTF IBAMA 5737192 

 

 

Gustavo Antônio Bellatto, biólogo * 
CRBIO-PR 108658/07-D, CTF IBAMA 75888108 

 

 

MsC. Neida Rodrigues Vieira, bióloga * 
CRBIO-PR 108.793/07-D, CTF IBAMA 7607817 

 

 

Keila Regina da Silva Faria, bióloga. 
CRBIO-PR 108166/07-D, CTF IBAMA 7554900 

 

* Profissionais terceirizados, sem vínculo empregatício com a RECITECH ou empreendedor 
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2. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

2.1. Caracterização 

A Usina Termoelétrica/UTE São Pedro (Tabela 5, p.11) desenvolveu 

seus projetos e estudos com o cunho de ser construída no município de 

Cantagalo, as margens da BR 277, tendo como justificativa ser uma região que 

possui demanda de biomassa. 

Tabela 5 – Caracterização do empreendimento 

Denominação oficial UTE São Pedro 

Tipo de empreendimento Usina Termoelétrica (UTE) 

Localização Rodovia BR 277, km 418, SN,  

município de Cantagalo, estado do Paraná. 

Coordenada central 22J 388.898.E 7.190.837.S 

Quantidade de imóveis afetados 1 propriedade 

Área total construída 9,627 ha 

Área total diretamente afetada 585,515 ha 

Área estimada de supressão vegetal nativa 0 ha 

Potência instalada 35,0 MW 

Valor estimado de investimento R$ 140 milhões 

 

2.2. Objetivos e justificativas 

A UTE São Pedro, gerará energia elétrica a partir da queima de 

cavaco de eucalipto e pinus. Este é um antigo sonho do município de 

Cantagalo, da região do entorno e de seus moradores. 

O município de Cantagalo e a região do seu entorno são grandes 

produtores de biomassa, que é composta basicamente por vários tipos de 

eucalipto e pinus. A possibilidade de geração da energia elétrica através da 

queima dessa biomassa vai beneficiar tanto os produtores rurais como grande 

parte da população local e região. 

A CONDARCAN - O Conselho de Desenvolvimento Rural de 

Cantagalo, congrega 13 (treze) associações da agricultura familiar e representa 
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310 (trezentos e dez), famílias de pequenos produtores que vivem da produção 

de tabaco (fumo) e tem enorme interesse em migrar do fumo para a produção 

de eucalipto (Figura 1, p.13). 

O plantio de eucalipto para a produção de biomassa em regime de 

corte de rotação efetuado a cada três anos e a substituição gradativa da cultura 

de tabaco pelo eucalipto, para o abastecimento da usina termelétrica, é visto 

como uma saída estrategicamente viável para a população do campo e para as 

310 famílias citadas acima. 

É visto, aliás, como uma barreira à invasão das grandes indústrias 

exportadoras de papel, que estão invadindo o município, comprando 

propriedades rurais em série, expulsando do município os agricultores. 

Reflorestando em grandes áreas sem empregar e gerar renda para o 

município. 
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Figura 1 - Declaração do presidente da CONDARCAN 
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2.3. Estudo locacional 

2.3.1. Município escolhido 

O município de Cantagalo está localizado na mesorregião centro-sul 

Paranaense e é transpassada de leste à oeste pela BR 277 (Figura 2, p.15), 

importante estrada federal, asfaltada, que liga o Estado desde o Porto de 

Paranaguá (à leste) até a Ponte da Amizade (à oeste), divisa com o Paraguai, 

passando por diversos municípios.  

Além disto, o município e a região do seu entorno são grandes 

produtores de biomassa, de resíduos florestais e de resíduos de madeireiras. A 

possibilidade de geração da energia elétrica através da queima dessa 

biomassa e resíduos vai beneficiar tanto os produtores rurais como grande 

parte da população local e da região. 

A escolha pelo município de Cantagalo para implantação da 

termoelétrica se deu devido a afinidade do empreendedor, Sr. Paulo Linke com 

a cidade, uma vez que, além de morador de Cantagalo, fez sua carreira como 

empresário no município.  

Como forma de contribuir a recepção e oportunidades que o 

município lhe proporcionou, o Sr. Paulo Linke decidiu por investir na construção 

de uma termoelétrica na sua cidade, afim de gerar renda e oportunidade de 

emprego para a região. 

Assim, o estudo locacional focou na busca da melhor localização 

para a instalação e operação da UTE São Pedro no perímetro do município de 

Cantagalo, conforme proposto nos capítulos seguintes.  
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Figura 2 – Cantagalo em relação ao Estado do Paraná 
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2.3.2. Metodologia 

A análise locacional buscou qualificar e quantificar o município 

proposto para construção da termoelétrica São Pedro afim de definir quais os 

lugares com menos impactos para instalação e operação. 

O estudo levou em conta diversas variáveis físicas, sociais e 

ambientais, quantificando-as para que no final fosse possível criar um mapa 

com a visão geral da matriz. 

Os indicadores, em cada componente, foram mensurados por uma 

escala de 0 a 5, onde, 0 é a pior situação e 5 a melhor. Alguns componentes, 

devido suas peculiaridades, tiveram peso diferentes. 

Ao final, a soma dos valores de cada componente, foi dividida pelo 

número de componentes e peso, resultando na média aritmética que 

corresponde ao grau de impacto de acordo com a especificidade do local, 

conforme: 

𝐺𝐼 =
(𝑃𝐼 × 2) + (𝑀𝐴 × 2) + 𝐴𝐸 + 𝑈𝐶 + 𝐼𝑄 + 𝐼𝐶 + 𝐼𝑉 + 𝐶𝐸 + (𝐵𝑅 × 2) + 𝑈𝑆 + 𝐷𝐸

14
 

Onde: GI = Grau de Impacto 
 PI = Probabilidade de Incomodo devido a emissão de gases 

 MA = Macrozona de inserção 
 AE = Impactos a áreas estratégicas ou prioritárias 
 UC = Impactos a unidades de conservação ou cavernas 

 IQ = Impactos a terra indígenas ou comunidades quilombolas 
 IC = Impactos a corpos hídricos 
 IV = Impactos as áreas verdes 

 CE = Concentração de edificações 
 BR = Distância de acesso à BR 277 
 US = Uso do Solo 

 DE = Declividade 

O grau de impacto deve variar entre zero (pior cenário) e cinco 

(melhor cenário), classificando as áreas conforme a escala abaixo: 
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Após a análise integrada, será realizada a classificação individual de 

cada área oferecida pelo empreendedor para a construção e operação da 

usina, na qual, será calculada conforme: 

Deverá ser dado o peso para cada polígono dentro da área total 

pretendida e, a soma dos valores GI de cada quadrante, dividido pela área 

total, será o resultado final do cenário, conforme: 

𝑉𝐶 =
(𝐺𝐼1 × 𝐴𝑃1) + (𝐺𝐼2 × 𝐴𝑃2) + (𝐺𝐼3 × 𝐴𝑃3) + …

𝐴𝑇
  

Onde: VC = Valor do Cenário 

 GI = Grau de Impacto 
 AP = Área do Polígono em hectares 
 AT = Área Total Pretendida hectares 

Assim, como o GI, o VC deverá variar de zero (pior cenário) e cinco 

(melhor cenário), auxiliando no processo de tomada de decisão quando a 

viabilidade do empreendimento na localização pretendida. 

2.3.3. Mapeamento e ponderação 

2.3.3.1. Direção predominante dos ventos 

Os ventos têm origem, na maioria do tempo, ao oeste e sopram para 

o quadrante leste (Figura 3, p.19), conforme modelamento de mesoescala 

MesoMAP (TrueWind), calculado a partir de amostragem de dados de reanálise 

(NCAR) representativos para um período de 15 anos, obtidos no Altas do 

Potencial Eólico do Paraná (2007)[2] 

 
2 Engenharia Eólica - Camargo e Schubert, Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento - LACTEC. 
Atlas do Potencial Eólico do Paraná. Curitiba, 2007. 
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Assim, foi possível criar um mapa com a probabilidade de incomodo 

devido à emissão de gases oriundos da queima da biomassa nas regiões com 

concentração de núcleos populacionais no município de Cantagalo e 

adjacentes, categorizado conforme Tabela 6 (p.18) e apresentado na Figura 3 

(p.19). 

Tabela 6 – Valoração quanto à direção do vento  

Impacto Análise Ponto Classificação Peso 

Incomodo devido a 
emissão de gases 
oriundos da queima da 
biomassa 

Probabilidade 5 Extremamente baixa 2 

4 Baixa 

3 Média-Inferior 

2 Média 

1 Média-Superior 

0 Extremamente Alta 
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Figura 3 - Regime de Ventos 
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2.3.3.2. Macrozoneamento 

Conforme o Plano Diretor Municipal de Cantagalo, o território do 

município foi dividido em seis partes (Figura 4, p.22), sendo: 

• Macrozona Urbana - tem como objetivo, controlar e 

direcionar o adensamento urbano, em especial nas áreas 

urbanizadas, adequando-o à infraestrutura disponível e 

garantir a utilização dos imóveis não edificados, subutilizados 

e não utilizados. 

• Macrozona de Incentivo à Atividade Agropecuária - tem 

como objetivos, contribuir para o desenvolvimento econômico 

sustentável, preservando as atividades rurais e, incentivar a 

produção agrícola nos espaços aptos para tal, utilizando 

técnicas adequadas, de forma a garantir o manejo adequado 

das propriedades rurais. 

• Macrozona da Área de Preservação Permanente de Fundo 

de Vale - compreendendo as faixas ao longo dos fundos de 

vale do Município, destinadas à proteção das matas ciliares, 

conforme definidas pelo Código Florestal. 

• Macrozona de Desenvolvimento Econômico – tem como 

objetivos: garantir ao longo do principal eixo rodoviário 

municipal o desenvolvimento de atividades econômicas que 

se coadunem com as características do Município, desde que 

previamente aprovadas pelo órgão competente municipal; - 

promover o desenvolvimento sustentável do Município com o 

incentivo para a instalação de atividades econômicas ao 

longo do eixo. 

• Macrozona de Manejo Controlado do Solo - tem como 

objetivo um manejo controlado do solo, garantindo as 
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condições naturais do terreno nas áreas de alta declividade e 

protegendo as matas ciliares dos rios existentes. 

• Macrozona Rural – tem como objetivos: garantir a 

manutenção dos espaços rurais no Município; contribuir para 

o desenvolvimento econômico sustentável, preservando as 

atividades rurais; incentivar a produção agrícola, nos espaços 

aptos para tal, utilizando técnicas adequadas, de forma a 

gerar desenvolvimento econômico; garantir o manejo 

adequado das propriedades rurais. 

O macrozoneamento demonstrou a centralização de atividades 

econômicas do setor secundário e terciário na zona urbana e, a priorização 

para novas atividades, na macrozona de desenvolvimento econômico. Nas 

demais zonas, o setor primário é imperatório, porém, não restritivo. 

Assim, considerando que a geração de energia é classificada como 

setor secundário, as zonas urbanas e de desenvolvimento econômico deverão 

possuir prioridades na definição do local para construção, conforme 

apresentado na Figura 4 (p.22). 

A avaliação e classificação adotada é apresentada na Tabela 7 

(p.21). 

Tabela 7 – Valoração do Macrozoneamento  

Impacto Análise Ponto Classificação Peso 

Alteração do Ambiente Área de 
Inserção 

5 Desenvolvimento Econômico 2 

4 Rural 

3 Incentivo a atividade agropecuária 

2 Urbana 

1 Manejo Controlado 

0 Áreas de Preservação Permanente 
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Figura 4 – Macrozoneamento 
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2.3.3.3. Zoneamento urbano 

O Plano Diretor Municipal de Cantagalo, Anexo III, tabela III, da qual 

trata da classificação, definição e relações dos usos do Solo, enquadra a 

geração e fornecimento de energia elétrica, como Indústria Tipo 3 (IV.3).  

As indústrias do tipo 3 é definida como atividades industriais em 

estabelecimentos que impliquem na fixação de padrões específicos, quanto as 

características de ocupação do lote, de acesso, de localização, de tráfego, de 

serviços urbanos e disposição dos resíduos gerados. 

Neste sentido, somente na Zona Industrial (ZI) seria permissível a 

construção e operação de uma termoelétrica (Figura 5 ,p.24) dentro da zona 

urbana. 
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Figura 5 – Zoneamento Urbano 
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2.3.3.4. Áreas estratégicas de conservação da biodiversidade e 

áreas prioritárias federais para conservação 

Pelo decreto estadual 3.320 de 12 de julho de 2004 estabeleceu 

normas e critérios para o sistema de manutenção, recuperação e proteção da 

reserva legal e áreas de preservação permanente – SISLEG no Paraná e, em 

seu artigo 4º apontou áreas prioritárias para implantação de reservas legais[3].  

Assim, em 29 de setembro de 2009, através da Resolução Conjunta 

SIMA/IAP nº 5/2009, foi estabelecida o mapeamento dessas áreas estratégicas 

com propósito de serem priorizadas, conservadas e recuperadas, visando a 

proteção dos recursos hídricos e da biodiversidade no Estado do Paraná, 

aumentando a conectividade entre os remanescentes florestais, integrando as 

UC’s através de uma malha ou rede de corredores da biodiversidade, utilizando 

das áreas ciliares dos grandes rios paranaenses e seus afluentes[4].  

O art. 1º da resolução estabeleceu duas modalidades de áreas, 

sendo: áreas estratégicas para a conservação da biodiversidade e, área 

estratégicas para recuperação da biodiversidade. 

As áreas de conservação são definidas em seu § 1º como espaços 

“cujos remanescentes florestais nativos ou outros tributos físicos ou biológicos 

determinem fragilidade ambiental” e “são consideradas de relevância, sendo 

sua conservação necessária para a garantia da manutenção da 

biodiversidade”. 

Quanto as áreas de recuperação, o § 2º define como “aquelas 

essenciais para a manutenção dos fluxos biológicos, para a formação de 

corredores ecológicos e manutenção da estabilidade física do ambiente.” 

No município de Cantagalo existe delimitado cerca de 6,15 mil ha de 

áreas estratégicas para a conservação, conforme apresentado na Figura 6 

(p.27). 

 
3 PARANÁ. Decreto nº 33.320, de 12 de julho de 2004. 
4 SEMA/IAP. Resolução Conjunta nº 005 de 29 de setembro de 2009. 
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Quanto as Áreas Prioritárias para a conservação, utilização 

sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade foram instituídas 

formalmente pelo decreto nº 5.092/2004[5].  

Conforme art. 1º da Portaria MMA nº 9/2007, essas áreas possuem 

como efeito a: I. conservação in situ da biodiversidade; II. utilização sustentável 

de componentes da biodiversidade; III. repartição de benefícios derivados do 

acesso a recursos genéticos e ao conhecimento tradicional associado; IV. 

pesquisa e inventários sobre a biodiversidade; V. recuperação de áreas 

degradadas e de espécies sobre-exploradas ou ameaçadas de extinção, e; VI. 

valorização econômica da biodiversidade. 

O Ministério do Meio Ambiente – MMA classificou as áreas conforme 

a sua importância e prioridade e, mapeou 55 áreas prioritárias para o Estado 

do Paraná.  

Na porção leste de Cantagalo existe a área código MA130, 

classificada como importância e prioridade muito alta, abrangendo cerca de 

18,56 mil ha do município, conforme apresentado na Figura 6 (p.27). 

A pontuação e classificação final são apresentados na Tabela 8 

(p.26) e Figura 8 (p.29) 

Tabela 8 – Valoração das Áreas Estratégicas e Prioritárias  

Impacto Análise Ponto Classificação Peso 

Alteração do Ambiente, 
impacto direito à áreas de 
interesse ambiental. 

Área de 
Inserção 

5 Ausência 1 

3 Em áreas Estratégicas OU 
Prioritárias 

0 Em áreas Estratégicas E Prioritárias 

 
5 BRASIL. Decreto nº 5.092, de 21 de maio de 2004. 
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Figura 6 – Áreas Estratégicas de Conservação da Biodiversidade 
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Figura 7 – Áreas Prioritárias 
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Figura 8 – Valoração das Áreas Estratégicas e/ou prioritárias 
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2.3.3.5. Unidades de conservação e/ou patrimônios 

espeleológicos 

Poucas são as áreas protegidas legalmente na forma de Unidades 

de Conservação (UC’s) na região de estudo. O processo de degradação no 

estado do Paraná foi muito acelerado e afetou diretamente os recursos 

florestais, devido ao grande interesse comercial histórico para a extração de 

Araucária [6].  

Segundo a Resolução CONAMA nº 428/2010[7], os 

empreendimentos sujeitos a EIA/RIMA que afetem unidades de conservação 

(UC), zona de amortecimentos (ZA) ou localizados numa faixa de 3 km a partir 

da UC que não possua ZA, necessitam de manifestação e autorização pelo 

órgão responsável pela administração da UC ou, no caso das Reservas 

Particulares de Patrimônio Natural (RPPN), pelo órgão responsável pela sua 

criação  

Quanto a proteção do patrimônio espeleológico, a Resolução 

CONAMA 347/2004[8], definiu o arcabouço jurídico de conceito de área de 

influência sobre o patrimônio espeleológico. O Decreto 99.556/90[9], com as 

alterações dadas pelo Decreto 6.640/2008[10], também se utiliza do conceito, 

em especial em seu artigo 3º, ao tratar da proteção das cavidades naturais 

subterrâneas com grau de relevância máximo[11]. 

Diante disto, foi utilizado análise áreas com UC e sua ZA, ou em 

uma faixa de 3 km da UC, além de locais com cavernas ou no entorno de 250 

m da cavidade natural subterrânea, conforme apresentando Figura 9 (p.32) 

 
6 KRÜGER,N. (2004) Sudoeste do Paraná – História de Bravura, trabalho e fé. Curitiba: Trento, arte e gráfica/FUNPAR. 300p. 
7 MMA/CONAMA. Resolução nº 428, de 17 de dezembro de 2010. Disponível em 
<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=641>. Acesso 23.jul.2017. 
8 CONAMA. Resolução nº 347, de 10 de setembro de 2004. Disponível em 
<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=452>. Acesso 08.abr.2019. 
9 BRASIL. Decreto nº 99.556, de 1º de outubro de 1990. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-
1994/D99556.htm>. Acesso 08.abr.2019. 
10 BRASIL. Decreto nº 6.640, de 7 de novembro de 2008. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2008/Decreto/D6640.htm>. Acesso 08.abr.2019.  
11 ICMBIO/CECAV [s.d.] Área De Influência Sobre O Patrimônio Espeleológico. Disponível em 
<http://www.icmbio.gov.br/cecav/orientacoes-e-procedimentos/area-de-influencia.html >, acesso 08.abr.2019. 

Inserido ao Protocolo 15.504.506-0 por Vanderlei Pereira Peres em: 06/05/2021 15:33. Download realizado por Vanderlei Pereira Peres em 11/11/2021 16:14



UTE São Pedro 

 
 

 

 

  

+55 (42) 3623-0054   +55 (42) 3626-2680  

www.recitechambiental.com.br 

 

- 31 - 

 

Tabela 9 – Valoração das Áreas Protegidas  

Impacto Análise Ponto Classificação Peso 

Alteração do Ambiente, 
impacto direito ou 
indireto as áreas de 
interesse ambiental. 

Área de 
Inserção 

5 Ausência 1 

3 Na faixa de influência ou Zona de 
Amortecimento 

0 Em Áreas Protegidas 
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Figura 9 – Unidades de Conservação e Cavernas 
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2.3.3.6. Reservas indígenas e quilombolas 

Conforme Portaria Interministerial nº 60, de 24 de março de 2015, os 

aproveitamentos termoelétricos quando localizar-se em terras ocupadas por 

povos indígenas cuja delimitação tenha sido aprovada por ato ou áreas com 

portaria de interdição expedida pela Fundação Nacional do Índio - FUNAI ou, 

ocasionar impacto socioambiental direito na terra indígena, respeitando os 

limites de 8 km, a licença ambiental dependerá de manifestação e aprovação 

da FUNAI que poderá exigir outros estudos de impacto, bem como, medidas de 

controle e de mitigação decorrentes dos impactos[[12, 13].]. 

A mesma portaria estabeleceu parâmetros para quando o 

aproveitamento apresentar elementos que possam ocasionar impacto 

socioambiental direito, respeitando os limites de 8 km, o licenciamento estará 

vinculado aos procedimentos administrativos a serem observados, constantes 

na Instrução Normativa FCP nº 1, de 25 de março de 2015, 14]. 

No município de Cantagalo não existem áreas quilombolas ou terras 

indígenas e, para o estudo, foi criado um buffer de 8 km das terras protegidas, 

conforme Figura 10 (p.34) e ponderado segundo Tabela 10 (p.33). 

Tabela 10 – Valoração das Terras Indígenas e/ou Quilombolas  

Impacto Análise Ponto Classificação Peso 

Impacto à áreas 
protegidas, condições de 
vida ou costumes de 
povos tradicionais 

Área de 
Inserção 

5 Ausência 1 

3 Na faixa de influência  

0 Em Áreas Protegidas 

 
12 MMA (2015). Portaria Interministerial nº 60, de 24 de março de 2015. Publicada no DOU de 25/03/2015 (nº 57, Seção 1, pág. 
71). Disponível em <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/portaria_interministerial_60_2015.pdf>. Acesso 
27.jul.2018. 
13 FUNAI (2015). Instrução Normativa nº 2, de 27 de março de 2015. Publicada no DOU de 30/03/2015 (nº 60, Seção 1, pág. 96). 
Disponível em <http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=96&data=30/03/2015>. Acesso 
27.jul.2018. 
14 FCP (2015). Instrução Normativa nº 1, de 25 de março de 2015. Publicada no DOU de 26/03/2015 (nº 58, Seção 1, pág. 10). Disponível em 
<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=10&data=26/03/2015>. Acesso.jul.2015. 
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Figura 10 – Terras Indígenas e Quilombolas 
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2.3.3.7. Corpos hídricos 

Considerando a importância da conservação dos corpos hídricos na 

região da Cantagalo, garantindo a preservação da fauna que utilizam ou 

dependem deste recurso, o estudo locacional levou em consideração as 

distâncias das áreas em relação aos rios. 

A construção de empreendimentos próximos a rios, pode gerar um 

aumento da pesca ilegal na região afetada devido ao aumento no fluxo de 

pessoas. 

Assim, ficou estabelecida uma valoração conforme apresentada na 

Figura 8 (p.29), ou seja, quando mais distante de um corpo hídrico, menor o 

impacto direito e melhor a pontuação. 

A representação gráfica do resultado é apresentada na Figura 11 

(p.36)  

Tabela 11 – Valoração em relação à corpos hídricos  

Impacto Análise Ponto Classificação Peso 

Alteração do ambiente 
aquático e/ou hábitos da 
fauna local 

Distância 5 Maior que 500 metros 1 

4 Entre 499 e 400 metros 

3 Entre 399 e 300 metros 

2 Entre 299 e 200 metros 

1 Entre 199 e 100 metros 

0 Menor que 100 metros 
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Figura 11 – Corpos Hídricos 
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2.3.3.8. Áreas verdes  

A necessidade de supressão gera grande impacto a fauna local e a 

conservação do meio ambiente. Além disto, a geração de ruídos ou tráfego de 

pessoas e/ou veículos podem afetar de forma direta os hábitos da fauna, bem 

como, a possibilidade de aumento da caça e atropelamentos de animais. 

Assim, esta análise estabeleceu pesos conforme a distância das 

áreas verdes (Tabela 12, p.37 e Figura 13, p.39), com dados oriundos do mapa 

de remanescentes florestais da: Fundação SOS Pro-Mata Atlântica - SOSMA e 

da delimitação de áreas protegidas, reservas legais ou vegetação nativa do 

Cadastro Ambiental Rural – CAR (Figura 12, p.38). 

Tabela 12 – Valoração em relação as Áreas Verdes  

Impacto Análise Ponto Classificação Peso 

Alteração do ambiente 
e/ou hábitos da fauna 
local. Perda de vegetação 
nativa. Aumento do custo 
de implantação devido a 
compensação ambiental. 

Distância ou 
necessidade de 
supressão 

5 Maior que 100 metros 1 

3 Entre 100 e 20 metros 

1 Menor que 20 metros 

0 Necessária Supressão Vegetal 
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Figura 12 – Áreas Verdes 
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Figura 13 – Valoração conforme as Áreas Verdes 
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2.3.3.9. Concentração de edificações e/ou famílias 

Afim de evitar impactos direto à famílias e custos adicionais com a 

retirada de edificações, barracões, ou quaisquer outras construções, foi 

realizado um mapeamento do município de Cantagalo com base nas imagens 

de satélite disponibilizadas via Google Earth, datada de 12 de abril de 2018, 

apresentado na Figura 14, p.41 , onde cada ponto representa uma edificação. 

A partir deste estudo foi gerado um mapa de calor, qual foi possível 

criar uma análise espacial dos locais com maior concentração de edificações 

(Figura 15, p.42) e ponderar conforme Tabela 13 (p.40). 

Tabela 13 – Valoração em relação à concentração de edificações  

Impacto Análise Ponto Classificação Peso 

Alteração do ambiente e 
hábitos locais. Realocação 
de Famílias. Aumento do 
custo de implantação.  

Concentração 
de Edificações 

5 Ausência ou Extremamente Baixa 1 

4 Baixa 

3 Média-Inferior 

2 Média 

1 Média-Superior 

0 Alta 
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Figura 14 – Edificações 
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Figura 15 – Concentração das Edificações 
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2.3.3.10. Transporte da biomassa 

Considerando que a matéria prima para a operação da termoelétrica 

deverá chegar através de caminhões, é de extrema importância que a usina 

seja instalada em local de fácil acesso, porém, deve-se buscar evitar novos 

impactos; como por exemplo: problemas com o trafego local; 

congestionamentos; abertura de novas estradas; aumento significativo da 

emissão de material particulado; atropelamento de animais silvestre; acidentes; 

entre outros. 

A prioridade é dada a rodovia BR-277, já que é a principal via de 

chegada para os municípios fornecedores de cavaco, conforme levantamento 

prévio e termo de parceria firmado entre o empreendedor e fornecedores 

(Figura 16, p.44). Além disto, a BR 277 possui pavimentação compatível com o 

tráfego de caminhões. 

Devido aos diversos impactos que o aumento no trafego de 

caminhões podem ocasionar ao meio ambiente, quanto menor a distância do 

empreendimento à rodovia principal, maior a sua pontuação (Tabela 14, p.43), 

visto que, reduz o risco de impactos negativos em áreas com via secundárias 

que possuem pouco trafego de veículos e pessoas.  

Tabela 14 – Valoração em relação à BR 277  

Impacto Análise Ponto Classificação Peso 

Alterações em vias já 
estabelecidas. Aumento 
no fluxo de caminhões e 
no risco de acidentes. 
Atropelamento de 
animais silvestres. 
Variação no custo de 
transporte da biomassa. 
Aumento na concentração 
de poluentes. 

Distância da BR 
277 

5 Menor que 600 metros 2 

4 Entre 601 e 1.200 metros 

3 Entre 1.201 e 1.800 metros 

2 Entre 1.801 e 2.400 metros 

1 Entre 2.401 e 3.000 metros 

0 Maior que 3.000 metros 
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Figura 16 – Rodovias de ligação entre os fornecedores de cavaco e a BR 277 
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Figura 17 – Valoração conforme proximidade com a BR 277 
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2.3.3.11. Uso do Solo e Perda de Área Produtiva 

A análise de uso e ocupação do solo do município de Cantagalo foi 

elaborado a partir de imagens do satélite LandSat 8 capturadas em 09 de 

outubro de 2019 [15], a qual foi tratada e classificada via dzetsaka no QGis, 

separado em cinco categorias (Figura 18, p.48): 

• Florestas – áreas com grande densidade de árvores; 

• Campos – caracterizado pela predominância da vegetação 

rasteira, com pouca ocorrência de arbustos e árvores; 

• Reflorestamento (Silviculturas) – áreas com plantio de pinus 

ou eucalipto destinado ao aproveitamento comercial dos 

produtos da floresta; 

• Agricultura e/ou Pecuária – áreas com cultivo de culturas 

vegetais para fins comerciais, extrativismo vegetal; e/ou, 

destinadas ao tratamento e criação de gado, extrativismo 

animal; 

• Uso Misto – regiões habitacionais, comerciais ou industriais, 

bem como, terrenos desocupados, estruturas civis, etc. 

Assim, esta análise estabeleceu pesos conforme o uso e ocupação 

do solo com base no impacto relacionado à perda de área produtiva ou 

desmatamento (Tabela 15, p. 47 e Figura 19, p.49). 

  

 
15 Imagem L8-OLI 222/078 2019-10-09 
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Tabela 15 – Valoração no Uso do Solo  

Impacto Análise Ponto Classificação Peso 

Perda de Área Produtiva e 
consequente ou 
Vegetação Nativa. 
Alteração do ambiente 
e/ou hábitos da fauna e 
população local. Aumento 
do custo de implantação. 

Perda de Área 
Produtiva ou 
Supressão 
Vegetal 

5 Uso Misto (sem necessidade de 
supressão vegetal ou perda de 
área produtiva)  

1 

4 Campos (cortes isolados e baixa 
perda de área produtiva) 

2 Reflorestamento (perda de área 
produtiva) 

1 Agricultura e/ou pecuária (perda 
de área produtiva) 

0 Florestas (necessidade de 
supressão vegetal) 
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Figura 18 – Uso do Solo 
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Figura 19 – Valoração conforme o Uso do Solo  
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2.3.3.12. Declividade 

A declividade é a inclinação da superfície do terreno em relação à 

horizontal, ou seja, representa a diferença de altura entre dois pontos.  

No caso em estudo, a declividade está relacionada ao aumento dos 

impactos ambientais devido as modificações necessárias no terreno, bem 

como, impacto financeiro, haja vista o custo do nivelamento da área para que 

seja possível a instalação da usina. 

A valoração ficou estabelecida conforme a escala de declividade 

apresentada na Tabela 16 (p.50) e ilustrado na Figura 20 (p.51). 

Tabela 16 – Valoração quanto à declividade  

Impacto Análise Ponto Classificação Peso 

Alteração do ambiente. 
Aumento do custo de 
implantação. 

Declividade 5 Menor que 5%  1 

4 Entre 5% e 15% 

2 Entre 16% e 30% 

1 Entre 31% a 45% 

0 Acima de 45% 
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Figura 20 – Declividade Municipal  
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2.3.4. Análise integrada 

As análises foram integradas, gerando um mapa do município de 

Cantagalo onde é possível avaliar os possíveis cenários, conforme o grau de 

impacto calculado (Figura 21,p.53).  

Quase em sua totalidade, o município de Cantagalo está entre 2 e 

3,9 pontos neste estudo (Tabela 17, p.52). 

Tabela 17 – Distribuição do GI no município de Cantagalo 

Cenário Distribuição 
 

(pior) 0 - 0,9 0,0 ha 0 % 

1,0 - 1,9 371,85 ha 0,64 % 

2,0 - 2,9 26.399,60 ha 45,27% 

3,0 - 3,9 31.229,20 ha 53,55 % 

4,0 – 5,0 (melhor) 315,56 ha 0,54 % 
 Total 58.316,21 ha 100% 

Para a instalação e operação da UTE São Pedro, deseja-se que a 

área em questão possua um valor mínimo de 4 (quatro) pontos no estudo 

locacional. 

Sabendo que município possui cerca de 58,316 milhões de hectares 

de território, isto representou uma redução de 99,46% das áreas, ou seja, 

somente 0,54% possui nota superior ou igual a 4. 

Desse valor, 184,86 ha estão dentro do Zoneamento de Cantagalo 

não permissível para instalação deste tipo de empreendimento, o que reduz em 

mais da metade as áreas disponíveis.  

A porção leste do município de Cantagalo, próximo a rodovia BR 277 

é a que mais se adequa aos critérios definidos (Figura 22, p.54). 
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Figura 21 – Análise Integrada 
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Figura 22 – Destaque as áreas com pontuação maior ou igual a 4 
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2.3.5. Alternativas locacionais 

Foi solicitado ao empreendedor que relacionasse as propriedades de 

sua posse que poderiam ser disponibilizadas para a construção e operação da 

termoelétrica São Pedro. Vale ressaltar que, conforme projeto básico, será 

necessária uma área mínima de 8 ha. 

Ao todo, o empreendedor apresentou 9 imóveis, conforme 

apresentada na Figura 23 (p.56) e Figura 23 (p.56). 

Tabela 18 – Imóveis do Empreendedor 
Legenda: [VC] Valor do Cenário 

 

Imóvel 
Coordenada UTM 22J 

Macrozona Restrição Área VC Mapa 

Sítio Cinderela 
388.913.E 7.190.840.S 

Desenvolvimento 
Econômico 

Não 10,954 ha 4.36 Figura 24,p.57 

Sítio Perigoso 
386.926.E 7.182.961.S 

Manejo Controlado do Solo 
e Preservação Permanente 

Sim1 37,418 ha 2.87 Figura 25,p.58 

Sítio Modelo 
381.479.E 7.186.168.S 

Manejo Controlado do 
Solo 

Não 23,269 ha 2.78 Figura 26,p.59 

Sítio Invernadinha 
383.462.E 7.200.524.S 

Incentivo a Atividade 
Agropecuária 

Não 26,032 ha 3.67 Figura 27,p.60 

Sítio Boa Esperança 
386.589.E 7.192.527.S 

Urbana Sim2,3 1,940 ha 3.10 Figura 28,p.61 

Sítio Cantagalo 
386.553.E 7.192.356.S 

Urbana e Incentivo a 
Atividade Agropecuária 

Sim2,3 6,177 ha 3.19 

Pista de Pouso 
386.596.E 7.191.913.S 

Urbana e Incentivo a 
Atividade Agropecuária 

Sim2 9,369 ha 3.13 Figura 29,p.62 

Lote 1 
387.118.E 7.193.248.S 

Urbana Sim2, 3 0,271 ha 2.91 Figura 30,p.63 

Lote Z.I. 
388.036.E 7.191.270.S 

Urbana e Desenvolvimento 
Econômico 

Sim3 3,924 ha 3.64 Figura 31,p.64 

[1] Dentro de Área de Preservação Permanente, não permitido pelo Plano Diretor. 
[2] Em local não permitido pelo Plano Direito para esse tipo de empreendimento.  
[3] Tamanho inferior a 8 ha. 

 

Em 6 (seis) imóveis não seria possível devido a implantação do 

empreendimento devido a restrições no plano diretor e/ou tamanho inferior a 8 

ha de área. 

Como já mencionado no capítulo anterior, impõe-se que a área 

possua um valor mínimo de 4 (quatro) pontos no estudo locacional. Desta 
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maneira, o imóvel Sítio Cinderela é o único que atende a esse critério e não 

possui restrições. 

 
Figura 23 – Imóveis do Empreendedor 
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Figura 24 – Sítio Cinderela 

Inserido ao Protocolo 15.504.506-0 por Vanderlei Pereira Peres em: 06/05/2021 15:33. Download realizado por Vanderlei Pereira Peres em 11/11/2021 16:14



 

 
Estudo de Impacto Ambiental 

 
 

 

 
  

- 58 - RECITECH 
Rua Romeu Karpinski Rocha, 3736 - Guarapuava - Paraná – Brasil 

recitech@recitechambiental.com.br 

 

 
Figura 25 – Sítio Perigoso 
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Figura 26 – Sítio Modelo 
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Figura 27 – Sítio Invernadinha 
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Figura 28 – Sítio Cantagalo e Sítio Boa Esperança 
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Figura 29 – Pista de Pouso 
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Figura 30 – Lote 1 
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Figura 31 – Lote Z.I. 
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2.3.6. Alternativa selecionada: Imóvel Sítio Cinderela 

Com base nos critérios adotados neste estudo, define-se que, das 

áreas apresentadas, o imóvel denominado “Sítio Cinderela” é o que apresenta 

o melhor cenário para a construção e operação da UTE São Pedro. 

2.4. Concepção Técnica da UTE16 

A UTE Pedro está prevista para iniciar a geração de energia elétrica 

na condição e PIE (Produtor Independente de Energia), com potência instalada 

de 35 MW, utilizando como combustível, o cavado de eucalipto, de pinus e 

resíduos florestais e de madeiras 

O combustível para a UTE chegará via rodoviária, transportado em 

caminhões do tipo basculantes ou de fundo móvel.  

A potência bruta de geração será de 35MW e o consumo parasita da 

UTE está prevista em 3,5 MW. A perda de potência elétrica estimada com a 

transmissão (barramentos, cabos, elevação de tensão e etc.), da geração até o 

ponto de medição está estimada em 2% da potência líquida. Assim teremos no 

ponto de medição a potência elétrica de 30,87 MW (Tabela 19, p.65). 

Tabela 19 – Dados da UTE São Pedro 

Potência bruta de geração 35,0 MW 
Potência elétrica no ponto de medição 30,87 MW 
Previsão da campanha anual 345 dias/ano 
Aproveitamento de tempo 98 % 
Números de horas efetivas de geração elétrica 8.114 horas 
Consumo de cavaco da caldeira 45,14 t/hora 
Consumo mensal de biomassa 32.293 t/mês 
Consumo anual de biomassa 366.284 t/ano 
Energia elétrica líquida disponível 250.490,0 MWh 

O arranjo geral é apresentado na Figura 32 (p.66) e, o ciclo térmico 

da UTE São Pedro é o Ciclo Rankine.  

 
16 Item extraído do Memorial Descritivo de Usina Termelétrica - UTE São Pedro, elaborado pela 
RR Consultoria e Assessoria Energética Ltda, responsável técnico: eng. Ricardo Roxo, CREA/SP 
0600769863. 
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Figura 32 – Arranjo Geral da UTE São Pedro 
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O Ciclo Rankine utilizará uma turbina a vapor de múltiplos estágios 

do tipo reação de condensação pura com pressão de escape de 0,1 bar(a); e 

03 (três) tomadas intermediárias não controladas de sangria de vapor de baixa 

pressão – 18,25 bar(g); 4,07 bar(g) e 0,29 bar(g) – para o aquecimento da água 

de alimentação da caldeira até a temperatura de 200 °C. 

O aquecimento da água de alimentação da caldeira é uma prática 

muito difundida nas centrais geradoras elétricas de condensação pura, pois 

aumentam a produção de energia elétrica na ordem de 15,60%. 

A energia elétrica gerada pela UTE servirá para atender o consumo 

próprio (consumo parasita), e o excedente de energia elétrica será 

comercializado com o mercado elétrico brasileiro. 

O vapor superaquecido, produzido na caldeira aquatubular de 

queima de biomassa em leito fluidizado, a 100 bar(g) e 530 ºC, acionará um 

único turbo gerador de condensação pura a uma pressão de escape de 0,10 

bar(a) com três tomadas de extração de vapor, como descrito acima. 

A caldeira está preparada para queimar cavaco de madeira, 

resíduos florestais e ou resíduos de madeireiras. 

2.4.1. Recepção, armazenagem e movimentação de biomassa 

O cavaco de madeira chegará à UTE São Pedro por via rodoviária, 

transportado em caminhões do tipo basculantes ou de fundo móvel (Figura 33, 

p.68). Mais de 80% da frota que atenderá a UTE será do tipo fundo móvel e o 

restante do tipo basculante, com isso a moega de descarga dos caminhões 

deverá obrigatoriamente atender as duas condições de descarga. 

A tendência para os próximos 4 a 5 anos é que todo o transporte se 

faça em caminhões de fundo móvel (Figura 33.a, p.68), pois tem maior 

capacidade de carga que os basculantes (Figura 33.b, p.68). 
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Figura 33 – Tipos de caminhões, sendo [a] de fundo móvel e [b] basculante. 

Os caminhões terão o peso bruto (carga + tara), determinado em 

uma balança rodoviária de 30 m de comprimento e 100 t de capacidade. 

Depois da descarga, os caminhões serão novamente pesados para a 

determinação da tara (peso próprio), e por diferença, será calculada a carga de 

cavaco. 

Após a pesagem, os caminhões serão descarregados em moega 

receptora provida de transportadores de arraste extratores que conduzirão o 

cavaco para o sistema de classificação e alimentação do silo automático 

coberto (Figura 34, p.69). 

Este silo terá a capacidade de 03 dias de consumo da UTE. A 

eliminação de metais, que podem vir junto com o cavaco, será feita por 

eletroímã instalado sobre esteira transportadora. 

A retirada de pedras, pedaços de madeira, cavacos de tamanho fora 

da especificação e etc. será feita por peneiras classificadoras de disco 

instaladas entre a moega de descarga dos caminhões e o sistema de 

alimentação de cavaco do silo. 

O sistema de alimentação do silo será composto por transportador 

de correia inclinado e transportador de correia distribuidor, provido de tripper de 

descarga acoplado.  
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A retirada do cavaco do silo para a alimentação da caldeira, será 

feita por duas roscas extratoras transversais e um transportador coletor 

longitudinal de correia instalado na parte inferior do mesmo. 

Do silo o cavaco será conduzido, por outro transportador de correia 

inclinado, que o levará até a caldeira para ser queimado 

 
Figura 34 – Sistema de classificação e alimentação do silo automático coberto. 

Os principais tipos de cavaco de madeira a serem usados na UTE, 

serão os produzidos a partir do Pinus taeda com 75% de participação no 

combustível médio, seguido pelo Eucalipto dunnii, com 20% e pelo Eucalipto 

Grandis com 5%.  

A descarga dos caminhões seguira sempre a proporção pré-

estabelecida dos tipos de cavaco (75%, 20% e 5%), para manter as 

características do combustível médio o mais uniforme possível. 

As características descritas na Tabela 20 (p.70), foram determinadas 

pela Fundação de Ciência e Tecnologia (CIENTEC), do governo estadual do 
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Rio Grande do Sul situada em Porto Alegre – RS, em amostras representativas 

dos tipos de cavaco que serão usados na UTE São Pedro. 

Tabela 20 – Características principais do combustível médio em base úmida 

Parâmetro Eucalipto dunnii Eucalipto grandis Pinus taeda Combustível médio 

Participação na média 20,0 % 5,0 % 75,0 % 100,0 % 
PCS 4.535 kcal/kg 4.580 kcal/kg 4845 kcal/kg 4.770 kcal/kg 
PCI 2.016,5 kcal/kg 2.035,2 kcal/kg 1.888,2 kcal/kg 1.921 kcal/kg 
Umidade total 45,70 % 45,77 % 51,37 % 49,96 % 
Cinza 0,71 % 0,47 % 0,23 % 0,34 % 
Enxofre 0 % 0 % 0,02 % 0,01 % 
Carbono 27,75 % 27,91 % 26,18 % 26,58 % 
Hidrogênio 3,18 % 3,22 % 2,96 % 3,02 % 
Nitrogênio 0,03 % 0,02 % 0,12 % 0,10 % 
Oxigênio 22,63 % 22,61 % 19,12 % 20,00 % 

2.4.2. Turbo gerador 

O turbo gerador (Figura 35, p.71) será projetado para uma entrada 

de 129,65 t/h de vapor de alta pressão e alta temperatura – 98,04 bar(g); 

529,15 °C – e extrair vapor de baixa pressão nas 03 tomadas instaladas na 

carcaça da máquina para o aquecimento da água de alimentação da caldeira. 

As vazões de vapor de baixa pressão a serem extraídas da turbina 

serão respectivamente; 13,27 t/h a 18,25 bar(g); 9,72 t/h a 4,07 bar(g) e 9,83 

t/h a 0,29 bar(g). O restante do vapor da admissão, ou seja, 96,83 t/h será 

condensado em condensador casco-tubo à pressão de 0,10 bar(a). Nestas 

condições o turbo gerador terá capacidade para entregar 35,00 MW nos seus 

bornes do gerador. 

O consumo próprio da UTE São Pedro está calculado em 3,480 MW, 

o restante da energia elétrica (31,52 MW) será comercializado no mercado 

elétrico brasileiro. 

A turbina a vapor a ser utilizada na UTE será uma turbina de múltiplo 

estágios de fabricação brasileira, que tem vários fornecedores de renome no 

mercado. 
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Figura 35 – Sistema do turbo gerador. 

A turbina em questão, é bipartida e montada horizontalmente para 

facilitar a manutenção, sendo que a carcaça superior da mesma (entrada de 

vapor), incorpora um bloco com válvulas de regulagem automáticas, que são 

acionadas diretamente por servomotores hidráulicos, garantindo excelente 

estabilidade de rotação e parcialização de cargas. 

Tabela 21 – Características da turbina à vapor 

Parâmetro Valor 

Potência nos bornes do gerador 35.000 kW 
Pressão de vapor de entrada 98,96 bar(a) 
Temperatura de vapor de entrada 529,15 ºC 
Vazão de vapor de entrada 129.650 kg/h 
Pressão de vapor primeira tomada 19,17 bar(a) 
Vazão de vapor primeira tomada 13.270 kg/h 
Pressão de vapor segunda tomada 5,00 bar(a) 
Vazão de vapor segunda tomada 9.720 kg/h 
Pressão de vapor terceira tomada 1,21 bar(a) 
Vazão de vapor terceira tomada 9.830 kg/h 
Pressão de escape 0,10 bar(a) 
Vazão de escape 96.830 kg/h 
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Tabela 21 – Características da turbina à vapor 

Parâmetro Valor 

Rotação da turbina 6.000 rpm 
Rotação do gerador 1.800 rpm 
Tolerância 2 % 

 
Figura 36 – Representação gráfica da turbina 

Tabela 22 – Características do gerador elétrico 

Parâmetro Valor 

Potência aparente 43.750 kVA 
Tensão 13,8 kV 
Fator de potência 0,8 p.u. 
Potência ativa 35.000 kW 
Tipo turbina de condensação 

2.4.3. Sistema de condensação de vapor de escape 

Esse sistema é constituído basicamente pelo condensador da 

turbina, uma torre de resfriamento evaporativa e pelo sistema de bombeamento 

de água resfriada (Figura 37, p.73). 

O sistema funciona em circuito fechado, ou seja, a água resfriada a 

30°C na torre é bombeada para o condensador, que de forma indireta (trocador 

casco/tubo), condensa o vapor aquecendo-se a aproximadamente 40°C. A 

água quente retorna para a torre para ser novamente resfriada. 
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Como a torre de resfriamento de água é evaporativa, uma pequena 

parte da água de recirculação (1% a 3%) é evaporada e precisa ser reposta, 

com água vinda diretamente da estação de bombeamento dos poços 

semiartesianos. 

O fluido que resfria a água é o ar, que é induzido na torre por 

ventiladores de grande vazão. 

 
Figura 37 – Sistema de condensação de vapor de escape 

Tabela 23 – Características da torre de resfriamento de água 

Parâmetro Valor 

Carga térmica total 56.000 Mcal/h 
Vazão de água 5.600 t/h 
Vazão de ar 3.340 t/h 
Temperatura de água quente 40,0 ºC   
Temperatura de água fria 30,0 ºC 
Temperatura de bulbo úmido 24,0 ºC 
Perdas por evaporação 1,34 % 
Perdas por arraste 0,01 % 
Área de evaporação 340,76 m² 
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2.4.4. Subestação elevadora 138kV/13,8kV 

A S.E. elevadora de exportação/importação de energia elétrica da 

UTE São Pedro será de 40 MVA 138kV/13,80kV. 

Tabela 24 – Características da subestação elevadora 

Parâmetro Valor 

Potência aparente 40.000 kVA 
Tensão primária 138,0 kV 
Tensão secundária 13,8 kV. 
Fator de potência 0,8 p.u. 
Potência ativa 32.000 kW 

 
Figura 38 – Subestação elevadora 

2.4.5. Sistema de desmineralização e desaerador térmico 

O vapor utilizado na geração de energia elétrica da UTE São Pedro, 

é quase todo ele recuperado na forma de condensado, seja nos aquecedores 

de água de alimentação da caldeira, seja no condensador principal do vapor de 

escape do turbo gerador. Uma pequena parte desse vapor (0,16%), que é 

utilizado na selagem dos labirintos de vapor da turbina, se perde. 

Outra perda, não de vapor, mas de água de alimentação da caldeira, 

que precisa ser reposta é a purga contínua da água do balão da caldeira. Essa 

purga, que varia de 1% a 3%, tem a função de manter em equilíbrio (baixa 

concentração) os sais e íons dentro do balão da caldeira. Essa baixa 
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concentração é muito importante pois evita que o arraste de água crie depósito 

desses materiais (sais e íons), nas tubulações internas da caldeira e nas 

palhetas da turbina, causando perda de eficiência tanto da caldeira como da 

turbina. 

Todo o condensado recuperado, seguirá para o desaerador térmico 

para o seu reaquecimento (145 °C) e a complementação com água de 

reposição (make-up), para o posterior retorno à caldeira através das bombas 

de alimentação. 

A água de reposição, é uma água fria vinda diretamente da estação 

de bombeamento dos poços semiartesianos, passa por um tratamento 

secundário exclusivo para caldeiras de vapor de alta pressão denominado de 

desmineralização por troca iônica (Desmi). A desmineralização pôr troca iônica 

é um processo que consiste em permutar os sais presentes na água, através 

de um intercâmbio iônico. Isso se dá fazendo a mesma passar por um meio 

formado por resinas trocadoras aniônicas e catiônicas. Uma vez saturadas com 

os íons presentes na água, as resinas devem ser regeneradas com soluções 

de ácido e soda. Esta operação permite a remoção dos sais fixados nas 

resinas durante o decorrer do funcionamento normal.  

A retirada desses íons da água de alimentação da caldeira é 

necessária porque os mesmos (cálcio, magnésio, sílica, ferro e etc.), incrustam 

as tubulações internas da caldeira diminuindo a sua capacidade de geração de 

vapor, chegando mesmo a parar totalmente a sua produção. Esses materiais 

também podem depositar-se nas palhetas da turbina, causando grande perda 

de eficiência. 

Tabela 25 – Água de alimentação da caldeira pela American Boilers Manufacturer´s 
Association 

Parâmetro  

Pressão de operação < 41,4 bar(g) de 41,4 a 69 bar(g) > 69 bar(g) 
Dureza total 0 ppm CaCO3 0 ppm CaCO3 0 ppm CaCO3 
Ferro 0,1 ppm 0,05 ppm 0,01 ppm 
Cobre 0,05 ppm 0,03 ppm 0,005 ppm 
Oxigênio 0,05 ppm 0,007 ppm 0,007 ppm 
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Tabela 25 – Água de alimentação da caldeira pela American Boilers Manufacturer´s 
Association 

Parâmetro  

Óleos e orgânicos 0 0 0 
pH 7,0 - 9,5 8,0 - 9,5 8,5 - 9,5 
SiO2 - - 0,07 – 0,25 

 
Figura 39 – Estação desmi por troca iônica 

A água desmineralizada possui ainda oxigênio dissolvido, que é 

prejudicial às tubulações de ferro internas e externas da caldeira, pois causa 

oxidação corrosiva em grande escala, e por isso precisa ser eliminado.  

O desaerador térmico é um equipamento que utiliza vapor de 

aquecimento direto para aquecer a água de reposição e com isso eliminar o 

oxigênio dissolvido na mesma, antes dela retornar para a caldeira.  

A temperatura média da água no Desaerador da UTE é de 145 ºC, 

sabe-se que acima de 85ºC a água não possui mais oxigênio 
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Figura 40 – Desaerador 

2.4.6. Caldeira de biomassa 

A caldeira do projeto é do tipo aquatubular de leito fluidizado 

borbulhante de queima de biomassa que utiliza como combustível principal o 

cavaco de madeira. É basicamente formada de um queimador ou incinerador, 

denominado de fornalha, que é responsável pela queima da biomassa, e por 

um sistema de recuperação de calor. 
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Figura 41 – Caldeira de biomassa 

Esse sistema de recuperação de calor é composto por um conjunto 

de tubos composto por um feixe tubular aletado de formato especial que 

circunda a fornalha (queimador), denominado de parede d’água. Outros grupos 

de tubos também fazem parte do sistema de recuperação de calor da caldeira 

tais como, o superaquecedor, o pré-ar e o economizador. 
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Figura 42 – Sistema de recuperação de calor 

A parede d’água, o superaquecedor e outras tubulações auxiliares 

se interligam com dois balões cilíndricos horizontais de aço carbono de grande 

espessura, posicionados um acima do outro para onde a água de alimentação 

é bombeada e de onde é distribuída para todas as tubulações de recuperação 

de calor. A recuperação de calor se dá por irradiação (parede d’água) e por 

convecção, Superaquecedor, Pré-ar e Economizador. 

 
Figura 43 – Alimentador da caldeira 

A biomassa (cavaco de madeira), é conduzida para o interior da 

caldeira através de esteira distribuidora dosadora, e é espalhada na parte 

superior da fornalha, que se encontra a uma temperatura de aproximadamente 

1.220 °C, por um sistema pneumático de distribuição de biomassa. 
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O comburente, o oxigênio necessário para a queima total do 

combustível, é obtido do ar introduzido em pontos estratégicos da caldeira, por 

meio de ventiladores de ar forçado. Uma parte desse ar (+/- 40%), chamado de 

ar primário, é injetado na parte inferior da fornalha pelo ventilador de ar 

primário e por um conjunto de bicos de distribuição de ar. Esse ar, injetado com 

grande pressão, mantém em suspensão um colchão de areia natural 

classificada, por toda a área inferior da fornalha, que é denominado de Leito 

Fluidizado Borbulhante. 

O Leito Fluidizado Borbulhante é projetado para secar e queimar 

biomassa dentro de um leito de areia fluidizada. O combustor de leito fluidizado 

incorpora a última tecnologia neste tipo de solução, provendo simplicidade, 

redução de custos, flexibilidade e fácil operação. 

A área do leito na parte inferior da fornalha está dimensionada para 

manusear a quantidade de combustível a ser queimada. Por outro lado, a 

caldeira prevê uma área plana de fornalha requerida para otimizar a velocidade 

de fluidização do leito e volume adequado para completar a combustão na área 

livre acima do leito. 

Os controles da temperatura do leito e da velocidade de fluidização 

são conceitos importantes na combustão em leito fluidizado borbulhante. Com 

o material do leito adequadamente fluidizado a uma temperatura recomendada 

(+/- 800°C), praticamente qualquer combustível pode ser alimentado dentro do 

leito. 

O leito de material inerte quente é equivalente a um ignitor em um 

queimador, assim como a medição do volume de material no leito e de sua 

temperatura é equivalente a uma fotocélula. Com uma fotocélula que desarma 

um queimador por falta de chama, um leito fluidizado borbulhante inicia a 

interrupção de combustível principal em baixa temperatura ou volume do leito. 
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Apropriada fluidização do leito é obtida dentro de uma determinada 

faixa de velocidade. Para uma larga faixa de umidade do combustível, a área 

do leito deve ser determinada para a maior umidade, à qual corresponde a 

maior velocidade de fluidização. 

A temperatura do leito é amplamente influenciada pelo poder 

calorífico do combustível, umidade do combustível e estequiometria do leito. 

Combustíveis secos aumentam a temperatura do leito. A redução do fluxo de ar 

para o leito é utilizada para diminuir a temperatura do leito para dentro da faixa 

desejada (esta redução é alcançada com um correspondente aumento na 

vazão de ar e na combustão acima do leito). 

A faixa de controle possível dentro deste procedimento possui 

limites, e a desvantagem é a redução de fluxo de ar no leito, também reduzindo 

a velocidade do ar no leito e a correspondente capacidade de “turndown” do 

combustor. A temperatura do leito pode também ser reduzida pela recirculação 

de gases para o leito (Fuel Gas Recirculation). 

A Caldeira proposta faz uso destes dois recursos, controle do fluxo 

de ar e recirculação de gases para diminuir a temperatura do leito e aumentar a 

velocidade no leito e o “turndown” em combustíveis mais secos. 

Quando a umidade aumenta, a recirculação de gases diminui até ser 

eliminada. Em umidades muito elevadas, a temperatura do leito tende a 

diminuir sensivelmente. Neste caso o fluxo de ar para o leito é aumentado, 

resultando em uma maior combustão no leito e menor combustão acima do 

leito, correspondendo a um aumento da temperatura final do leito em direção 

ao ponto de controle. 

A combinação do ajuste da estequiometria do leito e da recirculação 

de gases permite uma faixa muito ampla de combustíveis úmidos que podem 

ser queimados e um elevado “turndown” da caldeira. 
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O fundo do leito é do tipo aberto, o qual tem demonstrado ser o mais 

adequado para remover grandes quantidades de pedras, que podem ser 

alimentadas com o combustível. O arranjo de fundo aberto permite que as 

cinzas do combustível, partículas de areia e materiais estranhos, possam ser 

resfriados antes de serem removidos da bica inferior, eliminando o custo e a 

manutenção do sistema de resfriamento do equipamento de remoção de 

cinzas. 

As bicas de remoção são projetadas para drenar o leito em toda a 

sua área transversal e não somente na região central de cada bica. O material 

é drenado do leito intermitentemente por tempo e intervalo determinado para 

cada tipo de combustível. Isto permite reduzir a purga do leito a um mínimo 

requerido, reduzindo a quantidade de areia a ser reposta. Materiais estranhos e 

cinzas “sinterizadas” são coletadas no leito e progressivamente movidas abaixo 

dos borbulhadores do leito, eliminando o risco de prejudicar a fluidização e 

afetar a combustão. 

 
Figura 44 – Sistema de Leito Fluidizado Borbulhante 
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A caldeira de leito 100% aberto, sem um fundo resfriado por água, 

permite mais facilmente a renovação do material do leito e a remoção de cinzas 

pesadas. Isto é especialmente bem recomendado onde pedras são previstas 

na alimentação do combustível. A caldeira de fundo aberto, com relativamente 

baixo fluxo de cinzas drenadas é superior ao arranjo com fundo de superfície 

plana, o qual requer altos fluxos de drenagem para remover os mesmos 

materiais equivalentes. 

 
Figura 45 – Caldeira do leito 100% aberto 

O sistema de distribuição de ar usado é projetado para promover 

uma eficiente mistura entre o ar e o combustível para assegurar combustão 

completa. O ar primário é alimentado a um sistema de bocais localizados na 

parte inferior da fornalha, os quais proveem o ar de fluidização para o leito de 

areia. Este ar de fluidização flui para os bocais através de dutos separados. 

A partir dos dutos principais de ar saem os conjuntos de tubos e 

bocais que promovem a fluidização do leito. 

Os dutos de ar são montados espaçados de forma a permitir a 

drenagem de toda a área do leito. Uma válvula de duplo disco é instalada na 

saída da bica de dreno, sendo precedida de uma válvula manual, que é 
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fechada somente em caso de manutenção. O processo de drenagem do leito é 

realizado apenas pela abertura da válvula de duplo disco a qual permanece 

aberta somente pelo tempo requerido, não sendo utilizados altos fluxos de 

drenagem, para remover as cinzas pesadas e os materiais estranhos. A 

frequência e o tempo de drenagem são muito inferiores aos requeridos pelos 

leitos com fundo de painéis membranados. 

 
Figura 46 – Arranjo típico das bicas de dreno e dos bocais de fluidização de ar 

O leito fluidizado tem a vantagem de fornecer uma grande 

quantidade de calor, dentro da fornalha, onde combustíveis úmidos o absorvem 

por condução ou convecção dentro do leito e são rapidamente secos. A rápida 

absorção de calor do leito de areia é capaz de secar combustíveis úmidos sem 

afetar a temperatura da fornalha, seu controle de tiragem ou a combustão no 

leito. 

O combustível não queimado na parte superior da fornalha, 

chamado de parcela não volátil, chega até o leito fluidizado pela ação da 

gravidade e é gaseificado numa condição sub-estequiométrica (pouco 

oxigênio). A gaseificação é um processo de queima parcial que transforma o 

carbono fixo do combustível em monóxido de carbono (“CO”). O gás “CO” 

formado se desprende do leito pela depressão existente na fornalha, para ser 

então queimado totalmente quando em contato novamente com o ar 

secundário. O ar secundário, introduzido na parte superior da fornalha pelo 
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ventilador de ar secundário, queimará tanto o “CO” formado no leito fluidizado 

como também o carbono volátil e o hidrogênio presentes no combustível de 

entrada. 

A energia química da combustão é transferida para a água, por 

irradiação dentro da fornalha, e por convecção no contato dos gases quentes 

provenientes da queima, com os outros tubos geradores de vapor por 

convecção. O balão superior está dividido em tubos geradores de vapor e 

tubos de circulação de água. O vapor saturado formado nos tubos geradores 

de vapor é separado da água no balão superior e encaminhado para o 

superaquecedor onde será superaquecido até a temperatura de operação da 

caldeira e estará pronto para ser usado pela UTE. 

Os gases, após a troca térmica com a água, são extraídos da 

caldeira por exaustores de grande potência denominados de ventiladores de 

tiragem induzida, que força o fluído (gases da combustão), com partículas em 

suspensão (cavaco não queimado, cinzas, etc.), a passar por um sistema de 

separação de particulado denominado precipitador eletrostático. Na fase de 

pré-separação do precipitador, os particulados, presentes nos gases, passam 

por um processo de ionização onde são eletrostaticamente carregados. Na 

fase de separação, as partículas ionizadas são atraídas por placas 

eletromagnéticas, instaladas nas laterais do precipitador e em seguida são 

desionizadas. Finalmente, por gravidade, descem para o sistema de coleta e 

descarte. Os gases, praticamente isentos de particulados (99,9%), são 

lançados na atmosfera a uma grande altura através de um chaminé metálico de 

grande diâmetro. 

A água, proveniente da estação de bombeamento dos poços 

semiartesianos, recebe tratamentos especiais (secundários), tais como, 

desmineralização e desaeração. Esta água tratada e o condensado, 

recuperado do processo de geração de energia elétrica, são bombeados para a 

caldeira, através de bombas especiais de alta pressão, acionadas por motores 

elétricos ou turbinas a vapor. 
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O vapor produzido na caldeira é distribuído para os pontos de 

consumo por rede de tubulação isolada termicamente (isolamento térmico), 

com flexibilidade calculada e purgadores localizados estrategicamente com a 

função de coletar o condensado e retorná-lo ao sistema de tratamento d’água 

das caldeiras. 

Tabela 26 – Características da caldeira da UTE São Pedro 

Parâmetro  

Condição Nominal Operacional 
Pressão 100 bar(g) 100 bar(g) 
Temperatura 530 ºC 530 ºC 
Produção de vapor 140,0 t/h 129,65 t/h 
Temperatura da água de alimentação 200 ºC 200 ºC 
Tipo de grelha Leito fluidizado borbulante Leito fluidizado borbulante 
Combustível Cavaco de lenha Cavaco de lenha 
Consumo de combustível 50,60 t/h 48,86 t/h 
PCI médio 1.921 kcal/kg 1.921 kcal/kg 
Eficiência ao PCI 89,78 % 89,78 % 

2.4.7. Sistema elétrico 

A modalidade de inserção no sistema elétrico da Companhia 

Paranaense de Energia (COPEL), será em paralelo. Toda geração de energia 

se dará na tensão de 13,80 kV e o sistema de controle da carga será feito 

automaticamente através de um dispositivo de controle de 

importação/exportação de energia. 

O sistema elétrico será composto pelos seguintes equipamentos 

básicos: Gerador acoplado a uma turbina a vapor; Painel de Proteção e 

Manobra da Cogeração; Painel de Proteção do Gerador; Painel de controle da 

importação e exportação da Energia, e; Sistema de automação. 

2.4.7.1. Gerador 

O Gerador será síncrono, tipo industrial (Fechado), sistema de 

excitação brushless (sem escovas), carcaça de chapas de aço, eixo de aço, 

isolamento classe "F" (155 ºC), fabricado conforme prescrições das normas 

ABNT, IEC e VDE, potência nominal de 43,75 MVA e fator de potência de 

80,00%. 
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2.4.7.2. Painel de proteção e manobra da cogeração 

Cubículos de Média Tensão com classe de 17,5 kV, alimentação 

trifásica em 13,80 kV, frequência nominal 60 Hz, tensão suportável ao impulso 

atmosférico de 95 kV, construção do tipo resistente ao arco elétrico, 

construídos em chapa de aço e armados em gabinete metálico. 

Os cubículos serão instalados em ambiente abrigado, isento de 

gases corrosivos, terão grau de proteção IP-4X. Neles serão instalados os relés 

de proteção conforme exigência da COPEL. 

2.4.7.3. Painel de controle de geração e exportação 

Neste painel serão montados os equipamentos de proteção e 

controle da geração, dentro os quais destacamos: um Regulador Automático de 

Tensão (AVR em inglês) responsável pelo controle de tensão do turbogerador. 

Um Controlador digital de carga e sincronismo, responsável pelo controle da 

carga do turbogerador e do sincronismo entre os barramentos da 

concessionária, da barra de Geração e do gerador.  

Um relé de proteção para proteção de gerador e um relé de proteção 

de alimentador entre a Casa de Força e a Subestação Elevadora. Os relés de 

proteção serão microprocessados contendo as funções de proteção ANSI 

indicadas no diagrama unifilar. 

Também estão previstos multimedidores de grandezas elétricas para 

monitoramento da energia gerada no turbogerador e energia exportada para a 

Subestação Elevadora. Dentre estes componentes, o AVR será instalado 

internamente ao Painel e terá uma interface homem-máquina (IHM) na porta do 

quadro, junto dos demais componentes que tem interface incorporada. O painel 

será construído na forma construtiva 1 (não compartimentado), tipo 

convencional autoportante, classe de tensão 0,6 kV. Grau de proteção IP-42. 
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2.4.7.4. Sistema de automação 

O sistema de automação previsto contará com três controladores 

lógicos programáveis (Caldeira, Turbina, Utilidades), sendo interligados no 

nível de supervisão em rede Ethernet. As estações de supervisão instaladas na 

Sala de Controle da UTE serão a interface dos operadores com os sistemas 

automatizados da planta. 

2.4.8. Entrada da concessionaria e medição de faturamento 

Será construído, dentro do site da UTE São Pedro, uma subestação 

elevadora isolada a ar, instalação ao tempo de uso exclusivo de 13,8 kV/138 

kV; 40,0 MVA. A medição da energia elétrica de fornecimento da COPEL e 

suprimento da UTE São Pedro será em alta tensão (138 kV) e deverá ser 

confirmado na Informação de Acesso da Concessionária. 

A UTE celebrará um contrato de fornecimento de energia elétrica de 

médio prazo (5 anos) com a COPEL ou com o Mercado livre, o que for melhor 

em termos econômicos e de segurança. Esse contrato de fornecimento terá 

uma demanda contrata que deverá variar entre 1.500 kW a 2.000 kW, 

dependendo da necessidade de energia elétrica da partida da planta até o 

ponto de entrada em operação da geração própria. 

Esse contrato também atenderá a UTE quando de eventuais 

paradas de geração própria durante a operação anual ou durante a parada 

obrigatória anual para inspeção da caldeira (Ministério do trabalho – NR-13), 

assim como também durante as manutenções preventivas e corretivas. 

O ponto de acesso da UTE São Pedro com o sistema interligado 

brasileiro será definido pelos Procedimentos de Acesso definidos no PRODIST 

– MODULO 03 da ANEEL em um processo separado junto à concessionária 

local a COPEL. 
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2.4.8.1. Previsão de energia elétrica para comercialização 

A potência bruta de geração será de 35MW e o consumo parasita da 

UTE está previsto em 3,48 MW. A perda de potência elétrica estimada com a 

transmissão (barramentos, cabos, elevação de tensão e etc.), da geração até o 

ponto de medição está estimada em 2% da potência líquida. Assim teremos no 

ponto de medição a potência elétrica de 30,89 MW. 

Tabela 27 – Energia elétrica disponível para comercialização 

Potência elétrica no ponto de medição 30,89 MW 
Previsão da campanha anual 345 dias 
Aproveitamento de tempo 98 % 
Número de horas efetivas de geração elétrica 8.114 horas 
Energia elétrica líquida disponível 250.641 MW/h 

2.4.9. Sistema de distribuição 

A UTE São Pedro construirá uma Linha de transmissão em 138 KV 

em parceria com a COPEL, partindo da Subestação de 138 kV interna e indo 

até o ponto de conexão que será definido pela COPEL, durante a análise dos 

Procedimentos de acesso explicado no item anterior. Será celebrado entre as 

partes um contrato de Uso do Sistema de Distribuição, normatizado pela 

ANEEL através da TUSD, prevendo um despacho máximo de 31,5 MW em 138 

kV. 

2.4.10. Finalidade 

A finalidade da UTE São Pedro, é a geração de energia elétrica 

como Produtor Independente de Energia Elétrica, tanto para seu consumo 

próprio (consumo parasita), como para venda do excedente da energia gerada. 

2.4.11. Disponibilidade de combustível 

A previsão da campanha anual da Usina Termelétrica é de 345 dias 

de operação com aproveitamento de tempo de 98%, o que representa 8.114 

horas de geração de energia elétrica. Para a geração elétrica de 35 MW o 

consumo horário de biomassa está previsto em 46,86 t/h. 
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Tabela 28 – Consumo anual de biomassa da UTE 

Consumo horário de cavaco da caldeira 46,86 t/h 
Quantidade de horas média do mês 730 h 
Previsão da campanha anual 345 dias 
Aproveitamento de tempo 98 % 
Numero de horas efetivas de consumo 8.144 horas 
Consumo mensal de biomassa 34.208 t/mês 
Consumo anual de biomassa 380.241 t/ano 

A disponibilidade atual da região de Cantagalo e municípios vizinhos 

é 75.900 t/mês ou 910.800 t/ano, num raio médio ponderado de 85,78 km. 

Espera-se que com a entrada em operação da UTE essa disponibilidade 

aumente e o raio médio diminua. 

A Tabela 29 (p.90) apresenta a disponibilidade de cavaco dos 

fornecedores com carta de compromisso de entrega já firmados (em anexo). 

Tabela 29 – Disponibilidade de cavaco 

Município  Fornecedor  Distância 
(km) 

t/Mês 

Candói Chapadão, Pecas e Lubrificantes LTDA  65,0 4.000 
Cantagalo Idugi Artefatos de madeiras LTDA  1,0 900 

Madeiras Preisler  1,0 300 

Serraria Estância Velha  1,5 1.000 
João Paulo Mugnhol dos Santos  11,0 1.500 

Roberto Brandeleiro  3,5 4.500 
Serraria e indústria madeireira Linke  3,5 6.200 
Claudinei Bauer  32,0 1.300 

Coronel Vivida O.S.Vanzin, Ind. de artefatos de madeiras  131,0 4.000 
Guarapuava Araupel  82,0 1.000 

Guadalupe Madeiras  92,0 15.000 

Ibema Indústria e comercio de madeiras Figueiredo  113,0 4.000 
Andrade Martina  118,0 800 

Inácio Martins Pasqualim, Madeiras e Transportes  138,0 16.900 
Laranjeiras do Sul Indústria e comércio Asa Branca LTDA  32,0 1.000 
Pinhão Agropecuária Quatro Estrelas  85,0 1.500 

Quedas do Iguaçu Julitago  102,0  10.000 
Araupel  98,0  1.000 

Virmond  Madeiras Nile LTDA  10,0  1.000 

 Raio Médio 85,78  ∑ = 75.900 
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2.5. Localização da atividade 

A UTE São Pedro será instalada à margem da BR 277, km 418 + 

500m, no imóvel Sítio Cinderela, município de Cantagalo (Figura 48, p.92), 

estado do Paraná, com coordenada central em UTM 22J 388898E 7190837S e 

altitude de 780 m. 

O acesso pode ser realizado a partir de Curitiba pela BR 277, por 

329 km, sentido oeste, até o km 418,5 (Figura 47, p.91). 

 
Figura 47 – Rota entre Curitiba e a UTE São Pedro, via BR 277. 

Fonte: Google (2018). Disponível em <https://goo.gl/maps/MtpD7EWF1kr> Acesso 19.jul.2018. 

A usina ficará próxima a área urbana de Cantagalo, porém, fora da 

zona urbana definida em plano diretor. A Figura 49 (p.93) apresenta a 

indicação do local de instalação da usina e os principais núcleos urbanos e 

ocupações na área de influência. 

Quanto a sua localização hidrográfica, será implantada na bacia do 

rio Paraná (Figura 50, p.94), sub-bacia do rio Iguaçu (Figura 51, p.95) e, não 

existem cursos d’águas na área de construção da usina (Figura 52, p.96). 

Em relação ao ecossistema, a usina encontra-se sob o bioma da 

Mata Atlântica (Figura 53, p.97) na fitofisionomia de Floresta Ombrófila Mista 

(Figura 54, p.98), no tipo, de acordo com o IBGE (2012), Floresta Ombrófila 

Mista Montana (Figura 55, p.99).  

Inserido ao Protocolo 15.504.506-0 por Vanderlei Pereira Peres em: 06/05/2021 15:33. Download realizado por Vanderlei Pereira Peres em 11/11/2021 16:14



 

 
Estudo de Impacto Ambiental 

 
 

 

 
  

- 92 - RECITECH 
Rua Romeu Karpinski Rocha, 3736 - Guarapuava - Paraná – Brasil 

recitech@recitechambiental.com.br 

 

 
Figura 48 – Localização em relação aos municípios do Estado do Paraná 
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Figura 49 – Localização em relação aos núcleos urbanos 
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Figura 50 – Localização em relação as bacias hidrográficas 
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Figura 51 – Localização em relação as sub-bacias hidrográficas do Estado do Paraná 
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Figura 52 – Principais cursos d’águas na área de influência 
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Figura 53 – Localização em relação aos biomas 
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Figura 54 – Localização em relação as fitofisionomias do Estado do Paraná 
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Figura 55 – Fitofisionomia na área de influência 

  

Inserido ao Protocolo 15.504.506-0 por Vanderlei Pereira Peres em: 06/05/2021 15:33. Download realizado por Vanderlei Pereira Peres em 11/11/2021 16:14



 

 
Estudo de Impacto Ambiental 

 
 

 

 
  

- 100 - RECITECH 
Rua Romeu Karpinski Rocha, 3736 - Guarapuava - Paraná – Brasil 

recitech@recitechambiental.com.br 

 

2.6. Órgão financiador e valor da atividade 

O valor estimado do empreendimento é de R$ 140 milhões e, os 

recursos serão oriundos, parte, da parceria com a Companhia Paranaense de 

Energia (COPEL) e, o restante, através de financiamento via Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

2.7. Efluentes, resíduos, emissões e ruídos17 

As principais fontes poluidoras da UTE São Pedro são apresentados 

na Tabela 30 (p.100). 

Tabela 30 – Principais fontes poluidoras 

Equipamento Efluente poluídos Estado 

Caldeira de biomassa Cases da combustão Gás 
Purga continua Líquido 

Cinzas e não queimados Sólido 
Desmineralização Rejeito de regeneração de resinas Líquido 
Torre de resfriamento Purga continua líquido 
Banheiros Esgoto doméstico Sólidos e líquidos 

2.7.1. Rejeitos sólidos 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama, através da 

resolução nº 382/2006 e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Paraná – 

SEMA através da resolução nº16 de 26/03/2014, estabelecem os limites 

máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas, regulam a 

emissão de material particulado (MP), por caldeiras de combustão externa de 

derivados de madeira, cujos limites representamos nas Tabela 31 (p.101) e 

Tabela 32 (p.101). 

  

 
17 Item extraído do Memorial Descritivo de Usina Termelétrica - UTE São Pedro, elaborado pela 
RR Consultoria e Assessoria Energética Ltda, responsável técnico: eng. Ricardo Roxo, CREA/SP 
0600769863. 
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Tabela 31 – Resolução CONAMA nº 382/2006 

Potência térmica nominal MP(1) NOx (como NO2) (1) 

Menor que 10 MW 730 Não aplicável 
Entre 10 e 30 MW 520 650 
Entre 30 e 70 MW 260 650 
Maior que 70 MW 130 650 
*Adaptado. (1) os resultados devem ser expressos na unidade de concentração mg/Nm3, em base seca e corrigidos a 8% de 
oxigênio. 

 

Tabela 32 – Resolução SEMA nº 16/2014 
a) Condição referencial de oxigênio fontes de combustão externa: 1. Para caldeiras e demais casos: 11%. 
Padrões para fontes novas de combustão externa: 

Potência térmica 
nominal 

Densidade 
colorimétrica 

MP-total 
mg/Nm3 

CO(4) 

mg/Nm3 

NOx 

mg/Nm3 
SOx 

mg/Nm3 

Até 0,05 MW 

20% 
equivalente 
ao Padrão 1 

da Escala 
Ringelmann(2) 

560(1) 5.000(1) Não aplicável Não aplicável 
Entre 0,05 e 0,15 
MW 

560(1) 2.500(1) Não aplicável Não aplicável 

Entre 0,15 e 1,0 MW 560(1) 1.300(1) Não aplicável Não aplicável 
Entre 1 e 10 MW 560(1) 1.000(1) Não aplicável Não aplicável 
Entre 10 e 30 MW 

400 
2.000(5) 
1.000(3) 

500 Não aplicável 

Entre 30 e 50 MW 
200 

2.000(5) 
1.000(3) 

500 Não aplicável 

Entre 50 e 70 MW 200 1.000 500 Não aplicável 
Entre 70 e 100 MW 100 1.000 500 Não aplicável 
Acima de 100 MW 100 500 500 Não aplicável 
*Adaptado. (1) Na faixa até 10 MW, o controle das emissões poderá ser comprovado através do atendimento ao padrão de 
MPtotal ou atendimento ao padrão de CO a critério do órgão ambiental licenciador; (2) exceto nas operações de aquecimento, 
modulação e ramonagem, por um período que totalize 10 minutos, ao longo das 24 horas do dia; (3) válido a partir de 
26.12.2016; (4) padrões de CO aplicáveis para operação de plena carga; (5) válido até 25.12.2016. 

A seguir, apresentamos a fórmula para conversão de concentração 

de poluentes de uma condição referencial de oxigênio para outra condição 

referencial: 

𝐶𝑅 =
21 − 𝑂𝑅

21 − 𝑂𝑀
× 𝐶𝑀 

Onde: CR = Concentração do poluente corrigida para a condição 

estabelecida na resolução; 

OR = Percentagem de oxigênio de referência, conforme 

resolução; estabelecida para cada fonte fixa de emissão 

OM = Percentagem de oxigênio medido durante a 

amostragem; 

CM = Concentração do poluente determinada na amostra. 
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Usando a fórmula, pode-se converter a Resolução SEMA 16/2014, 

que está na base de 11% de oxigênio, para a base de 8% de oxigênio, como 

usado pelo CONAMA, para termos as duas normas nas mesmas bases. 

Reescrevendo a fórmula temos: 

𝐶𝑅𝑆𝑒𝑚𝑎(8%) =
[21 − 𝑂𝑅𝑆𝑒𝑚𝑎(8%)]

[21 − 𝑂𝑀𝑆𝑒𝑚𝑎(11%)]
× 𝐶𝑀𝑆𝑒𝑚𝑎(11%) =

(21 − 8)

(21 − 11)
× 𝐶𝑀𝑆𝑒𝑚𝑎(11%) 

𝐶𝑅𝑆𝑒𝑚𝑎(8%) = 1,30 × 𝐶𝑀𝑆𝑒𝑚𝑎(11%) 

Tabela 33 – Comparativo SEMA nº 16/2014 nas bases 11% e 8% de O2 

Potência térmica 
nominal 

Base 11% de O2 Base 8% de O2 

MP mg/Nm³ CO mg/Nm³ NOx mg/Nm³ MP mg/Nm³ CO mg/Nm³ NOx mg/Nm³ 

Entre 50 e 70 MW 200 1.000 500 260 1.300 650 
Entre 70 e 100 MW 100 1.000 500 130 1.300 650 
Maior que 100 MW 100 500 500 130 650 650 

Por fim, temos a classificação da caldeira da UTE São Pedro, 

segundo o CONAMA ou a SEMA, apresentado na Tabela 34 (p.102) 

Tabela 34 – Classificação da Caldeira da UTE São Pedro segundo CONAMA ou SEMA 

Parâmetro  

Capacidade nominal em geração de vapor (100% MCR) 140.000 kg/h 
Consumo nominal de biomassa 50,6 t/h 
PCI da biomassa 1.921 kcal/kg 

𝐏𝐨𝐭ê𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐭é𝐫𝐦𝐢𝐜𝐚 𝐧𝐨𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥 =
𝟓𝟎, 𝟔 × 𝟏. 𝟗𝟐𝟏

𝟖𝟓𝟗, 𝟖𝟒𝟓
 113,05 MW 

Como a potência térmica nominal instalada da caldeira da UTE é de 

113,05 MW; a máxima emissão de Material Particulado (MP) para a atmosfera, 

deverá ser menor ou igual a 130 mg/Nm³ para a base de 8% de oxigênio ou 

100mg/Nm³ para a base de 11% de oxigênio. 

A caldeira da UTE São Pedro usará o Precipitador Eletrostático 

como o principal sistema de separação de material particulado dos gases da 

caldeira, formado por não queimados e cinzas. Esse equipamento é de alta 

eficiência e libera gases com índices de poluentes abaixo de 50 mg/Nm³ na 

base de 8% de oxigênio. 
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Os materiais não queimados e as cinzas, recuperados nos diversos 

pontos de captura da caldeira, tais como o leito misto fluidizado, a saída dos 

gases da caldeira, a saída dos gases do pré-ar, e no principal ponto o 

precipitador eletrostático, possuem boa quantidade de nutrientes (N, P, K) e 

outros componentes (Ca e Mg), que servem, respectivamente, como adubo e 

corretivo da acidez do solo. As cinzas e os não queimados podem ser usadas 

na adubação da cultura do eucalipto e outras culturas agrícolas tais como: 

adubação de pastagem na pecuária leiteira, adubação de hortas comunitárias, 

hortas escolares, creches e APAEs. 

Tabela 35 – Composição das cinzas de eucalipto (UFPR) 

Nitrogênio (N) 0,15 % 
Fósforo (P) 2,27 % 
Potássio (K) 4,41 % 
Cálcio (Ca) 20,60 % 
Magnésio (Mg) 3,07 % 

Os não queimados, tem a mesma composição físico-química do 

cavaco e também podem ser usados como adubo orgânico. 

A UTE São Pedro não tem um plano imediato para a utilização das 

cinzas e dos não queimados nas diversas culturas agrícolas da região do seu 

entorno. Vai aguardar as análises químicas reais desses dois rejeitos, a serem 

realizadas logo após a entrada em operação, para assim apresentar junto ao 

IAT um plano de utilização dos mesmos. 

As cinzas da ordem de 3,99 t/dia e os não queimados da ordem de 

6,07 t/dia, serão dispostos inicialmente em aterros industriais licenciados para 

receber resíduos da classe 1 ou inertes (cinzas de caldeira de biomassa e não 

queimados). 

Os aterros “CETRIC” e “Eficiência Ambiental Coleta de Resíduos 

Ltda”, ambos em Guarapuava – PR (distantes 100 km da UTE São Pedro), são 

exemplos desse tipo de aterro industrial. A UTE São Pedro apresentara, 

durante o processo de obtenção da LI (Licença de Instalação), um contrato de 

intenções com o aterro que for mais conveniente para o empreendimento. 
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As cinzas e não queimados serão transportados da termoelétrica até 

o aterro industrial selecionado em caminhões basculantes com proteção contra 

dispersão de material particulado (enlonamento). 

2.7.2. Silo de cinzas e não queimadas (rejeitos sólidos) 

As densidades das cinzas provenientes de caldeiras de biomassa 

variam de 2.440 kg/m³ a 2.490 kg/m³ enquanto a densidade dos não 

queimados acompanha a densidade do cavaco de madeira que varia de 300 

kg/m³ a 350 kg/m³. Para a definição da capacidade do silo de rejeitos sólidos 

adotaremos, respectivamente 2.450 kg/m³ para as cinzas e 325 kg/m³ para os 

não queimados. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑛𝑧𝑎𝑠 =
3.990 𝑘𝑔/𝑑𝑖𝑎

2.450 𝑘𝑔/𝑚³
= 1,629 𝑚3/𝑑𝑖𝑎 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑛ã𝑜 𝑞𝑢𝑒𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 =
6.070 𝑘𝑔/𝑑𝑖𝑎

325 𝑘𝑔/𝑚³
= 18,68 𝑚3/𝑑𝑖𝑎 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 = 20,31 𝑚3/𝑑𝑖𝑎 

Adotando 3 dias de capacidade para o silo temos que o volume do 

mesmo deverá ser de: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑜 𝑠𝑖𝑙𝑜 = 20,31 𝑚3/𝑑𝑖𝑎 × 3𝑑𝑖𝑎𝑠 = 60,93𝑚³ 

Assim, o volume adotado para o silo de rejeitos sólidos é de 65m³. 

2.7.3. Formação de monóxido de carbono “CO” 

O processo de formação de monóxido de carbono (CO), também 

chamado de gaseificação de combustíveis sólidos, é inerente e muito 

importante nos processos de combustão em caldeiras de biomassa, tanto as 

que usam fornalhas com grelhas convencionais, como as que usam o leito 

fluidizado borbulhante ou o circulante.  
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O leito fluidizado trabalha na condição de pouco oxigênio ou 

condição sub-estequiométrica com o objetivo de manter a temperatura do meio 

em +/- 800°C e com isso secar o combustível para depois então queimá-lo 

formando o “CO”. Este é um processo de oxidação parcial ou gaseificação do 

carbono presente nos combustíveis sólidos. O gás “CO” formado se desprende 

do leito e é oxidado (queimado), totalmente nas seções da fornalha que ficam 

acima do leito. 

A presença de “CO” nos gases da caldeira, significa perda de 

eficiência pois representa perda de combustível que não foi queimado. Os 

fabricantes de caldeiras de biomassa que utilizam fornalha com leito fluidizado 

garantem que a perda de “CO” é baixíssima, bem menor do que os 650 

mg/Nm³ na base de 8% como exigidos pelo CONAMA ou a SEMA para 

caldeiras acima de 100 MW. Essa garantia vem do fato de que a eficiência de 

combustão do leito fluidizado é muito alta, tanto que não contabilizam essa 

suposta perda na eficiência geral da caldeira. 

2.7.4. Formação de óxido nítrico “NO” e dióxido de nitrogênio 

“NO2” 

A denominação NOX refere-se à somatória (NOX = NO + NO2), que 

além de serem tóxicos para os seres humanos, quando transportados pelo ar, 

reagem com a água formando ácido nítrico, que é responsável em parte pela 

chuva ácida. 

Enquanto a formação do monóxido de carbono (“CO”), está 

relacionado diretamente com a eficiência da combustão, a formação de NOX 

recebe influência direta dos parâmetros físicos e químicos relacionados à 

combustão tais como, tipo de combustível, taxa de estiramento da chama, 

temperatura da chama, tempo de residência, taxa de mistura ar e combustível 

e do número de Reynolds, quando da queima de combustíveis líquidos. 

A formação do NOX dentro da combustão não é direta e depende de 

diversas reações intermediarias que ocorrem dentro da mesma. A 
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complexidade do estudo para a determinação da quantidade de NOX a ser 

formando pela queima de um combustível qualquer é enorme e de baixa 

precisão. Assim os fabricantes de caldeiras que queimam biomassa usam a 

sua experiência para garantir que a formação e a emissão de NOX ficam abaixo 

dos limites estabelecidos pelas normas do CONAMA e da SEMA. 

2.7.5. Sistema de monitoramento contínuo de emissões - CEMS 

Será instalado na caldeira um sistema de monitoramento contínuo 

de emissões do tipo cold dry extrativo para a análise dos gases NO, NO2, CO e 

O2. O sistema usa os princípios de absorção infravermelho e paramagnético, 

integrados em um painel. 

Também será instalado um medidor de concentração de material 

particulado (MP), que é um equipamento ótico que opera pelo princípio de 

dispersão de luz (scattered light). O equipamento possui uma fonte de luz laser 

emitindo um feixe de luz nas partículas, contidas nos gases. A intensidade da 

luz dispersa ou refletida (absorvida pelo receptor) é proporcional à 

concentração de materiais particulados no duto. Este princípio permite 

determinar com exatidão a concentração de materiais particulados. 

O transmissor e o receptor possuem um sistema de lentes 

integradas que se movem e se posicionam de acordo com os diferentes ciclos 

de operação (medição, medição de valor de referência e medição de ponto 

zero). Ambos localizados na sonda do equipamento. 
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Figura 56 – Exemplo de CEMS na chaminé da caldeira 

2.7.6. Rejeitos líquidos 

A perfeita determinação da quantidade e qualidade dos efluentes 

líquidos da UTE, dependerá da análise da qualidade da água in natura a ser 

captada nos lençóis de superfície pelos poços tubulares, que serão instalados 

na planta geradora de energia elétrica. Essa determinação será feita após a 

perfuração dos poços e análise da água dos mesmos. 

O tratamento dos efluentes líquidos da UTE, antes de serem 

dispostos na natureza, é muito simples e consiste basicamente na correção do 

potencial hidrogeniônico (pH) para pH neutro (pH = 7), com a adição de ácidos 

fracos. No caso da purga da caldeira, além da correção do pH de 

aproximadamente 11 para 7, será necessário o resfriamento da mesma de 

aproximadamente 99 °C para a temperatura ambiente. A grande utilidade dos 

efluentes líquidos da UTE para com a natureza é a irrigação de qualquer tipo 

de lavora ou a devolução para os cursos d’água. 
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Tabela 36 – Estimativa de efluentes da UTE para condição nominal 

Equipamento Fluxo gerador Rejeito Efluente 

Caldeira de 
biomassa 

Não queimados 1.214,40 t/dia 0,5 % 6,07 t/dia 
Cinzas 1.208,33 t/dia 0,33 % 3,99 t/dia 

Água alimentação 3.427,20 t/dia 1,96 % 67,20 t/dia 
Gases 6.202,56 t/dia 100,0 % 6.202,56 t/dia 

Desmineralização CIP regeneração 23,52 t/dia 100,0 % 23,52 t/dia 
Banheiros Água recirculação 123.936 t/dia 0,05 % 61,97 t/dia 

A irrigação das lavouras de eucalipto e outras culturas será feita por 

caminhões pipa do tipo traçado, onde a irrigação se dará nas épocas pré-

estabelecidas e na quantidade necessária. Nos casos de terrenos com 

geografia mais acentuada será usado um trator traçado médio puxando tanque 

pipa pequeno para o mesmo trabalho. 

2.7.7. Controle de ruído contínuo e intermitente 

Será obrigatório, a todos colaboradores e visitantes da área 

industrial, o uso dos Equipamentos de Proteção Individual básicos (EPIs), 

compostos de Capacete, óculos e protetor auricular. Os outros tipos de EPIs, 

tais como, máscaras, filtros, luvas, sapatos, cintos de segurança, vai depender 

do serviço de cada colaborador. 

Mesmo com o uso obrigatório do protetor auricular em toda extensão 

da área industrial, a UTE São Pedro está prevendo atenuadores de ruído para 

os principais equipamentos emissores. O tipo desses atenuadores dependem 

das características individuais de cada equipamento. 

A Norma Reguladora nº15 (NR 15) do Ministério do Trabalho, regula 

o tempo de exposição do agente colaborador às condições do ambiente de 

trabalho. A Tabela 37 retirado da NR 15. 

Tabela 37 – Limites de tolerância para ruído contínuo e intermitente 

Nível de ruído em db(a) Máxima exposição diária permissível 

85 db(a) 8 horas 

86 db(a) 7 horas 

87 db(a) 6 horas 

88 db(a) 5 horas 

89 db(a) 4 horas e 30 minutos 
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Tabela 37 – Limites de tolerância para ruído contínuo e intermitente 

Nível de ruído em db(a) Máxima exposição diária permissível 

90 db(a) 4 horas 

91 db(a) 3 horas e 30 minutos 

92 db(a) 3 horas 

93 db(a) 2 horas e 40 minutos 

94 db(a) 2 horas e 15 minutos 

95 db(a) 2 horas 

96 db(a) 1 hora e 45 minutos 

98 db(a) 1 hora e 15 minutos 

100 db(a) 1 hora 

102 db(a) 45 minutos 

104 db(a) 35 minutos 

105 db(a) 30 minutos 

106 db(a) 25 minutos 

108 db(a) 20 minutos 

110 db(a) 15 minutos 

112 db(a) 10 minutos 

114 db(a) 8 minutos 

115 db(a) 7 minutos 

2.7.8. Tipos de atenuadores de ruído 

O tipo de atenuador de ruído a ser usado, como já foi dito, depende 

das características físicas e da função que o equipamento emissor tem e 

desempenha. 

As válvulas de segurança e de alívio de vapor, que descarregam o 

vapor para a atmosfera, são exemplos de emissores de grande pressão sonora 

que passam dos 115 dB(A) quando estão sem atenuadores. O mesmo 

podemos dizer para Picadores de Cavaco, Turbinas a Vapor e Redutores de 

Velocidade. Abaixo os tipos de atenuadores de ruídos usados pela UTE São 

Pedro. 
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Figura 57 – Silenciador para válvulas de segurança e de alívio de vapor para a atmosfera 

 
Figura 58 – Abafador de ruídos para ventiladores 
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Figura 59 – Cobertura acústica para picador de cavaco 

 
Figura 60 – Cobertura acústica para turbina e redutor 
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Tabela 38 – Principais emissores de ruído da UTE São Pedro 

Setor Equipamento Atenuador 
Pressão Sonora 

Antes Depois 

Recepção biomassa Picador de cavaco Cobertura acústica 105 db(a) 83 db(a) 
Caldeira Válvula segurança do 

superaquecedor 
Silenciador 112-117 db(a) 85 db(a) 

Primeira válvula de 
segurança do balão 

Silenciador 112-117 db(a) 85 db(a) 

Segunda válvula de 
segurança do balão 

Silenciador 112-117 db(a) 85 db(a) 

Válvula de alívio do  
coletor de vapor 

Silenciador 112-117 db(a) 85 db(a) 

Ventilador dos 
espagidores de cavaco 

Abafador - 85 db(a) 

Ventilador de ar primário Abafador - 85 db(a) 
Ventilador de ar secundário Abafador - 85 db(a) 

Casa de força Turbo redutor Cobertura acústica 96 db(a) 85 db(a) 

 

 

Inserido ao Protocolo 15.504.506-0 por Vanderlei Pereira Peres em: 06/05/2021 15:33. Download realizado por Vanderlei Pereira Peres em 11/11/2021 16:14



UTE São Pedro 

 
 

 

 

  

+55 (42) 3623-0054   +55 (42) 3626-2680  

www.recitechambiental.com.br 

 

- 113 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ÁREAS DE 

INFLUÊNCIA 

 

- 113 

- 

Inserido ao Protocolo 15.504.506-0 por Vanderlei Pereira Peres em: 06/05/2021 15:33. Download realizado por Vanderlei Pereira Peres em 11/11/2021 16:14



Inserido ao Protocolo 15.504.506-0 por Vanderlei Pereira Peres em: 06/05/2021 15:33. Download realizado por Vanderlei Pereira Peres em 11/11/2021 16:14



UTE São Pedro 

 
 

 

 

  

+55 (42) 3623-0054   +55 (42) 3626-2680  

www.recitechambiental.com.br 

 

- 115 - 

 

3. ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

As áreas de influência são limites geográficos que de alguma 

maneira poderão ser afetadas pela instalação e operação do empreendimento, 

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

Este requisito está disposto na Resolução CONAMA nº 01/1986, que 

define para o estudo de impacto ambiental deve-se “definir os limites da área 

geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, denominada 

área de influência do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia 

hidrográfica na qual se localiza” [18]. 

Em complemento, a Resolução Conjunta SEMA/IAP N° 09/2010 o 

estudo ambiental elaborado por equipe multidisciplinar é um instrumento 

“utilizado para avaliar a viabilidade ambiental do empreendimento através do 

diagnostico ambiental da área de influência (meio físico, meio biótico e meio 

sócio-econômico [sic])” [19]. 

3.1. Área diretamente afetada (ADA) 

A Área Diretamente Afetada ou ADA, engloba as áreas necessárias 

à instalação e operação do empreendimento, considerando alterações físicas, 

biológicas e socioeconômicas, o que incluiu a área de modelagem matemática 

de dispersão da pluma. 

As estruturas da UTE São Pedro ocupará cerca de 9,627 ha e situa-

se na zona rural do município de Cantagalo, localizada as margens da BR 277, 

em área já antropizada. Adicionalmente, 575,888 ha refere-se a modelagem da 

dispersão da pluma. 

Assim, teremos uma ADA resultante de 585,515 ha em um perímetro 

de 10.035 metros, sendo que a maior parte abrange a área rural de Cantagalo 

(Figura 61, p.117). 

 
18Resolução CONAMA nº 1, de 23 de janeiro de 1986. Art. 5º, III. 
19Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 09 de 03 de novembro de 2010.  Art. 2º, “j”. 
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3.2. Área de influência direta (AID) 

A Área de Influência Direta ou AID é aquela onde os impactos da 

instalação e operação incidam ou venham a incidir de forma direta sobre os 

recursos ambientais, modificando a sua qualidade ou diminuindo seu potencial 

de conservação ou aproveitamento. 

Para determinar a AID, optou-se em adotar a mesma metragem 

utilizada na Portaria Interministerial nº 60 de 24 de março de 2015 para esse 

tipo de empreendimento.  

Assim, para os estudos a AID equivale a uma faixa de 8.000 metros 

no entorno da ADA, resultando em uma área com cerca de 28 mil ha (Figura 

62, p.118). 

3.3. Área de influência indireta (AII) 

A de Influência Indireta/AII corresponde ao território onde a 

implantação do projeto impactará de forma indireta os meios físicos, bióticos e 

socioeconômico, desta forma, a AII circunscreve a AID e ADA. 

Para a avaliação dos impactos sob o meio biótico, físico e 

socioeconômico, consideramos como AII como todo o município de Cantagalo 

(Figura 63, p.119), cidade onde será implantada a UTE São Pedro, com cerca 

de 58,3 mil ha e uma população estima de 13.306 habitantes . 

Em complemento, os municípios que fornecerão cavaco para 

operação da UTE São Pedro, conforme Tabela 29 (p.90), serão influenciados 

economicamente pela usina, sendo ao todo 9 (nove) municípios perfazendo 

uma população com cerca de 336,6 mil habitantes (Figura 63, p.119). 
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Figura 61 – Área de Diretamente Afetada ou ADA 

Imagem de satélite Google, CNES/Astrium (2020), [s.d] 
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Figura 62 – Área de Influência Direta ou AID  
Imagem de satélite Google, CNES/Astrium (2020), [s.d] 
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Figura 63 – Área de Influência Indireta ou AII.   
Imagem de satélite Google, CNES/Astrium (2020), [s.d] 
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4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

4.1. Meio físico 

4.1.1. Clima e condições meteorológicas 

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[20] .Apesar de toda a complexidade da circulação atmosférica, 

já se tem estabelecidos 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 Chaco, 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. 

A área do empreendimento está inserida no Terceiro Planalto 

Paranaense, com clima Cfa, de acordo com os domínios climáticos 

reconhecidos por Köppen (Figura 64, p.124). 

O tipo climático Cfa indica que o clima é “subtropical; temperatura 

média no mês mais frio inferior a 18ºC (mesotérmico) e temperatura média no 

mês mais quente acima de 22ºC, com verões quentes, geadas pouco 

 
20 RAUDKIVI, A. J. Hydrology: na advanced introduction to hydrological processes and modelling. Pergamin Press: Universidade da Califórnia.2009. 
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frequentes tendência de concentração das chuvas nos meses de verão, 

contudo sem estação seca definida”[21]. 

 
Figura 64 – Classificação Climática Segundo Köppen no Estado do Paraná. 

Adaptado de IAPAR (2000) Cartas Climáticas do Paraná. Disponível em 
<http://www.iapar.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=597>. Acesso 23.jul.2018. 

Segundo mapa climático do IAPAR, a área de inserção do 

empreendimento possui temperatura média anual entre 18ºC a 19ºC (Figura 

65, p.124).  

 
Figura 65 – Temperatura Média Anual do Estado do paraná. 

Adaptado de IAPAR (2000) Cartas Climáticas do Paraná. Disponível em 
<http://www.iapar.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=604>. Acesso 23.jul.2018. 

 
21 IAPAR (2003) Cartas Climáticas do Paraná. Disponível em <http://www.iapar.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=863>. Acesso 

23.jul.2018. 
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Quanto a Umidade Relativa do Ar (URA), uma das formas de 

expressar o conteúdo de vapor existente na atmosfera, gira em torno de 70-

75% (Figura 66, p.125). 

 
Figura 66 – Umidade Relativa Média Anual do Estado do paraná. 

Adaptado de IAPAR (2000) Cartas Climáticas do Paraná. Disponível em 
<http://www.iapar.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=599>. Acesso 23.jul.2018. 

A transferência de água da superfície para a atmosfera, por meio 

dos processos de evaporação e transpiração, denominado evapotranspiração, 

é fundamental para se conhecer o balanço hídrico de uma determinada região. 

O local do empreendimento, o índice anual é de 900-1.000 mm (Figura 67, 

p.125). 

 
Figura 67 – Evapotranspiração Anual do Estado do paraná. 

Adaptado de IAPAR (2000) Cartas Climáticas do Paraná. Disponível em 
<http://www.iapar.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=619>. Acesso 23.jul.2018. 
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O estudo de medições solarimétrica na superfície terrestre são de 

importância por influenciar as condições atmosféricas. A insolação diária média 

anual na região da usina é de 7 horas (Figura 68, p.126). 

 
Figura 68 – Insolação Diária, Média Anual (horas) do Estado do paraná. 

Adaptado de UFPE (2000) ATLAS Solarímétrico do Brasil. Recife : Editora Universitária da UFPE, 2000. p. 89. 

A precipitação é definida como qualquer deposição de água em 

forma líquida ou solida proveniente da atmosfera (chuva, granizo, neve, 

neblina, chuvisco, orvalho e outros hidrometeoros).  

 
Figura 69 – Precipitação Média Anual do Estado do paraná. 

Adaptado de IAPAR (2000) Cartas Climáticas do Paraná. Disponível em 
<http://www.iapar.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=595>. Acesso 23.jul.2018. 
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A precipitação média anual na área da usina registra em torno de 

1.800 a 2.000 mm (Figura 69, p.126), onde, 1 mm é equivalente a um volume 

de 1 litro de água em uma superfície de 1m². 

4.1.2. Qualidade do ar 

O ensaio ambiental da qualidade do ar foi realizado pela LL 

Ambiental, contratada pelo empreendedor, e envolve a amostragem de 

partículas totais em suspensão no entorno do empreendimento, em 

atendimento aos dispositivos da Resolução CONAMA N°. 003/90 e ABNT NBR 

N°. 9547/97. 

Esse capítulo apresenta um resumo das informações e dados 

relevantes do estudo e, para detalhes quanto a metodologia, equipamentos 

utilizados, resultados, entre outros, consulte o Relatório de Ensaio Ambiental 

LL_PTS_0415.2018_01, elaborada pela contratada. 

Para determinar a qualidade do ar na região da UTE São Pedro, 

antes da sua instalação, foi realizada uma campanha de amostragem no dia 10 

de setembro de 2018, durante o um período de vinte quatro horas. Durante a 

medição o tempo era estável e limpo (Figura 102, p.200) e, não houve 

ocorrência de precipitação, sendo o valor acumulado na semana de 0 mm.  

 
Figura 70 - Registro da condição climática no dia e local de medição 

Imagem: LL Ambiental (adaptado) 
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O local de instalação do equipamento de amostragem da qualidade 

do ar levou em consideração a área do empreendimento, direção predominante 

do vento, segurança e ponto de energia elétrica. Assim, a medição ocorreu nas 

coordenadas 22J 388921 E 7190612 S (Figura 71, p.128). 

 
Figura 71 – Local de instalação e medição da qualidade do ar 

Durante a amostragem a direção predominante do vento foi de 

sudoeste e a quantidade de partículas totais em suspensão foi de 49,28 µm/m³, 

resultado que demonstra atender aos padrões da resolução SEMA N° 

016/2014 e CONAMA N°. 003/90 (máximo 240 µm/m³). 

A velocidade predominante do vento durante a campanha ficou entre 

1,5 e 3,3 m/s, sendo classificada pela escala de Beaufort como “brisa leve”, 

tendo como efeito no continente a movimentação das folhas das árvores. 

Para facilitar a compreensão sobre a qualidade do ar e padronizar as 

substâncias em uma escala, é utilizado o Índice de Qualidade do Ar (IQA). 

4.1.3. Dispersão atmosférica 

4.1.3.1. Introdução 

O presente estudo tem como objetivo estimar, através da 

modelagem matemática de dispersão, o impacto atmosférico decorrente das 
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emissões da usina termelétrica (UTE) São Pedro, a ser instalada em 

Cantagalo/PR (Figura 72). 

 
Figura 72 - Mapa de Localização da futura UTE, em Cantagalo/PR. 
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Diversos fatores influenciam o percurso dos poluentes do seu ponto 

de emissão até o seu local de impacto. Velocidade e temperatura de emissão, 

meteorologia e relevo são alguns parâmetros que se tornam importantes na 

avaliação de impacto de emissões. Para simular a interação entre esses 

diversos fatores, será empregada a modelagem matemática de dispersão de 

poluentes. Essa ferramenta permite que se estimem os impactos ambientais 

ocasionadas por emissões específicas. 

Para tornar compreensível a metodologia utilizada pelo estudo, 

existem alguns conceitos básicos utilizados na modelagem de dispersão que 

devem estar claros para o leitor. O esquema apresentado na Figura 73 ilustra o 

transporte da pluma da emissão de uma fonte fixa pontual (chaminé) até uma 

população circunvizinha ao empreendimento (receptores). De forma 

simplificada, o desenho mostra o que é avaliado em um estudo de dispersão 

atmosférica, através da emissão e recepção de poluentes em determinados 

pontos de interesse (chaminé vs. vizinhança do empreendimento). 

 
Figura 73 - Esquema da avaliação realizada. 

O que a modelagem faz, portanto, é simular os fenômenos que 

ocorrem entre a emissão e a recepção dos poluentes, e que influenciam na 

diluição/dispersão deles. Ressalta-se que um estudo de modelagem não 

representa a realidade absoluta do impacto causado pelo empreendimento, 

Avaliação da emissão
Como: Análise dos laudos de emissão

Por que: Atendimento dos padrões de 
emissão CONAMA 436/2011

Avaliação da Imissão/recepção
Como: Monitoramento da qualidade do ar e 

estudo de modelagem e investigação

Por que: Atendimento dos padrões da 
qualidade do ar CONAMA 03/1990
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visto que no cálculo da dispersão são feitas algumas simplificações. 

Usualmente essas simplificações tendem a superestimar o impacto, por motivo 

de segurança, no entanto, elas fornecem uma estimativa segura da intensidade 

e amplitude do impacto causado por emissões atmosféricas. A qualidade e 

quantidade de dados de entrada influenciam diretamente sobre a super ou 

subestimação das respostas do modelo, ou seja, sobre o seu grau de 

incerteza. No presente estudo foi utilizado o modelo de dispersão AERMOD 

(recomendado pela USEPA, Agência de Proteção Ambiental dos Estados 

Unidos). Será avaliado o impacto único e exclusivo das emissões de poluentes 

pela futura termelétrica, em dois cenários de emissão distintos (nominal e 

operacional), tendo como critério de impacto a Resolução n. 491/2018 do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 2018). 

4.1.3.2. Descrição do Modelo 

Conforme dito na apresentação, nesse trabalho foi utilizado o 

modelo Gaussiano AERMOD como instrumento para estimar as concentrações 

ambientais de poluentes causadas pelas emissões da UTE. O modelo 

AERMOD é considerado um excelente método de determinação do impacto de 

plumas de poluentes industriais (DOURADO, 2007). Ele é chamado de 

gaussiano, pois usa a premissa da distribuição normal na dispersão dos 

poluentes. A Equação 1 apresenta uma equação gaussiana simplificada para 

se avaliar a dispersão de poluentes. 

𝐶(𝑥,𝑦,𝑧) =
𝑄𝑠

2𝜋𝜎𝑦𝜎𝑧𝑢
. 𝑒𝑥𝑝 (

−𝑦2

2𝜎𝑦²
) . (𝑒𝑥𝑝 (

−(𝑧−𝐻)2

2𝜎𝑧²
) + 𝑒𝑥𝑝 (

−(𝑧+𝐻)2

2𝜎𝑧²
))  Equação 1 

Onde: 

x, y e z representam a posição do receptor onde se deseja estimar a concentração 
dos contaminantes (m);  
C(x, y, z) é a concentração esperada do contaminante em x, y e z (g.m-³);  
Qs é a taxa de emissão (g.s-1);  
H é a altura efetiva de lançamento dos poluentes;  
u é a velocidade média do vento no topo da chaminé na direção do escoamento 
(m.s-1); 
σy e σz são os desvios médios da distribuição de concentração nas direções y e z 
(m).  
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A Figura 74 representa a distribuição da concentração dos poluentes 

de forma gaussiana. Os modelos gaussianos de simulação vêm sendo 

amplamente utilizados porque produzem resultados compatíveis com os dados 

experimentais; não apresentam matemática complicada; são consistentes com 

a natureza aleatória da turbulência, bem como a própria solução da equação 

de Fick, que considera a velocidade do vento e o coeficiente de dispersão 

constante. 

 
Figura 74 - Dispersão dos poluentes conforme uma distribuição gaussiana. 

O AERMOD é o modelo gaussiano de dispersão mais utilizado em 

avaliações de impactos ambientais. Este modelo é capaz de simular a 

dispersão de partículas e gases emitidos por fontes pontuais (chaminés), 

superficiais e volumétricas (fontes fugitivas) (JAMPANA, 2004). 

Ele é o resultado do esforço conjunto da Agência de Proteção 

Ambiental Americana (USEPA) e da Sociedade Americana de Meteorologia 

(AMS). O modelo conta com uma estrutura modular. Seus principais módulos 

são os seguintes: AERMAP (processa dados de relevo e receptores); AERMET 

(processa dados meteorológicos); e AERMOD (calcula a concentração ao nível 

do solo com base nas informações pré-calculadas nos módulos anteriores). Há 

ainda o módulo AERSURFACE (estima o albedo, razão de Bowen e 

rugosidade) e BPIPRIME (que calcula os efeitos de turbulência devido aos 

efeitos de edificações, conhecido como building downwash). A estrutura 

modular do AERMOD para segue o esquema da Figura 75. 
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Figura 75 - Estrutura de modelagem do AERMOD. 

O grande diferencial do AERMOD em relação aos modelos 

gaussianos simplificados está na caracterização da camada limite, o tratamento 

da pluma em terrenos complexos e em presença de obstáculos. 

Quanto as parametrizações, para a camada limite estável (SBL), o 

AERMOD considera a distribuição de concentração como sendo gaussiana, 

tanto horizontalmente quanto verticalmente. Já para a camada limite convectiva 

(CBL), a premissa do modelo é que a distribuição horizontal das concentrações 

é gaussiana, mas a vertical é descrita por uma função de densidade de 

probabilidade (pdf) bi gaussiana (USEPA, 2004). Detalhes sobre as premissas 

do modelo quanto a camada limite planetária podem verificados no artigo de 

Cimorelli et al. (2005). Portanto, o AERMOD não trabalha com formulações 

discretas (classes de estabilidade) como o seu modelo predecessor, o ISCT3, 

mas sim com o cálculo de parâmetros como a velocidade de fricção (u*), o 

comprimento de Monin Obukhov (L), escala de velocidade convectiva (w*), 

altura de mistura mecânica (zIM) e convectiva (zIC) e fluxo de calor sensível (H). 

Dados meteorológicos

AERMET

Cálculo dos parâmetros 

meteorológicos
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temperatura e velocidade

• Determinação da turbulência e 
coeficientes de dispersão

• Cálculo das concentrações 
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Isso faz com que o AERMOD proporcione parâmetros adequados para a 

parametrização da camada limite (USEPA, 2003a). 

4.1.3.3. Dados Meteorológicos 

Para que fosse viabilizado o uso do modelo de dispersão AERMOD, 

foi necessário levantar os seguintes dados meteorológicos: 

• Dados meteorológicos de superfície: são obtidos através 

de estações meteorológicas automáticas. Medições próximas 

ao solo;  

• Dados meteorológicos de camada superior (upperair) ou 

sondagens: são obtidos através de radiossondagens ou 

equipamento similar que determina o perfil vertical de 

temperatura da atmosfera. 

O modelo AERMOD, por ser gaussiano estacionário, considera os 

parâmetros meteorológicos espacialmente constantes. Os dados da estação 

meteorológica escolhida, para representar a região que se deseja estudar, 

devem estar em conformidade com as tendências meteorológicas normais da 

área avaliada. 

4.1.3.3.1. Dados de Superfície 

Os dados de superfície empregados foram provenientes, sobretudo, 

de três estações meteorológicas, situadas nas proximidades da futura usina. 

Uma delas é pertencente ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). As 

demais são geridas pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do 

Paraná (SIMEPAR). O Tabela 39 detalha as informações dessas estações. 
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Tabela 39 - Dados das estações meteorológicas usadas para a modelagem 

Estação Posição 
geográfica 

Distância 
da UTE 

Período de 
aquisição dos dados 

Origem Dados disponíveis 

Laranjeiras 
do Sul/PR 

Longitude: 
359.953 m L 
Latitude: 
7.193.470 m S 
Altitude: 835 m 

29,1 km 01/01/2017 
a 

31/12/2019 

INMET Temperatura, ponto de 
orvalho, umidade 
relativa, pressão 
atmosférica, velocidade, 
direção do vento e 
precipitação 

Laranjeiras 
do Sul/PR 

Longitude: 
357.992 m L 
Latitude: 
7.186.944 m S 
Altitude: 839 m 

31,1 km 06/11/2017 
a 

31/12/2019 

SIMEPAR Temperatura, umidade 
relativa, pressão 
atmosférica, velocidade e 
direção do vento e 
precipitação. 

Pinhão/PR Longitude: 
403.388 m L 
Latitude: 
7.162.786 m S 
Altitude: 907 m 

31,6 km 01/01/2017 
a 

31/12/2019 

SIMEPAR Temperatura, umidade 
relativa, pressão 
atmosférica, velocidade e 
direção do vento e 
precipitação. 

Mais de uma estação foi considerada por conta da quantidade de 

dados faltantes nas estações mais próximas (em Laranjeiras do Sul). A estação 

do INMET desse município foi considerada a prioritária para compor a base de 

dados, por conta de ser a menos distante do local de estudo. Na ausência de 

dados dessa estação foram empregados os das estações do SIMEPAR (dando 

prioridade a mais próxima). Ao fim, caso ainda houvesse lacunas nos dados, 

foram empregados dados meteorológicos modelados pelo software MM5. Esse 

modelo (MM5) foi desenvolvido pela Universidade do Estado da Pensilvânia em 

parceria com o Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica dos Estados Unidos. 

Os dados foram fornecidos pela empresa Lakes Environmental, com resolução 

de 12 km x 12 km, e foram gerados para o período entre 01/01/2017 e 

31/12/2019 

Ao todo, três anos de dados meteorológicos foram empregados no 

estudo, o mínimo para dados meteorológicos que não são do local, conforme 

recomendam as Diretrizes para Modelos de Qualidade do Ar (Estados Unidos, 

2017). Foram computadas 26.280 horas de dados, e por conta do 

preenchimento com os dados de outras estações, e dados sintéticos, não 

houve dados faltantes. As diretrizes de monitoramento meteorológico para 
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modelagem aplicada ao licenciamento dos Estados Unidos (USEPA, 2000) 

estabelecem que a quantidade de dados faltantes não pode ser superior a 

10%. Quanto às calmarias, 6,7% (1.771 horas) dos dados encontrados foram 

nessas condições (com velocidade do vento abaixo de 0,3 m.s-1). Para esses 

casos foi estabelecida a direção do vento como 0°. Maiores informações sobre 

a base de dados utilizada nesse estudo, uma avaliação de consistência está 

disponível no Apêndice A. 

4.1.3.3.2. Dados de Sondagem (Upperair) 

Além dos dados meteorológicos de superfície, são necessários os 

dados de sondagem, usualmente coletados com o emprego de balões, para a 

descrição do perfil térmico e de velocidades do vento na atmosfera. Essa 

aferição ocorre essencialmente em aeroportos. Aqueles com dados 

disponíveis, mais próximos da futura termelétrica, são os de Foz do Iguaçu/PR, 

Londrina (PR) e São José dos Pinhais/PR. No entanto, todos eles estão 

situados em áreas de orografia distinta do local de estudo, e a uma distância 

considerável (a cerca de 241, 249 e 295 km respectivamente). Assim como 

para os dados de superfície, também foram considerados dados gerados pelo 

MM5. O total de sondagens consideradas foram 3.651, ou seja, 2 sondagens 

para cada dia de dados meteorológicos empregado. 

4.1.3.4. Relevo do Local de Estudo 

Um dos dados que auxiliam no aumento da precisão dos 

prognósticos do AERMOD são os de relevo. Empregando essas informações, 

leva-se em consideração diferenças de altura no terreno que podem influenciar 

de maneira considerável o impacto atmosférico. Para o estudo foram utilizados 

os dados oriundos do projeto SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) da 

NASA (National Space Agency). O SRTM foi uma missão no ano de 2001 que 

mapeou cerca de 80% da superfície terrestre, correspondendo todo o território 

entre 60o norte e 56o sul de latitude (USGS - United States Geological Survey, 

2009; NASA, 1998). A técnica de interferometria foi empregada para a coleta 
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dessas informações, com o uso de dois sensores transportados pela nave 

Endeavour (USGS, 2009). Os dados do SRTM estão disponíveis no site do 

USGS (http://earthexplorer.usgs.gov/). Os aqui empregados foram 

disponibilizados a partir de 2014, que possuem uma resolução de 1 arco 

segundo, cerca de 30 metros. A Figura 76 ilustra o relevo das cercanias da 

futura termelétrica, em Cantagalo/PR. 

 
Figura 76 - Elevação do terreno na área de estudo. 
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4.1.3.5. Cobertura do solo do Local de Estudo 

Para rodar o AERMOD, outro tipo de dado que fornece mais 

qualidade para a modelagem, na tentativa de refletir a realidade do local de 

estudo, são os dados de cobertura do solo. A classificação do uso do solo é 

necessária para determinar os valores de albedo, de razão de Bowen22 e de 

rugosidade da superfície. Esses parâmetros influenciam diretamente a maneira 

como os poluentes se dispersam. 

Para obter esses dados foram utilizadas imagens dos satélites 

Sentinel 2, fornecidas pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS - 

United States Geological Survey) em seu site, utilizando como critério, além da 

data, a baixa obstrução de nuvens (menor que 10%), de forma a garantir uma 

análise sólida. As imagens utilizadas foram captadas no dia 27 de maio de 

2020. Elas foram então recortadas para conter um raio de 10 km da fonte. Para 

o albedo e a razão de Bowen, não há tanta dependência para a direção e a 

distância. A USEPA (2019a) recomenda o cálculo desses parâmetros para um 

domínio de 10 x 10 km centrado na área de interesse. Para o albedo, o cálculo 

é feito pela média aritmética de cada tipo de cobertura do solo. Já para a razão 

de Bowen, a orientação é para uma média geométrica. Quanto à rugosidade da 

superfície, ela é dependente da distância e da direção. Por conta disso, a 

orientação da USEPA é realizar a média geométrica com peso para as 

distâncias dos centroides de cada tipo de cobertura, em diferentes direções da 

fonte (essas direções não devem ser menores que 30o), em um raio de 1 km. 

Os arquivos de imagem foram trabalhados no programa de Sistema 

de Informação Geográfico (SIG) Quantum GIS (versão 3.12.0 - Bucuresti), e 

sua extensão para a classificação semiautomática do uso do solo (semi-

automatic classification, versão 6.4.3 Greenbelt) conforme instruções do 

manual da extensão (CONGEDO, 2014). Para a caracterização do uso do solo, 

foram empregadas 10 bandas da imagem: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 11 e 12 

(conforme o manual). A Figura 77a apresenta a classificação da cobertura do 

 
22Razão entre calor sensível e latente de uma determinada superfície. 

Inserido ao Protocolo 15.504.506-0 por Vanderlei Pereira Peres em: 06/05/2021 15:33. Download realizado por Vanderlei Pereira Peres em 11/11/2021 16:14



UTE São Pedro 

 
 

 

 

  

+55 (42) 3623-0054   +55 (42) 3626-2680  

www.recitechambiental.com.br 

 

- 139 - 

 

solo para a determinação do albedo e razão de Bowen. Já a Figura 77b ilustra 

a classificação do uso do solo para a rugosidade da superfície. Nessa figura, os 

setores estão numerados em sentido horário. 

 
Figura 77 - Cobertura do solo no entorno da futura termelétrica (a) 10 kg de lado e (b) 1 kg de 

raio. 

4.1.3.5.1. Albedo – R(Φ) e Razão de Bowen (B0) 

A determinação do albedo e da razão de Bowen para todo o 

quadrado de 10 km de lado resultou nos valores apresentados no Tabela 40.  

Tabela 40 - Fração de cada tipo de cobertura no quadrado de 10 km. 

 Percentual da cobertura 

Veg. densa 35,7 % 

Veg. rasteira 46,7 % 

Solo 14,6 % 

Urbano 2,6 % 

Água 0,4 % 
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Para a determinação dos parâmetros, foram considerados os dados 

sazonais apresentados no guia do usuário do AERMET, processador 

meteorológico do AERMOD (USEPA, 2019b). Foi feita uma adaptação para os 

valores, pois nos Estados Unidos há ocorrência de neve no inverno. Para o 

caso desse estudo, os valores referentes ao inverno foram considerados iguais 

aos do outono. 

Como relatado previamente, os valores de albedo foram calculados 

considerando a média aritmética, de acordo com a Equação 2. 

𝑟(𝛷)𝑇𝑂𝑇 = 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑖 × 𝑟(𝛷)𝑖 + 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑖+1 × 𝑟(𝛷)𝑖+1 + ⋯ + 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑛 × 𝑟(𝛷)𝑛 

 Equação 2 

Onde: 

r(Φ)TOT: é o valor de albedo final para a área; 

Perci: é o percentual do tipo de cobertura i (vegetação rasteira, densa, ... etc.); 

r(Φ)i: valor do albedo para o tipo de cobertura i; 

n: Quantidade de categorias de coberturas consideradas (5 para o presente estudo). 

 

Já para a razão de Bowen, é considerada a média geométrica, 

conforme a Equação 3, apresentada abaixo. 

𝐵0 𝑇𝑂𝑇 = (𝐵0𝑖
)

𝑃𝑒𝑟𝑐𝑖
× (𝐵0𝑖+1

)
𝑃𝑒𝑟𝑐𝑖+1

× … × (𝐵0𝑛
)

𝑃𝑒𝑟𝑐𝑛
  Equação 3 

Onde: 

B0 TOT: razão de Bowen para toda a área; 

Perci: é o percentual do tipo de cobertura i (vegetação rasteira, densa, ... etc.); 

B0 i: valor da razão de Bowen para o tipo de cobertura i; 

n: Quantidade de categorias de coberturas consideradas (5 para o presente estudo). 

Na sequência, o Tabela 41 apresenta os dados a serem 

considerados no estudo para o albedo e razão de Bowen, para cada estação 

do ano. 
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Tabela 41 - Valores de albedo e razão de Bowen por estação, na área de estudo 

Estação Albedo Razão de Bowen 

Verão 0,152 0,423 

Outono 0,165 0,721 

Inverno 0,165 0,721 

Primavera 0,149 0,406 

4.1.3.5.2. Rugosidade da Superfície (Z0) 

O cálculo da rugosidade da superfície contempla os 12 setores, com 

raio de 1 km, no entorno da termelétrica. O percentual de cada tipo de 

superfície, bem como a distância do centroide de cada tipo de superfície até o 

centro da área da UTE, e o peso final correspondente para cada setor são 

apresentados no Tabela 42. O peso nada mais é que é o fator para a 

ponderação do cálculo, igual ao percentual da cobertura em um setor dividido 

pela distância do centroide dessa classificação até a fonte (em km). Ou seja, 

quanto mais perto o centroide de uma cobertura for do ponto central da UTE 

(chaminé), e quanto maior o seu percentual, maior o seu peso. 

Tabela 42 - Percentual do tipo de cobertura, distância do centroide e peso para cada cobertura 
e setor. 

  Setores 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

P
er

ce
n

tu
al

 d
a

 
C

o
b

er
tu

ra
 (

%
) 

Veg. densa 25,7% 41,8% 41,0% 11,4% 38,7% 39,7% 35,0% 43,4% 25,8% 18,1% 25,9% 27,4% 

Veg. rasteira 51,7% 41,7% 20,9% 28,8% 31,9% 27,1% 23,5% 42,1% 22,4% 20,8% 28,6% 24,7% 

Solo 19,9% 14,6% 36,9% 58,6% 26,4% 28,5% 34,3% 11,7% 49,4% 58,6% 35,3% 35,7% 

Urbano 2,7% 1,9% 1,2% 1,2% 3,0% 4,7% 7,2% 2,8% 2,4% 2,5% 10,2% 12,0% 

Água 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 

D
is

tâ
n

ci
a 

d
o

 
ce

n
tr

o
id

e 
(m

) 

Veg. densa 667 689 734 844 687 736 749 716 485 460 539 750 

Veg. rasteira 630 609 593 645 600 513 565 653 656 635 700 674 

Solo 557 585 581 598 620 618 630 434 725 709 693 579 

Urbano 640 786 763 746 768 812 498 364 533 611 605 534 

Água 0 0 0 0 0 818 0 0 0 0 736 500 

P
es

o
 

Veg. densa 0,385 0,607 0,559 0,135 0,564 0,539 0,467 0,606 0,000 0,394 0,480 0,365 

Veg. rasteira 0,821 0,685 0,353 0,446 0,532 0,529 0,416 0,644 0,341 0,328 0,409 0,367 

Solo 0,358 0,250 0,635 0,979 0,425 0,462 0,545 0,270 0,681 0,826 0,509 0,615 

Urbano 0,042 0,024 0,016 0,016 0,039 0,057 0,144 0,077 0,045 0,040 0,169 0,225 

Água 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Como já relatado, o cálculo do valor da rugosidade da superfície é 

realizado por uma média geométrica ponderada, considerando o peso 

apresentado na tabela predecessora. Abaixo, a Equação 4 apresenta como foi 

realizado o cálculo desse parâmetro. 

𝑧0 𝑚 = [(𝑧0𝑖
)

𝑝𝑒𝑠𝑜𝑖
× (𝑧0𝑖+1

)
𝑝𝑒𝑠𝑜𝑖+1

× … × (𝑧0𝑛
)

𝑝𝑒𝑠𝑜𝑛
]

1/ ∑ 𝑝𝑒𝑠𝑜
  Equação 4 

Onde: 

z0 m: rugosidade da superfície no setor m; 

z0 i: é rugosidade da superfície específica da cobertura i (vegetação rasteira, densa, ... 

etc.); 

peso i: fator de peso, resultante da divisão entre a fração da cobertura i no setor m e a 

distância do centroide dessa cobertura até a fonte; 

n: Quantidade de categorias de coberturas consideradas (5 para o presente estudo). 

Tal qual considerado para os parâmetros previamente relatados 

(albedo e razão de Bowen), para a rugosidade da superfície foram empregados 

os valores oriundos do guia do usuário do AERMET (USEPA, 2019b). A 

mesma premissa sobre os dados do inverno foi adotada (idênticos aos de 

outono). O Tabela 43 apresenta os valores finais, por estação do ano e setor, 

para a rugosidade da superfície, considerando a Equação 4 e os dados 

apresentados no Tabela 42. 

Tabela 43 - Rugosidade de superfície para cada setor e estação do ano. 

Setor Rugosidade da superfície 

Verão Outono Inverno Primavera 

1 0,229 0,063 0,063 0,151 

2 0,312 0,095 0,095 0,208 

3 0,339 0,170 0,170 0,264 

4 0,196 0,098 0,098 0,158 

5 0,323 0,124 0,124 0,232 

6 0,317 0,125 0,125 0,230 

7 0,336 0,158 0,158 0,259 

8 0,332 0,109 0,109 0,228 

9 0,337 0,175 0,175 0,266 

10 0,190 0,086 0,086 0,144 

11 0,351 0,166 0,166 0,271 

12 0,326 0,170 0,170 0,261 
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4.1.3.6. Condições Ambientais do Local 

Além das condições meteorológicas e de relevo, existem três fatores 

ambientais do local que podem influenciar nos resultados de um estudo de 

dispersão, sendo eles: 

• Concentração de fundo (background); 

• Influência de fontes externas ao empreendimento investigado; 

• Influência de obstáculos na dispersão dos poluentes do 

empreendimento investigado. 

4.1.3.6.1. Concentração de Fundo 

Nas redondezas da futura termelétrica, não há nenhum tipo de 

monitoramento dos poluentes atmosféricos, com dados públicos, que permita 

considerar concentrações de fundo. Portanto os impactos das emissões da 

UTE não serão somados a uma eventual concentração de fundo. 

4.1.3.6.2. Influência de Fontes Externas ao Empreendimento 

Investigado 

Em uma cidade geralmente estão inclusas diversas fontes emissoras 

de poluentes atmosféricos, entre elas, emissões industriais, ressuspensão do 

solo, emissões veiculares, etc. Para que o impacto em um receptor fosse 

avaliado de forma correta seria necessário ter posse de um inventário que 

também contemplasse as fontes externas ao empreendimento. Assim, seria 

verificada a contribuição de cada fonte para a concentração ambiental dos 

poluentes avaliados. Em alguns casos, a concentração gerada por um único 

empreendimento não causa efeito, no entanto, se somarmos todas as fontes 

contribuintes o impacto pode existir. Esse seria o escopo de um estudo de 

capacidade de bacia aérea, não contemplado por esse documento, pois o 

intuito é focar no impacto decorrente das emissões da termelétrica. 
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4.1.3.6.3. Influência de Obstáculos 

A proximidade das fontes de emissões de obstáculos (edificações, 

árvores, etc.) altera o comportamento da dispersão dos poluentes. Esse efeito 

é chamado de building downwash. No entanto, pelo fato da usina não estar 

construída, não é possível considerar esses dados. Além disso, o fato de a 

emissão ocorrer por uma chaminé elevada (60 metros) diminui a importância 

desse fenômeno. 

4.1.3.7. Dados de Emissão 

Uma única fonte foi considerada, a chaminé que dispersará os gases 

e partículas oriundos da queima dos subprodutos de madeira, combustível da 

usina. Dois cenários distintos serão considerados: operacional e nominal. O 

operacional consiste na carga de trabalho usual da UTE, sendo que o nominal 

representa a carga plena da usina. Os dados a ser empregados se originaram 

de documentos fornecidos pela contratante, dentre eles o Projeto Básico e o 

Balanço da Caldeira, realizados pela empresa RR Consultoria e Assessoria 

Energética, e o Estudo de Impacto Ambiental, desenvolvido pela Recitech 

Engenharia e Soluções Ambientais. O Tabela 44 condensa os dados de 

localização e características da fonte considerada. 

Tabela 44 - Localização e características da fonte – Chaminé da UTE 

Longitude (UTM) Latitude (UTM,) Elevação base Altura chaminé 
Diâmetro 
chaminé 

388.898,8 m 7.190.818,1 m 784,0 m 60,0 m 4,00 m 

O estudo avaliará o impacto da emissão quatro poluentes: material 

particulado, dióxido de nitrogênio, monóxido de carbono e dióxido de enxofre. 

As taxas de emissão dos dois primeiros poluentes foram extraídas dos já 

referidos documentos. No entanto, as de CO e SO2 tiveram de ser estimadas. 

Para tal foi considerada a AP-42: compilação de fatores de emissão de 

poluentes atmosféricos (Compilation of Air Pollutant Emission Factors), 

desenvolvida pela USEPA. Tal compilação vem sendo publicada desde 1972, 

possuindo fatores de emissão e descrições de processos de mais de 200 
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fontes de poluição do ar. Esses fatores de emissão têm sido desenvolvidos por 

meio de dados de amostragens em chaminé, estudos de balanço de massa e 

de estimativas de engenharia (USEPA, 2018). O item 1.6 da AP-42 trata sobre 

a emissão de poluentes pela combustão de resíduos de madeiram em 

caldeiras (Wood Residue Combustion in Boilers – USEPA, 2003) e foi o 

documento utilizado para estimar a emissão dos poluentes faltantes. A emissão 

é proporcional a geração de energia térmica pela queima, sendo igual a 0,2579 

gramas de CO por megajoule e 0,0107 gramas de SO2 por megajoule. Para o 

cálculo foi considerada a potência térmica nominal de cada cenário, sendo que 

para o cenário operacional esse valor é de 104,72 MW e para o nominal 113,05 

MW. 

Toda a estimativa possui um erro intrínseco. Devido a isso, os 

fatores de emissão definidos pela USEPA são classificados de acordo com a 

qualidade dos dados de origem, influenciando na qualidade da estimativa. Essa 

classificação vai de A (melhor qualidade) a E (pior qualidade) e depende de 

uma série de fatores como: operação do processo, método de coleta e análise, 

informações do processo, análises e cálculos (USEPA, 2013). Os fatores de 

emissão usados para CO e SO2 tem qualidade A, ou seja, estão bem 

fundamentados. 

O Tabela 45 resume os dados de emissão particulares de cada 

cenário considerado, oriundos das fontes de dados consultadas e estimativas 

realizadas. 

Tabela 45 - Taxas de emissão de poluentes e características da emissão de cada cenário 

Cenário 
Temperatura 

de emissão (oC) 
Vazão de 

gases (m³.s-1) 
Velocidade de 
gases (m.s-1) 

Taxa de emissão de poluentes (g.s-1) 

MP NOX CO SO2 

Operacional 155,0 94,07 7,486 4,067 20,337 27,013 1,126 

Nominal 155,0 100,89 8,029 4,393 21,965 29,161 1,215 
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4.1.3.8. Procedimento para a Modelagem 

Outros fatores importantes para a realização do estudo de dispersão 

são a grade (ou malha) de receptores, as configurações do modelo e os 

critérios para a avaliação de impacto. A seguir cada um desses tópicos será 

abordado. 

4.1.3.8.1. Malha de Receptores para o Cálculo das 

Concentrações 

Juntamente com os dados de elevação do terreno, são pré-

processados o posicionamento dos receptores (pontos em que as 

concentrações ambientais serão calculadas). Primeiramente, nesse estudo 

foram usadas duas grades cartesianas de receptores (Figura 78 – centradas na 

futura chaminé). 
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Figura 78 - Disposição das grades cartesianas de receptores na região de estudo. 

As duas grades distintas foram usadas com o intuito de dar maior 

resolução aos resultados da modelagem nos locais mais próximos da 

termelétrica, onde usualmente ocorrem os impactos mais significativos, ainda 

assim abrangendo locais onde há o potencial de impacto. A primeira grade 
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possui 20 km por 20 km, com espaçamento de receptores de 200 metros. Já a 

segunda grade possui 10 km de lado, com espaçamento de 100 metros entre 

receptores. Os espaçamentos empregados são mais refinados do que o 

recomendado pelo Manual Para Elaboração de Estudos para o Licenciamento 

com Avaliação de Impacto Ambiental da Companhia Ambiental do Estado de 

São Paulo (CETESB/SP, 2014), que cita o emprego de grades com 

espaçamento de 500 metros, e 250 metros nas proximidades do 

empreendimento avaliado e locais de concentrações críticas. 

Por conta de o espaçamento das grades possuir denominador 

comum, houve a redundância de alguns receptores, que foram retirados da 

grade final (2.500 deles), o que fez com que o total de receptores a serem 

empregados seja de 17.500. 

A avaliação de impacto da pluma também ocorrerá em locais 

específicos (receptores discretos), fornecidos pela contratante. A Tabela 46 

detalha a localização desses receptores. 

Tabela 46 - Receptores discretos a serem avaliados 

Local Descrição 
Longitude 
(m, UTM) 

Latitude 
(m, UTM) 

1 Início da área urbana de Cantagalo 387.605 7.192.174 

2 Meio da área urbana de Cantagalo 387.318 7.192.932 

3 Fim da área urbana de Cantagalo 387.100 7.193.595 

4 Área industrial de Cantagalo 388.387 7.191.343 

Para melhor entendimento da localização, a Figura 79 apresenta um 

mapa com o posicionamento desses pontos relativos ao local da UTE. 
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Figura 79 - Panorama dos receptores discretos a serem avaliados quanto ao impacto da 

termelétrica. 
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4.1.3.8.2. Configurações do Modelo 

Nos dados de entrada não foram consideradas a deposição seca e 

úmida dos poluentes avaliados, tampouco outras reações físico-químicas 

envolvidas na degradação dos mesmos. Utilizou-se a opção MODELOPT 

DEFAULT CONC do AERMOD. Essa opção considera dados de entrada de 

terreno, rebaixamento de pluma na chaminé (stack-tip downwash), rotina de 

processamento de ventos calmos e de dados meteorológicos faltantes. É a 

configuração padrão para o licenciamento ambiental (USEPA, 2019c).  

A região do estudo será considerada como rural, pois possui 

densidade demográfica inferior a 750 habitantes por quilômetro quadrado. Esse 

valor é definido pela Diretrizes de Modelagem da Qualidade do Ar dos Estados 

Unidos (Estados Unidos, 2017). 

As versões mais recentes do modelo e dos seus pré processadores 

foram empregadas. As versões do AERMOD e do AERMET que foram 

empregadas foram a 19191, lançadas em 7 de agosto de 2019. O AERMAP e 

AERMET considerou a 18081 (lançada em 22 de março de 2018). 

Para os poluentes avaliados, a emissão calculada para o NOX no 

Balanço da Caldeira será considerada equivalente a NO2, por 

conservadorismo. Ou seja, todos os óxidos de nitrogênio emitidos serão na 

forma de dióxido de nitrogênio. Já para o material particulado, ele será 

considerado como equivalente ao MP2,5, aquele com diâmetro aerodinâmico 

inferior a 2,5 µm, também em uma abordagem pessimista (por ser esse o 

particulado com limites normativos mais restritivos quanto ao impacto). 
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4.1.3.8.3. Critérios de Impacto 

Os critérios de impacto a serem empregados para o presente estudo 

advém da Resolução n. 491 de 2018 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA, 2018). Ela define os padrões de qualidade do ar, que são os 

valores de concentração que se ultrapassadas, poderão afetar a saúde, a 

segurança e o bem-estar da população, bem como ocasionar danos à flora e à 

fauna, aos materiais e ao meio ambiente em geral. Ela é a legislação vigente, 

que regula as concentrações limites de poluentes no ar. Os critérios de 

impacto, padrões de qualidade do ar, são apresentados na Tabela 47.  

Tabela 47 - Padrões de qualidade do ar usados como critérios de impacto no estudo. 

Poluente Tempo de média 
Limite normativo 

(µg.m-3)² 

Particulado inalável 
fino MP2,5 

24 horas 60 

MAA¹ 20 

Dióxido de nitrogênio 
NO2 

1 hora 260 

MAA¹ 60 

Monóxido de carbono 
CO 

8 horas 11.100 

Dióxido de enxofre 
SO2 

24 horas 125 

MAA¹ 40 

Onde: 1 – Média aritmética anual; 2 - Padrão intermediário em vigor (1). 

Conforme pode ser observado na tabela, a concentração de 

poluentes no ambiente usualmente é regulamentada para duas escalas 

temporais diferentes: uma em curto prazo (média horária ou diária) e uma em 

longo prazo (geralmente média anual). Isso se deve ao efeito dos poluentes à 

saúde ocorrer em curto espaço de tempo (efeito agudo) e em longo espaço de 

tempo (efeito crônico). Os resultados da modelagem apresentarão valores da 

influência das emissões da UTE para as duas escalas temporais estabelecidas 

pela legislação vigente. 
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4.1.3.9. Resultados 

Na sequência são apresentados os resultados provenientes da 

modelagem de dispersão para os quatro poluentes já descritos como critério de 

impacto (MP2,5, NO2, CO e SO2), a serem emitidos pela futura termelétrica São 

Pedro, em dois cenários distintos estabelecidos (operacional e nominal). Na 

estimativa do impacto foram utilizados os dados meteorológicos do período de 

janeiro de 2017 a dezembro de 2019, dados de topografia, uso do solo e os 

dados de emissão, conforme detalhado nos itens anteriores. Reitera-se que no 

presente estudo será apresentado o impacto exclusivo das emissões da UTE, 

sem considerar a influência de outras fontes nem concentrações de fundo. Isso 

se deve à ausência de dados de monitoramento da qualidade do ar. 

A apresentação dos resultados irá abordar diferentes métricas para 

a avaliação do impacto: intensidade, abrangência e frequência (caso 

necessário). Para cada cenário será apresentada a pluma de máximas 

concentrações, ou seja, as piores concentrações verificadas em cada receptor 

(que não necessariamente ocorreram na mesma condição meteorológica). 

Também será apresentada a relação (ranking) das piores concentrações 

encontradas. Os critérios de impacto estabelecidos foram os constantes na 

Resolução 491/2018 do CONAMA. 

Todas as localizações geográficas fornecidas nos resultados se 

referem ao sistema de coordenadas UTM (unidades em metros), para a zona 

22J e datum horizontal SIRGAS 2000. Primeiramente serão apresentados os 

resultados referentes ao cenário de emissão operacional, posteriormente o 

nominal e por último será feita uma avaliação em receptores discretos (locais 

de interesse) específicos no entorno da UTE. 
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4.1.3.9.1. Cenário Operacional 

Nesse cenário serão consideradas as emissões decorrentes da 

condição de operação mais frequente para a termelétrica. Ou seja, é o impacto 

esperado para as condições regulares de funcionamento da planta. 

4.1.3.9.1.1. Material Particulado Inalável fino (MP2,5) 

Cabe salientar que toda a emissão de particulado é considerada 

como equivalente a MP2,5, em uma aproximação conservadora. A legislação 

vigente limita as concentrações de MP2,5 a 60 µg.m-3 para a média diária e 20 

µg.m-3 para a média anual. 

A seguir, é apresentada a Figura 80, com a pluma das máximas 

concentrações de MP2,5. A escala está em percentual do padrão de qualidade 

do ar (vai de 0,5% a valores maiores que 5%). A figura está centrada na 

chaminé da UTE (círculo branco) e dividida em quadrados de 2 km de lado. 

Para esse cenário (operacional) não foram registradas 

concentrações significativas para a média diária de MP2,5. Ela chegou a no 

máximo a escala laranja do mapa, o que equivale entre 4% a 5% do limiar de 

impacto assumido, a menos de 1 km a oeste da UTE. Os locais onde a 

concentração ocasionada pelas emissões da usina foi mais representativa 

pode ser dividida em locais próximos (a uma distância de até 2 km), com 

bolhas em diversas direções, e locais afastados (noroeste, com mais de 5 km), 

justamente em pontos de maior altitude. 

As maiores concentrações registradas na modelagem, para o 

particulado inalável fino e média diária, podem ser observadas na Tabela 48. 
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Figura 80 - Pluma das maiores concentrações da média de 24h de MP2,5 – Cenário 

operacional. 
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Tabela 48 - Ranking das maiores concentrações da média de 24 h de MP2,5 – Cenário 
operacional 

Ranking 
Concentração 

(µg.m-3) 
Data 

Coordenadas geográficas Distância entre o 
receptor e a UTE 

(km) 

Direção do 
receptor em 
relação à UTE X UTM Y UTM 

1 2,5 08/11/2018 388.199 7.190.818 0,7 W 

2 2,1 12/11/2019 388.299 7.190.818 0,6 W 

3 2,1 23/09/2019 388.199 7.190.818 0,7 W 

4 2,0 09/11/2018 388.299 7.190.818 0,6 W 

5 2,0 15/10/2017 388.199 7.190.818 0,7 W 

6 1,9 25/06/2019 389.299 7.190.318 0,6 SE 

7 1,9 15/10/2019 388.199 7.190.818 0,7 W 

8 1,8 25/01/2019 388.199 7.190.818 0,7 W 

9 1,8 24/02/2019 389.299 7.190.318 0,6 SE 

10 1,8 24/11/2018 389.499 7.190.818 0,6 E 

11 1,8 17/05/2019 388.199 7.190.818 0,7 W 

12 1,8 24/10/2017 386.499 7.195.818 5,5 NW 

13 1,8 07/11/2018 388.199 7.190.818 0,7 W 

14 1,8 12/02/2018 386.599 7.195.718 5,4 NW 

15 1,7 11/11/2019 388.299 7.190.818 0,6 W 

16 1,7 05/09/2019 388.199 7.190.818 0,7 W 

17 1,7 06/10/2018 388.199 7.190.818 0,7 W 

18 1,7 03/01/2019 389.299 7.190.318 0,6 SE 

19 1,7 16/05/2019 388.199 7.190.818 0,7 W 

As 19 maiores concentrações atingiram no máximo 4% do padrão de 

qualidade do ar (PQAR) estipulado pela legislação vigente. Houve uma certa 

heterogeneidade na distribuição dos receptores com as maiores 

concentrações, mas a maior parte deles se situou em um raio de menos de 1 

km da fonte. Das 19 maiores concentrações, 10 delas se deram em um único 

receptor, 700 metros a oeste da UTE. Para as condições meteorológicas na 

qual as concentrações críticas se dariam, há uma prevalência de datas em 

estações quentes, o que indica uma influência de situações de instabilidade 

atmosférica na ocorrência dessas concentrações. 

Para a média anual das concentrações de MP2,5 também não foram 

observadas concentrações relevantes, quando comparadas aos padrões de 

qualidade do ar. A seguir é apresentada a pluma dos máximos valores dessa 

média anual (Figura 81). Faz-se a ressalva que nessa figura foi feita uma 
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aproximação ao redor da UTE, e os quadrados de localização reduzidos a 1 km 

de lado. Isso para a melhor visualização do impacto. 

 
Figura 81 - Mapa das máximas concentrações anuais de MP2,5 – Cenário operacional. 
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Para esse poluente e média temporal no cenário operacional, as 

concentrações abrangeram no máximo a escala laranja da legenda (até 2% do 

padrão de qualidade do ar - PQAR) a oeste da usina. As maiores 

concentrações ficaram restritas as proximidades da UTE, em um raio de 1 km, 

não atingindo a mancha urbana de Cantagalo. 

Para melhor detalhar as maiores concentrações anuais de 

particulado inalável fino, a Tabela 49 é apresentada. 

Tabela 49 - Máximas concentrações da média anual de MP2,5 e locais onde se deram - 
Cenário operacional 

Ranking 
Concentração 

(µg.m-3) 

Coordenadas geográficas Distância entre o 
receptor e a UTE 

(km) 

Direção do 
receptor em 
relação à UTE X UTM Y UTM 

1 0,4 388.299 7.190.818 0,6 W 

2 0,4 388.399 7.190.818 0,5 W 

3 0,4 388.199 7.190.818 0,7 W 

4 0,4 388.499 7.190.818 0,4 W 

5 0,3 388.299 7.190.718 0,6 W 

6 0,3 388.299 7.190.918 0,6 W 

7 0,3 388.399 7.190.718 0,5 W 

8 0,3 388.599 7.190.518 0,4 SW 

9 0,3 388.199 7.190.918 0,7 W 

10 0,3 388.099 7.190.818 0,8 W 

Assim como para a média diária, para a anual foram calculadas 

concentrações ínfimas quando comparadas ao limiar legal. Elas chegariam no 

máximo a 2% do PQAR para essa escala temporal. As concentrações, todas, 

se situariam a menos de 1 km do local de emissão, praticamente todas a oeste. 

4.1.3.9.1.2. Dióxido de nitrogênio (NO2) 

Por questão de segurança, foi considerado que todo o NOX emitido 

pela termelétrica é convertido em NO2. Os limites legais, conforme a CONAMA 

491/2018, para as concentrações de NO2 são de 260 µg.m-3 para a média 

diária e 60 µg.m-3 para a média anual. 

A seguir, a Figura 82 apresenta a pluma das máximas 

concentrações da média horária desse poluente, causadas pelas emissões da 
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UTE. A figura está centrada na futura chaminé, e dividido em espaçamentos 

iguais de 2 km. A legenda é apresentada em percentual do PQAR (de 10% a 

100%).  

 
Figura 82 - Máximas concentrações horárias de NO2, consequência das emissões da UTE – 

Cenário operacional. 
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Os valores atingiram no máximo a escala verde da legenda (entre 

40% e 60% do padrão de qualidade do ar), em uma localidade isolada no 

mapa, a noroeste da futura usina. Em outros pontos a noroeste também 

ocorreram concentrações relevantes. Esses locais de ocorrência coincidem 

com aqueles onde o relevo é mais acentuado, em que há as maiores elevações 

no domínio de modelagem. De maneira geral, a ocorrência desses valores em 

distâncias maiores aponta para uma boa dispersão dos poluentes, pois os 

mesmos percorrem uma grande distância, o que acarreta em uma diluição 

maior dos mesmos. O detalhamento das maiores concentrações é feito na 

Tabela 50. 

Tabela 50 - Rol das máximas concentrações da média horária de NO2 – Cenário operacional. 

Ranking 
Concentração 

(µg.m-3) 
Data 

Coordenadas geográficas Distância entre o 
receptor e a UTE 

(km) 

Direção do 
receptor em 
relação à UTE X UTM Y UTM 

1 116 22/05/2017 03:00 386.399 7.195.518 5,3 NNW 

2 115 06/06/2018 06:00 386.599 7.195.718 5,4 NNW 

3 114 12/05/2018 19:00 386.599 7.195.718 5,4 NNW 

4 113 31/03/2017 20:00 386.499 7.195.618 5,4 NNW 

5 112 02/06/2017 20:00 386.499 7.195.618 5,4 NNW 

6 110 01/04/2018 21:00 386.399 7.195.618 5,4 NNW 

7 110 24/07/2018 22:00 386.499 7.195.818 5,5 NNW 

8 107 24/10/2017 20:00 386.499 7.195.818 5,5 NNW 

9 106 29/04/2017 20:00 386.299 7.195.618 5,5 NNW 

10 105 01/11/2017 20:00 386.499 7.195.818 5,5 NNW 

11 103 19/03/2018 22:00 386.399 7.195.618 5,4 NNW 

12 101 24/10/2017 05:00 386.499 7.195.818 5,5 NNW 

13 101 24/10/2018 00:00 386.499 7.195.818 5,5 NNW 

As concentrações mais relevantes de NO2 oscilaram entre 45% e 

39% do padrão de qualidade do ar vigente. Todas elas ocorreram a noroeste, a 

uma distância aproximada de 5,5 km. Quanto a data e hora de ocorrência, a 

maior parte das concentrações se deu em meses frios, e a totalidade delas em 

horários nos quais ocorre estabilidade atmosférica (noite e madrugada). Isso 

indica uma importância desses fenômenos (por exemplo, a inversão térmica) 

para a ocorrência desses impactos. 
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A restrição de impacto por efeitos crônicos na CONAMA 491/2018 

para o NO2 é realizada pela média anual. A Figura 83 contém a pluma das 

máximas concentrações para essa média temporal do poluente, considerando 

o cenário de emissão operacional. A escala da legenda está em percentual do 

padrão, e varia de 0,5% a 5%. 

Para a média anual o impacto mais significativo da UTE (que é de no 

máximo 4% do padrão de qualidade do ar) ficou restrito as proximidades da 

chaminé, em um raio de 1 km. Não se verificaram, portanto, concentrações 

significativas.  

Na sequência, Tabela 51 a apresenta as máximas os maiores 

valores para esse poluente e média temporal, bem como detalhes sobre os 

receptores onde ocorreram. 
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Figura 83 - Pluma das maiores concentrações NO2, média anual– Cenário operacional. 
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Tabela 51 - Valores das maiores concentrações de NO2, média anual – Cenário operacional 

Ranking 
Concentração 

(µg.m-3) 

Coordenadas geográficas Distância entre o 
receptor e a UTE 

(km) 

Direção do 
receptor em 
relação à UTE X UTM Y UTM 

1 1,9 388.299 7.190.818 0,6 W 
2 1,8 388.199 7.190.818 0,7 W 

3 1,8 388.399 7.190.818 0,5 W 

4 1,8 388.499 7.190.818 0,4 W 

5 1,7 388.299 7.190.718 0,6 W 
6 1,7 388.299 7.190.918 0,6 W 

7 1,7 388.399 7.190.718 0,5 W 

8 1,6 388.199 7.190.918 0,7 W 

9 1,6 388.599 7.190.518 0,4 SW 
10 1,6 388.099 7.190.818 0,8 W 

As maiores concentrações da média anual de NO2 atingiram até 3% 

do padrão de qualidade do ar. Os locais onde ocorreriam se alteraram, quando 

comparados a média diária, possuindo comportamento semelhante à média 

anual de MP2,5, com a prevalência de receptores críticos a oeste da usina, em 

um raio de 1 km. 

4.1.3.9.1.3. Monóxido de Carbono (CO) 

A concentração de CO apenas é regulamentada pela média de 8 

horas. A maior concentração ambiental desse gás permitida pela legislação 

brasileira (CONAMA 491/2018) é igual a 9 ppm, o que equivale a 11.100 µg.m-

3. O mapa (Figura 84) apresentando a pluma de máximas concentrações de 

CO em decorrência das emissões da UTE é ilustrado abaixo. A legenda está 

em percentual de comprometimento do limiar de impacto assumido (de 0,05% 

a 0,5%). 
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Figura 84 - Máximas concentrações da média de 8 horas de CO – Cenário operacional. 

A máxima concentração de CO para a média de 8 horas atingiu a 

escala verde (de 0,2% a 0,3% do padrão). Assim como para o particulado, 

pode ser notado que há duas regiões distintas onde as maiores concentrações 

ocorrem. Uma na vizinhança da UTE e outra nos locais onde há morros, a 
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noroeste do local de emissão. A Tabela 52 apresenta os maiores valores para 

esse poluente e tempo de média, bem como detalha as informações de onde 

as concentrações ocorreram. 

Tabela 52 - Lista detalhando as máximas concentrações da média de 8 h de CO – Cenário 
operacional. 

Ranking 
Concentração 

(µg.m-3) 
Data 

Coordenadas geográficas Distância entre o 
receptor e a UTE 

(km) 

Direção do 
receptor em 
relação à UTE X UTM Y UTM 

1 34 08/11/2018 16:00 388.299 7.190.818 0,6 W 

2 32 17/05/2019 16:00 388.199 7.190.818 0,7 W 

3 32 16/05/2019 16:00 388.199 7.190.818 0,7 W 

4 31 02/11/2017 00:00 386.599 7.195.718 5,4 NNW 

5 30 13/02/2018 00:00 386.599 7.195.718 5,4 NNW 

6 30 12/11/2019 16:00 388.299 7.190.818 0,6 W 

7 30 23/09/2019 16:00 388.299 7.190.818 0,6 W 

8 30 15/05/2019 16:00 388.199 7.190.818 0,7 W 

9 29 09/11/2018 16:00 388.299 7.190.818 0,6 W 

10 29 24/10/2018 00:00 386.399 7.195.618 5,4 NNW 

11 29 15/10/2017 16:00 388.299 7.190.818 0,6 W 

12 28 05/09/2019 16:00 388.199 7.190.818 0,7 W 

13 28 15/10/2019 16:00 388.199 7.190.818 0,7 W 

14 28 11/10/2018 16:00 388.299 7.190.818 0,6 W 

15 28 04/06/2017 16:00 389.099 7.190.218 0,6 SSE 

16 27 25/08/2019 16:00 388.299 7.190.818 0,6 W 

17 27 04/02/2019 16:00 388.299 7.190.818 0,6 W 

18 27 22/08/2017 16:00 388.499 7.190.518 0,5 SW 

19 27 18/05/2019 16:00 388.199 7.190.818 0,7 W 

20 27 24/11/2018 16:00 389.499 7.190.818 0,6 E 

Nota-se que as maiores concentrações de CO atingiram valores de 

até 0,3% do padrão de qualidade do ar vigente. Novamente se destacaram os 

receptores situados oeste da termelétrica, sendo que eles foram responsáveis 

por 14 das 20 maiores concentrações. Delas, estiveram restritas a apenas dois 

receptores (um a 600 e outro a 700 metros nessa direção). Quanto a 

meteorologia, não houve prevalência de datas, mas a maior parte dos maiores 

valores ocorreu no segundo terço do dia (entre as 8:00 e as 16:00) o que indica 

a influência maior de instabilidade atmosférica na ocorrência dessas 

concentrações, pois é justamente o período com maior insolação e 

consequente turbulência. 
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4.1.3.9.1.4. Dióxido de enxofre (SO2) 

Para o SO2 os limites de concentração ambiental estabelecidos pela 

CONAMA 491/2018 são iguais a 125 µg.m-3 para a média de 24 horas (diária) e 

40 µg.m-3 para a anual.  

Considerando a média diária, a Figura 85 ilustra a pluma das 

maiores concentrações para esse tempo de média, com a legenda em 

percentual do padrão de qualidade do ar (dessa vez de 0,1% a 0,6%). 

As emissões de SO2 da termelétrica causariam concentrações que 

atingiriam a escala laranja da legenda (entre 0,5% e 0,6% do padrão). Sendo 

que o local de ocorrência seria o mesmo hotspot que foi observado nas plumas 

antecedentes de MP2,5, situado a menos de 1 km, oeste da UTE. Abaixo, a 

Tabela 53 agrega informações das maiores concentrações resultantes da 

modelagem para a média diária de SO2. 
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Figura 85 - Pluma das máximas concentrações da média diária de SO2 – Cenário operacional. 
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Tabela 53 - Ranking das maiores concentrações da média diária de SO2 – Cenário operacional 

Ranking 
Concentração 

(µg.m-3) 
Data 

Coordenadas geográficas Distância entre o 
receptor e a UTE 

(km) 

Direção do 
receptor em 
relação à UTE X UTM Y UTM 

1 0,7 08/11/2018 388.199 7.190.818 0,7 W 

2 0,6 12/11/2019 388.299 7.190.818 0,6 W 

3 0,6 23/09/2019 388.199 7.190.818 0,7 W 

4 0,6 09/11/2018 388.199 7.190.818 0,7 W 

5 0,6 15/10/2017 388.199 7.190.818 0,7 W 

6 0,5 25/06/2019 389.299 7.190.318 0,6 SE 

7 0,5 15/10/2019 388.199 7.190.818 0,7 W 

8 0,5 25/01/2019 388.199 7.190.818 0,7 W 

9 0,5 24/02/2019 389.199 7.190.418 0,5 SE 

10 0,5 24/11/2018 389.499 7.190.818 0,6 E 

11 0,5 17/05/2019 388.199 7.190.818 0,7 W 

12 0,5 24/10/2017 386.499 7.195.818 5,5 NNW 

13 0,5 07/11/2018 388.199 7.190.818 0,7 W 

14 0,5 12/02/2018 386.599 7.195.718 5,4 NNW 

15 0,5 11/11/2019 388.199 7.190.818 0,7 W 

16 0,5 05/09/2019 388.199 7.190.818 0,7 W 

17 0,5 06/10/2018 388.199 7.190.818 0,7 W 

18 0,5 03/01/2019 389.299 7.190.318 0,6 SE 

19 0,7 08/11/2018 388.199 7.190.818 0,7 W 

As concentrações diárias de SO2 atingiram valores de no máximo 

0,5% do padrão de qualidade do ar em vigor no Brasil. A maior parte dessas 

concentrações aconteceu em locais a oeste da usina, assim como a distâncias 

inferiores a 1 km. Na verdade, houve a predominância de ocorrências em 2 

receptores (mencionados na avaliação de CO), a 600 e 700 metros a oeste da 

UTE, concentrando 14 dos 19 valores. Sobre a meteorologia, ao se avaliar as 

datas nas quais as concentrações ocorreriam, ocorre um predomínio de dias 

em estações quentes. Tal fato aponta para a importância de instabilidade 

atmosférica no acontecimento dessas concentrações. 

As concentrações de SO2 também são regulamentadas para a 

média anual. A seguir, a Figura 86 ilustra o impacto decorrente das emissões 

da usina desse poluente e média temporal para o atual cenário. 
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Figura 86 - Maiores concentrações da média anual de dióxido de enxofre – Cenário 

operacional. 
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As concentrações médias anuais atingem a escala amarela da 

legenda, sendo que o local onde o impacto ocorre é a oeste da chaminé da 

termelétrica, que é o mesmo local já mencionado previamente como local 

crítico. A Tabela 54 detalha as máximas concentrações desse gás e tempo de 

média. 

Tabela 54 - Valores das maiores concentrações de SO2, média anual – Cenário operacional. 

Ranking 
Concentração 

(µg.m-3) 

Coordenadas geográficas Distância entre o 
receptor e a UTE 

(km) 

Direção do 
receptor em 
relação à UTE X UTM Y UTM 

1 0,1 388.299 7.190.818 0,6 W 

2 0,1 388.199 7.190.818 0,7 W 

3 0,1 388.399 7.190.818 0,5 W 

4 0,1 388.499 7.190.818 0,4 W 

5 0,1 388.299 7.190.718 0,6 W 

6 0,1 388.299 7.190.918 0,6 W 

7 0,1 388.399 7.190.718 0,5 W 

8 0,1 388.199 7.190.918 0,7 W 

9 0,1 388.599 7.190.518 0,4 SW 

10 0,1 388.099 7.190.818 0,8 W 

Para a média anual de SO2 os valores das concentrações 

ambientais causadas pela UTE chegariam a valores de até 0,3% do padrão de 

qualidade do ar. Assim como foi observado para os parâmetros com média 

anual (MP2,5 e NO2), houve uma predominância de receptores a oeste da UTE, 

a distâncias de até 1 km. 

4.1.3.9.2. Cenário Nominal 

Será abordada nesse cenário a condição mais crítica de emissão. 

Ela ocorrerá quando a carga da UTE for plena. Além da taxa de emissão ser 

maior, para todos os poluentes, há também variação na velocidade de 

emissão, que é maior nesse cenário. 
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4.1.3.9.2.1. Material particulado inalável fino (MP2,5) 

Novamente reitera-se que a emissão de particulado nesse estudo, 

por segurança, é considerada como igual a de MP2,5. A CONAMA 491/2018 

estabelece como limite de concentração de MP2,5 os valores de 60 µg.m-3 para 

a média diária e 20 µg.m-3 para a média anual. 

A Figura 87, na sequência, ilustra a dispersão das emissões da UTE, 

considerando as maiores concentrações de MP2,5. A escala da legenda está 

em percentual da concentração limite estabelecida pela legislação vigente (ela 

varia de 0,5% a valores maiores que 5% nesse mapa). A figura está centrada 

na chaminé da UTE e dividida em quadrados de 2 km de lado. 

Ao ser comparado com o cenário operacional, para o MP2,5 média 

diária, houve um sutil aumento na área da pluma, bem como o aparecimento 

da escala amarela (de 3% a 4%) a noroeste da termelétrica. Mas no geral, 

tanto a amplitude quanto a magnitude do impacto dos dois cenários são 

similares para esse poluente e média temporal. Inclusive os locais de impacto 

próximo e distante (dependente do relevo) ocorrem novamente. A seguir a 

Tabela 55 esmiúça as máximas concentrações de MP2,5, média diária, para o 

cenário nominal. 
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Figura 87 - Pluma das maiores concentrações da média de 24h de MP2,5 – Cenário nominal. 
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Tabela 55 - Ranking das maiores concentrações da média de 24 h de MP2,5 – Cenário nominal 

Ranking 
Concentração 

(µg.m-3) 
Data 

Coordenadas geográficas Distância entre o 
receptor e a UTE 

(km) 

Direção do 
receptor em 
relação à UTE X UTM Y UTM 

1 2,6 08/11/2018 388.199 7.190.818 0,7 W 

2 2,2 12/11/2019 388.299 7.190.818 0,6 W 

3 2,1 23/09/2019 388.199 7.190.818 0,7 W 

4 2,1 09/11/2018 388.199 7.190.818 0,7 W 

5 2,1 15/10/2017 388.199 7.190.818 0,7 W 

6 2,0 25/06/2019 389.299 7.190.318 0,6 SE 

7 2,0 15/10/2019 388.199 7.190.818 0,7 W 

8 1,9 25/01/2019 388.199 7.190.818 0,7 W 

9 1,9 24/02/2019 389.299 7.190.318 0,6 SE 

10 1,9 24/11/2018 389.499 7.190.818 0,6 E 

11 1,9 17/05/2019 388.199 7.190.818 0,7 W 

12 1,9 12/02/2018 386.599 7.195.718 5,4 NW 

13 1,8 24/10/2017 386.499 7.195.818 5,5 NW 

14 1,8 07/11/2018 388.199 7.190.818 0,7 W 

15 1,8 11/11/2019 388.199 7.190.818 0,7 W 

16 1,8 03/01/2019 389.299 7.190.318 0,6 SE 

17 1,8 11/10/2018 388.199 7.190.818 0,7 W 

18 1,8 06/10/2018 388.199 7.190.818 0,7 W 

19 1,8 05/09/2019 388.199 7.190.818 0,7 W 

As 19 maiores concentrações atingiram no máximo 4% do padrão de 

qualidade do ar (PQAR) estipulado pela legislação vigente. Aos 11 primeiros 

receptores com as maiores concentrações registradas para o cenário nominal 

são os mesmos encontrados para o cenário operacional. Há, entretanto, um 

acréscimo de décimos das maiores concentrações entre os cenários. A 

distribuição espacial dos locais de maior impacto ocorreu novamente no raio 

inferior de 1 km da fonte.  

Considerando a média anual das concentrações de particulado 

inalável fino, a Figura 88 apresenta a pluma de máximas concentrações para a 

média anual de MP2,5. Assim como foi feito par ao cenário operacional, essa 

figura foi aproximada para o entorno da UTE para melhor visualizar o impacto, 

sendo que os quadrados de localização, reduzidos a 1 km de lado. 
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Figura 88 - Mapa das máximas concentrações anuais de MP2,5 – Cenário nominal. 
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Assim como para a média diária, para a média anual os dois 

cenários acarretaram em plumas semelhantes, com o impacto mais 

significativo situado a oeste da UTE, a uma distância inferior a 1 km, sendo que 

a pluma do cenário nominal foi levemente maior, ainda sem abranger a zona 

urbana de Cantagalo. Na sequência, as maiores concentrações da média anual 

desse poluente, bem como os locais onde ocorreram, são elencadas na Tabela 

56. 

Tabela 56 - Máximas concentrações da média anual de MP2,5 e locais onde se deram – 
Cenário nominal. 

Ranking 
Concentração 

(µg.m-3) 

Coordenadas geográficas Distância entre o 
receptor e a UTE 

(km) 

Direção do 
receptor em 
relação à UTE X UTM Y UTM 

1 0,4 388.299 7.190.818 0,6 W 

2 0,4 388.199 7.190.818 0,7 W 

3 0,4 388.399 7.190.818 0,5 W 

4 0,4 388.499 7.190.818 0,4 W 

5 0,4 388.299 7.190.718 0,6 W 

6 0,4 388.299 7.190.918 0,6 W 

7 0,3 388.399 7.190.718 0,5 W 

8 0,3 388.599 7.190.518 0,4 SW 

9 0,3 388.199 7.190.918 0,7 W 

10 0,3 388.099 7.190.818 0,8 W 

Assim como para a média diária, para a anual foram calculadas 

concentrações ínfimas quando comparadas ao limiar legal. Os valores das 

máximas concentrações observadas correspondem os mesmos valores e 

receptores encontrados no cenário operacional. Elas chegariam no máximo a 

2% do PQAR para essa escala temporal. As concentrações, todas, se situariam 

a menos de 1 km do local de emissão, a maioria delas situadas no quadrante 

oeste. 
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4.1.3.9.2.2. Dióxido de nitrogênio (NO2) 

Para o NO2, vale reiterar que toda a emissão de NOX pela UTE foi 

considerado equivalente a NO2, uma consideração conservadora. A 

concentração ambiental limite estabelecida pela legislação brasileira para esse 

poluente é igual a 260 µg.m-3 para a média diária e 60 µg.m-3 para a média 

anual. 

A apresentação dos resultados para esse poluente e cenário 

(nominal) começa pela apresentação da pluma com as maiores concentrações, 

na Figura 89. Ela está centralizada na futura chaminé (ponto branco), e dividida 

em espaçamentos de 2 km. A legenda é apresentada em percentual do PQAR 

(de 10% a 100%).  

A dispersão do NO2 do cenário nominal foi semelhante ao do 

operacional, com a maior concentração atingindo a escala verde (entre 40% e 

60% do PQAR), e as áreas mais atingidas a noroeste da termelétrica, em 

regiões onde há elevações no terreno. A diferença é que por conta da maior 

taxa de emissão, a pluma aumentou, marginalmente, de tamanho. 

A Tabela 57 apresenta abaixo os detalhes das máximas 

concentrações de NO2 decorrentes da emissão da UTE, no cenário nominal. 
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Figura 89 - Máximas concentrações horárias de NO2, consequência das emissões da UTE – 

Cenário nominal. 
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Tabela 57 - Rol das máximas concentrações da média horária de NO2 – Cenário nominal 

Ranking 
Concentração 

(µg.m-3) 
Data 

Coordenadas geográficas Distância entre o 
receptor e a UTE 

(km) 

Direção do 
receptor em 
relação à UTE X UTM Y UTM 

1 121 06/06/2018 06:00 386.599 7.195.718 5,4 NNW 

2 120 22/05/2017 03:00 386.399 7.195.518 5,3 NNW 

3 120 31/03/2017 20:00 386.499 7.195.618 5,4 NNW 

4 120 12/05/2018 19:00 386.599 7.195.718 5,4 NNW 

5 118 02/06/2017 20:00 386.499 7.195.618 5,4 NNW 

6 112 24/07/2018 22:00 386.499 7.195.818 5,5 NNW 

7 112 01/04/2018 21:00 386.399 7.195.618 5,4 NNW 

8 110 24/10/2017 20:00 386.499 7.195.818 5,5 NNW 

9 107 29/04/2017 20:00 386.399 7.195.618 5,4 NNW 

10 107 01/11/2017 20:00 386.499 7.195.818 5,5 NNW 

11 106 20/02/2017 21:00 386.599 7.195.718 5,4 NNW 

12 104 19/03/2018 22:00 386.399 7.195.618 5,4 NNW 

13 104 12/02/2018 24:00 386.599 7.195.718 5,4 NNW 

14 103 26/02/2018 20:00 386.499 7.195.618 5,4 NNW 

As concentrações mais relevantes de NO2 oscilaram entre 46% e 

40% do padrão de qualidade do ar vigente. Um ligeiro aumento das 

concentrações máximas quando comparados ao cenário operacional. Os 

receptores com maior impacto são próximos, variando em uma distância de no 

máximo 200 metros no eixo longitudinal e 300 metros no eixo latitudinal. Todas 

elas ocorreram a noroeste, a uma distância aproximada de 5,5 km da fonte. A 

maioria das datas de ocorrência são as mesmas encontradas para o cenário 

operacional. Isso reforça o que já foi dito sobre a importância de fenômenos de 

estabilidade atmosférica na ocorrência dos impactos mais significativos. 

O impacto da UTE na média anual do PQAR de NO2, avaliado o 

cenário nominal, é apresentado na Figura 90. 
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Figura 90 - Pluma das maiores concentrações NO2, média anual– Cenário nominal. 
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O impacto mais significativo das emissões do cenário nominal, 

média anual de NO2, dá-se a oeste da futura termelétrica, onde é atingida a 

escala amarela da legenda (de 3% a 4% do padrão de qualidade do ar). Isso 

ocorre em um dos locais críticos recorrentes da modelagem, menos de 1 km a 

oeste da chaminé. As maiores concentrações da média anual são esmiuçadas 

na sequência (Tabela 58). 

Tabela 58 - Valores das maiores concentrações de NO2 para a média anual – Cenário nominal. 

Ranking 
Concentração 

(µg.m-3) 

Coordenadas geográficas Distância entre o 
receptor e a UTE 

(km) 

Direção do 
receptor em 
relação à UTE X UTM Y UTM 

1 2,0 388.299 7.190.818 0,6 W 

2 1,9 388.199 7.190.818 0,7 W 

3 1,8 388.399 7.190.818 0,5 W 

4 1,8 388.499 7.190.818 0,4 W 

5 1,8 388.299 7.190.718 0,6 W 

6 1,8 388.299 7.190.918 0,6 W 

7 1,7 388.399 7.190.718 0,5 W 

8 1,7 388.199 7.190.918 0,7 W 

9 1,7 388.099 7.190.818 0,8 W 

10 1,7 388.199 7.190.718 0,7 W 

As maiores concentrações da média anual de NO2 atingiram até 3% 

do padrão de qualidade do ar. Os receptores que representam o maior impacto 

nessa escala temporal foram diferentes aos locais encontrados para a média 

diária, desta vez, com a prevalência de receptores a oeste e no raio inferior a 

1km da futura usina termelétrica. 

4.1.3.9.2.3. Monóxido de carbono (CO) 

A CONAMA 491/2018 apenas regulamenta a concentração de CO 

para a média de 8 horas, cujo valor limite é de 9 ppm (ou 11.100 µg.m-3). Os 

locais de ocorrência, e a intensidade do impacto da UTE para esse poluente e 

média temporal são ilustrados na Figura 91. A escala da legenda está em 

percentual de comprometimento do limiar de impacto assumido (de 0,05% a 

0,5%), com a chaminé da UTE no centro (círculo branco), e espaçamento dos 

quadrados de localização de 2 km. 
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Figura 91 - Máximas concentrações da média de 8 horas de CO, consequente das emissões 

da UTE – Cenário nominal. 
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Assim como observado para outros poluentes, e médias de cálculo, 

a pluma de dispersão de CO teve comportamento similar à do cenário 

operacional, com um ligeiro aumento da área. Mas dessa vez, se atingiu a 

escala amarela da legenda (de 0,3% a 0,4% do PQAR). Isso ocorreu no local 

crítico, a menos de 1 km, a oeste da termelétrica. A Tabela 59 apresenta os 

maiores valores para esse poluente e tempo de média, bem como detalha as 

informações de onde as concentrações ocorreram. 

Tabela 59 - Lista detalhando as máximas concentrações da média de 8 h de CO – Cenário 
nominal 

Ranking 
Concentração 

(µg.m-3) 
Data 

Coordenadas geográficas Distância entre o 
receptor e a UTE 

(km) 

Direção do 
receptor em 
relação à UTE X UTM Y UTM 

1 35 08/11/2018 16:00 388.199 7.190.818 0,7 W 

2 33 17/05/2019 16:00 388.199 7.190.818 0,7 W 

3 32 22/02/2018 00:00 386.599 7.195.718 5,4 NW 

4 32 16/05/2019 16:00 388.199 7.190.818 0,7 W 

5 32 02/11/2017 00:00 386.599 7.195.718 5,4 NW 

6 32 23/09/2019 16:00 388.199 7.190.818 0,7 W 

7 31 12/11/2019 16:00 388.299 7.190.818 0,6 W 

8 31 15/05/2019 16:00 388.199 7.190.818 0,7 W 

9 30 09/11/2018 16:00 388.299 7.190.818 0,6 W 

10 30 15/10/2017 16:00 388.299 7.190.818 0,6 W 

11 29 24/10/2018 00:00 386.399 7.195.618 5,4 NW 

12 29 05/09/2019 16:00 388.199 7.190.818 0,7 W 

13 29 15/10/2019 16:00 388.199 7.190.818 0,7 W 

14 29 11/10/2018 16:00 388.299 7.190.818 0,6 W 

15 28 04/02/2019 16:00 388.299 7.190.818 0,6 W 

16 28 25/08/2019 16:00 388.199 7.190.818 0,7 W 

17 28 04/06/2017 16:00 389.099 7.190.218 0,6 SSE 

18 28 18/05/2019 16:00 388.199 7.190.818 0,7 W 

19 28 22/08/2017 16:00 388.499 7.190.518 0,5 SW 

20 28 25/01/2019 16:00 388.299 7.190.818 0,6 W 

Assim como o cenário operacional, as maiores concentrações de CO 

atingiram valores de até 0,3% do padrão de qualidade do ar vigente. Entretanto 

ocorreu um pequeno aumento na magnitude das concentrações nos 

receptores. Da mesma maneira que foi observado para os outros poluentes 

que consideram escala temporal diária, é possível observar que os locais 

impactados são semelhantes: tanto nas proximidades (inferior a 1 km de 
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distância da usina) como em regiões mais afastadas (maior que 5km). Em 

relação a meteorologia, como observado no cenário operacional, não houve 

prevalência de datas. A maior parte dos maiores valores ocorreu no segundo 

terço do dia (entre as 8:00 e as 16:00) o que indica a influência maior de 

instabilidade atmosférica. 

4.1.3.9.2.4. Dióxido de enxofre (SO2) 

O SO2 tem como valores máximos permitidos de concentração 

ambiental 125 µg.m-3 para a média de diária e 40 µg.m-3 para a anual. 

Considerando a média diária, a Figura 92 ilustra a pluma das maiores 

concentrações para esse tempo de média, com a legenda em percentual do 

padrão de qualidade do ar (dessa vez de 0,1% a 0,6%). 

As concentrações causadas pela atividade da UTE chegariam na 

escala laranja da legenda (entre 0,6% e 0,5% do PQAR), no local a menos de 1 

km a oeste da chaminé. Além disso, haveria outras três bolhas onde a 

concentração chegaria a até 0,5% (uma a sudeste, outra a leste e a última a 

noroeste). A Tabela 60 abaixo aglutina as informações dos locais onde 

ocorreram as maiores concentrações desse cenário, poluente e média 

(nominal, SO2 e 24 horas). 

Inserido ao Protocolo 15.504.506-0 por Vanderlei Pereira Peres em: 06/05/2021 15:33. Download realizado por Vanderlei Pereira Peres em 11/11/2021 16:14



UTE São Pedro 

 
 

 

 

  

+55 (42) 3623-0054   +55 (42) 3626-2680  

www.recitechambiental.com.br 

 

- 183 - 

 

 
Figura 92 - Pluma das máximas concentrações da média diária de SO2 – Cenário nominal. 
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Tabela 60 - Ranking das maiores concentrações da média diária de SO2 – Cenário nominal 

Ranking 
Concentração 

(µg.m-3) 
Data 

Coordenadas geográficas Distância entre o 
receptor e a UTE 

(km) 

Direção do 
receptor em 
relação à UTE X UTM Y UTM 

1 0,7 08/11/2018 388.199 7.190.818 0,7 W 

2 0,6 12/11/2019 388.199 7.190.818 0,7 W 

3 0,6 23/09/2019 388.199 7.190.818 0,7 W 

4 0,6 09/11/2018 388.199 7.190.818 0,7 W 

5 0,6 15/10/2017 388.199 7.190.818 0,7 W 

6 0,6 25/06/2019 389.299 7.190.318 0,6 SE 

7 0,5 15/10/2019 388.199 7.190.818 0,7 W 

8 0,5 25/01/2019 388.199 7.190.818 0,7 W 

9 0,5 24/02/2019 389.299 7.190.318 0,6 SE 

10 0,5 24/11/2018 389.499 7.190.818 0,6 E 

11 0,5 17/05/2019 388.199 7.190.818 0,7 W 

12 0,5 12/02/2018 386.599 7.195.718 5,4 NNW 

13 0,5 24/10/2017 386.499 7.195.818 5,5 NNW 

14 0,5 07/11/2018 388.199 7.190.818 0,7 W 

15 0,5 11/11/2019 388.199 7.190.818 0,7 W 

16 0,5 03/01/2019 389.299 7.190.318 0,6 SE 

17 0,5 11/10/2018 388.199 7.190.818 0,7 W 

18 0,5 06/10/2018 388.199 7.190.818 0,7 W 

19 0,5 05/09/2019 388.199 7.190.818 0,7 W 

As concentrações diárias de SO2 atingiram valores de no máximo 

0,5% do padrão de qualidade do ar em vigor no Brasil. As dez maiores 

concentrações foram as mesmas observadas no cenário operacional, bem 

como os mesmos receptores nas mesmas datas. Assim como outros poluentes 

que são delimitados por média diária, também foram observadas as maiores 

concentrações tanto na proximidade como distantes da usina, entretanto com 

predominância de receptores críticos localizados a oeste da UTE São Pedro. 

Por último, há a influência da UTE nas concentrações da média 

anual de SO2. A seguir, a Figura 93 ilustra o impacto decorrente das emissões 

da usina para essas condições. 
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Figura 93 - Maiores concentrações da média anual de dióxido de enxofre – Cenário nominal. 
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Os valores das concentrações de SO2, média anual, atingem a 

escala amarela da legenda (até 0,3% do padrão). Tal fato ocorre em dois 

bolsões nas proximidades da usina (a distâncias inferiores a 1 km). A Tabela 

61 detalha as máximas concentrações desse gás e tempo de média, para o 

cenário nominal. 

Tabela 61 - Valores das maiores concentrações de SO2, média anual – Cenário nominal.. 

Ranking 
Concentração 

(µg.m-3) 

Coordenadas geográficas Distância entre o 
receptor e a UTE 

(km) 

Direção do 
receptor em 
relação à UTE X UTM Y UTM 

1 0,1 388.299 7.190.818 0,6 W 

2 0,1 388.199 7.190.818 0,7 W 

3 0,1 388.399 7.190.818 0,5 W 

4 0,1 388.499 7.190.818 0,4 W 

5 0,1 388.299 7.190.718 0,6 W 

6 0,1 388.299 7.190.918 0,6 W 

7 0,1 388.399 7.190.718 0,5 W 

8 0,1 388.199 7.190.918 0,7 W 

9 0,1 388.099 7.190.818 0,8 W 

10 0,1 388.199 7.190.718 0,7 W 

4.1.3.9.3. Receptores Discretos 

A avaliação de impacto não se restringiu a grade cartesiana de 

receptores. Foram definidos pontos específicos, distribuídos ao longo da área 

urbana de Cantagalo (que é a aglomeração mais próxima da usina) para que 

se avaliasse o impacto neles. A Tabela 62 apresenta o percentual máximo de 

comprometimento do padrão de qualidade do ar (da CONAMA 491/2018), para 

todos os poluentes e médias, para o cenário operacional, considerando os 

receptores discretos. Ou seja, é apresentada a relação entre as máximas 

concentrações encontradas na modelagem, para cada ponto, poluente e média 

temporal, dividido pelo PQAR vigente. 
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Tabela 62 - Percentual de comprometimento dos PQAR avaliados nos receptores discretos – 
Cenário operacional 

# Descrição 
MP2,5 NO2 CO SO2 

Média 
24 h 

Média 
Anual 

Média 
1 h 

Média 
Anual 

Média 
8 h 

Média 
24 h 

Média 
Anual 

1 Início da área urbana 0,6% 0,3% 9,1% 0,6% 0,1% 0,1% <0,1% 

2 Meio da área urbana 0,5% 0,2% 7,0% 0,4% <0,1% 0,1% <0,1% 

3 Fim da área urbana 0,4% 0,2% 5,9% 0,3% <0,1% 0,1% <0,1% 

4 Área industrial 1,6% 0,9% 9,4% 1,5% 0,2% 0,2% 0,1% 

É possível notar que o parâmetro de qualidade do ar que obteve 

maior comprometimento para o cenário operacional, foi o NO2
 para a média 

horária, no qual as emissões da UTE causaram concentrações ambientais de 

pouco mais de 9% do PQAR. Dos receptores discretos, os mais afetados 

seriam o início da área urbana e a área industrial, que são justamente os mais 

próximos da usina. Para as médias temporais de longo prazo, o percentual de 

comprometimento dos padrões de qualidade do ar teve valores baixos. 

Abaixo, é feita a mesma avaliação predecessora, mas para o cenário 

nominal (Tabela 63). 

Tabela 63 - Percentual de comprometimento dos PQAR avaliados nos receptores discretos – 
Cenário nominal 

# Descrição 
MP2,5 NO2 CO SO2 

Média 
24 h 

Média 
Anual 

Média 
1 h 

Média 
Anual 

Média 
8 h 

Média 
24 h 

Média 
Anual 

1 Início da área urbana 0,7% 0,4% 9,6% 0,6% 0,1% 0,1% 0,1% 

2 Meio da área urbana 0,5% 0,2% 7,4% 0,4% 0,1% 0,1% <0,1% 

3 Fim da área urbana 0,4% 0,2% 6,2% 0,3% <0,1% 0,1% <0,1% 

4 Área industrial 1,7% 0,9% 9,8% 1,6% 0,2% 0,2% 0,1% 

Em relação ao cenário operacional, houve um incremento no 

percentual de comprometimento. O NO2, média horária, segue sendo o 

poluente e média temporal mais crítico. No entanto, ainda com valores 

inferiores a 10% do padrão vigente. A lógica de redução de concentração com 

a distância da UTE também ocorre para esse cenário. 
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4.1.3.10. Conclusões 

A Tabela 64 condensa os resultados oriundos da modelagem de 

dispersão atmosférica para a UTE São Pedro, considerando todos os poluentes 

e médias temporais abrangidas, cenários, bem como o comparativo legal 

(Resolução CONAMA 491/2018). 

Tabela 64 - Comparação das concentrações máximas da modelagem dos cenários aos 
critérios de impacto. 

Descrição 
MP2,5 NO2 CO SO2 

Média 
24 h 

Média 
Anual 

Média 
1 h 

Média 
Anual 

Média 
8 h 

Média 
24 h 

Média 
Anual 

Máxima concentração 
cenário operacional (µg.m-3) 

2,5 0,4 116 1,9 34 0,7 0,1 

Máxima concentração 
cenário nominal (µg.m-3) 

2,6 0,4 121 2,0 35 0,7 0,1 

Concentração limite 
CONAMA 491/2018 (µg.m-3) 

60,0 20,0 260 60,0 11.100 125,0 40,0 

Percentual do limite 
cenário operacional (%) 

4,2% 2,0% 44,6% 3,2% 0,3% 0,6% 0,3% 

Percentual do limite 
cenário nominal (%) 

4,3% 2,0% 46,5% 3,3% 0,3% 0,6% 0,3% 

É possível notar que não houve significativa diferença entre as 

magnitudes dos impactos máximos para cada poluente e média, considerando 

os dois cenários distintos, embora o cenário nominal tenha ocasionado 

concentrações levemente superiores ao operacional. De maneira geral, 

causaram concentrações baixas se comparadas ao padrão de qualidade do ar. 

Exceção feita ao NO2, média horária. Para ele, as concentrações causadas 

pela UTE chegaram a quase 50% dos limites estabelecidos pela legislação 

ambiental em ambos os cenários. Para esse caso, cabe ressaltar que foi feita 

uma aproximação quanto aos dados de emissão, que todo o NOX emitido 

ocorre como NO2, o que é conservador. Além disso, os locais nos quais as 

concentrações relevantes ocorreriam são isolados, próximos aos pontos de 

maior elevação no domínio de modelagem avaliado (a mais de 5 km da 

chaminé da UTE, nos dois cenários). Levando-se em consideração que nem os 

locais de ocorrência dessas concentrações, nem os seus entornos, são 

urbanizados (com presença de fontes de NO2), pode se dizer que violações 
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dos padrões, caso somadas as concentrações de fundo, são improváveis. Para 

esse poluente, as concentrações ocorreriam principalmente em condições de 

estabilidade atmosférica, pois na modelagem foram encontradas as maiores 

concentrações justamente em horas e períodos no ano onde esses fenômenos 

ocorrem com mais frequência.  

Quanto aos receptores discretos, que foram distribuídos no intuito de 

verificar o impacto em locais sensíveis da área urbana da Cantagalo, registrou-

se concentrações relevantes apenas para o NO2, média de 1 hora. Para esse 

poluente e tempo de média, as concentrações atingiriam até 10% do padrão 

legal nos receptores situados no início da área urbana e na área industrial. 

Após a instalação da UTE, recomenda-se a atualização do estudo 

de dispersão, dessa vez considerando a presença de obstáculos (edifícios que 

serão construídos e comporão a estrutura da termelétrica), bem como dados 

medidos de emissão. 

4.1.4. Relevo, geologia local/regional, geomorfologia e pedologia 

O Estado do Paraná tem cinco zonas naturais de paisagem, sendo 

divididas em: Litoral, Serra do mar, Primeiro Planalto, Segundo Planalto e 

Terceiro Planalto. 

A área do empreendimento está situada no Terceiro Planalto 

Paranaense (Figura 94, p.190), e compreende o patamar limitado a leste, pela 

escarpa arenito-basáltica, chamada de Serra Geral ou Serra da Esperança, e a 

oeste, apresentando um grande plano inclinado, limitando-se no rio Paraná. Tal 

como o Segundo Planalto, o Planalto Basáltico inclina-se suavemente para o 

ocidente: saindo com uma cota de 1.250m, a leste, para cotas em torno 300m 

as margens do rio Paraná (a montante de Sete Quedas). 

Formado por uma sucessão de derrames de basalto, empilhados 

uns sobre os outros, esse planalto ocupa toda a metade ocidental do estado. 
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Seus solos, desenvolvidos a partir dos produtos da decomposição do basalto, 

constituem a "terra roxa", famosa pela sua fertilidade. 

 
Figura 94 – Mapas das Zonas Geomorfológicas do Paraná 

O empreendimento encontra-se na sub-unidade morfoescultural 

número 2.4.5, denominada Planalto do Alto/Médio Piquiri (Figura 95, p.191). 

Essa unidade apresenta dissecação média, e sua classe de declividade 

predominante é menor que 12%. Em relação ao relevo, apresenta um gradiente 

de 260 metros com altitudes variando entre 280 (mínima) e 540 (máxima) m. s. 

n. m. As formas predominantes são topos alongados e isolados, vertentes 

convexas e convexocôncavas e vales em “V”, modeladas em rochas da 

Formação Serra Geral do Período Jurássico [23]. 

 
23 MINEROPAR – MINERAIS DO PARANÁ. Atlas geomorfológico do Estado do Paraná. Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2006.  
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Figura 95 – Mapa Geomorfológico  

Quanto a unidade geológica, está localizada no grupo São Bento 

(Figura 96, p. 192), que corresponde a uma sequência de deposição Godwana 

III, entre 130 e 150 Ma, onde White[24] agrupou as rochas da formação Botucatu 

e Serra Geral. 

A usina será construída na unidades litoestratigráfica JKsg, que 

possui como características a presença de rochas vulcânicas toleíticas 

dispostas em derrames basálticos, com coloração cinza a negra, textura 

afanítica, com intercalações de arenitos intertrapeanos, finos a médios, 

apresentando estratificação cruzada tangencial (Figura 96, p. 192). 

 
24 White,D. 1908. Flora fóssil das Coal Measures do Brasil. In: Relatório Final. Comissão de Estudos das Minas de Carvão de Pedra do Brazil, (editado 
por White,I.C.), pp. 337-617, Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, v. 3, 280p. 
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Figura 96 – Mapa Geológico  

No que se refere as características pedológicas, a área diretamente 

afetada encontra-se na classe Latossolo (Figura 97, p. 193) que apresentam 

sequência de horizontes A-B-C, com pouca diferenciação textural entre os 

horizontes A e B. O horizonte B é, em geral, muito espesso, nunca inferior a 50 

cm, homogêneo, com estrutura, em geral, do tipo granular, microagregada ou 

maciça-porosa. Não apresentam minerais primários facilmente intemperizáveis 

e a fração argila, com alto grau de floculação, é constituída predominantemente 

por óxidos de ferro (hematita, goetita), óxidos de alumínio (gibsita) e 

argilominerais do grupo 1:1 (caulinita). Apresenta baixa relação 

sílica/sesquióxidos de ferro e alumínio. O horizonte C é, em geral, espesso, 

refletindo as características texturais e mineralógicas do material de origem. 
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Figura 97 – Mapa Pedológico 

4.1.5. Recursos hídricos e qualidade da água 

A UTE São Pedro encontra-se na abrangência da sub-bacia 

hidrográfica do Rio Iguaçu (Figura 98, p.193), bacia do Rio Paraná.  

 
Figura 98 – Bacias hidrográficas no estado do Paraná 

O projeto prevê a perfuração de poços artesianos para atender a 

demanda da usina e, dependerá da análise da qualidade da água in natura a 

ser captada nos lençóis de superfície. 

Essa determinação somente poderá ser realizada após a perfuração 

dos poços e análise da água dos mesmos. 
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No entanto, na ADA existem alguns corpos hídricos que poderão ser 

afetados pela emissão de gases e poluentes oriundos do empreendimento, 

conforme Figura 99 (p.194) os quais, deverão ser monitorados. 

 
Figura 99 – Trechos de corpos hídricos na ADA 

 

4.1.6. Ruídos e vibração 

4.1.6.1. Introdução 

O presente estudo teve por objetivo realizar uma avaliação dos 

níveis de ruído na área do empreendimento, comparando os valores obtidos 

com a legislação pertinente. Assim, futuramente será possível avaliar se o 

empreendimento exerce alguma influência negativa ao entorno a ponto de 

descumprir os limites determinado. 

A vibração é movimento, oscilação, balanço dos objetos e de coisas. 

Quando, através do tato, podemos sentir a oscilação de uma corda de violão, 

sabemos, intuitivamente, o que é uma vibração. Podemos dizer que ela está 

vibrando e, inclusive, ver seu movimento. 
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Por convenção, dissemos que, se a oscilação for facilmente 

detectável pelo tato, ela é chamada de vibração. Se for detectável pelo sistema 

auditivo, é chamada de som ou vibração sonora. 

Esta avaliação está prevista na Resolução CONAMA n° 01/90, o 

qual descreve o procedimento de medição dos níveis de pressão sonora à ser 

executado por profissionais habilitados, com a utilização de medidores de 

níveis de pressão sonora de Tipo 1, seguindo o estabelecido na ABNT NBR 

10.151/2000. 

Desta forma, caso seja constatado que os níveis de poluição sonora 

estão acima do permitido por lei, poderão serem propostas medidas para 

realização de isolamento acústico do empreendimento, neste momento a 

empresa deverá contratar um especialista para que apresente um projeto de 

isolamento acústico, caso contrário, perante a lei, o empreendedor poderá 

operar normalmente, desde que mantenha os níveis de pressão sonora dentro 

dos limites permitidos. 

Do ponto de vista da Poluição Sonora, interessa determinar as 

características das vibrações ou dos sons que podem causar efeitos nocivos, 

com o objetivo de especificar medidas de controle tais, que eliminem ou 

reduzam os riscos a níveis suportáveis e compatíveis com a preservação da 

saúde. 
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4.1.6.2. Materiais e métodos 

As medições dos níveis de pressão sonora foram realizadas 

respeitando as recomendações da norma ABNT NBR – 10.151/2000 – 

Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade - 

Procedimento. Ela especifica um método para a medição de ruído, a aplicação 

de correções nos níveis medidos em casos especiais e uma comparação dos 

níveis corrigidos, com critérios que levam em conta os vários fatores 

ambientais. 

Neste relatório foram consideradas como ruído de fundo ambiental, 

todas as medições realizadas no entorno do empreendimento, visto que a 

termoelétrica ainda não está instalada. Para aferição do ruído ambiente foram 

considerados os níveis de pressão sonora de todas as fontes captadas durante 

as medições, mesmo que não sejam oriundos da fonte objeto desta análise, 

isto é, as fontes que não sejam provenientes do empreendimento, mas 

existentes e externas a mesma, desta forma, pode-se avaliar o enquadramento 

da atividade na zona onde está inserida e definir a sua real influência futura no 

entorno.  

Nesse caso, podem ser incluídos: ruído de tráfego externo, 

movimentações de pedestres, atividades externas de outras empresas ou 

residências, rádios, animais, entre outros aspectos ambientais inerentes ao 

horário das medições que não estão diretamente relacionadas às atividades do 

empreendimento em questão. 
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4.1.6.2.1. Instrumento utilizado 

Para este estudo foi utilizado o um instrumento portátil, Tipo 1, 

conforme preconiza a ABNT NBR 10.151/2000 para medir o nível de pressão 

sonora, conforme dados apresentados na Tabela 65 (p.197) 

Tabela 65 – Decibelímetro utilizado no estudo. 

 
Figura 100 – Decibelímetro 
INSTRUTHERM DEC-500 

Fabricante Instrutherm Equipamentos de 
Medição 

Número de série N796318 
Modelo DEC – 500 
Medições Lp, Lmax, Leq (integração), Ln 
Escala Lp 30 a 130dB (A), 35 a 130dB (C, F) 
Escala Leq 30 a 130dB (10s, 1min, 5min, 

10min, 15min, 30min, 1 hora, 8 
horas, 24 horas) 

Escala Ln 0 a 100% 
Escalas 
Nota: LO – low (baixo); 
HI – high (alto). 

Ponderação A - LO: 35 ~ 100 dB 
Ponderação A - HI: 65 ~ 130 dB 
Ponderação C - LO: 35 ~ 100 dB 
Ponderação C - HI: 65 ~ 130 dB 

Resolução 0,1 dB 
Frequência típica 30Hz ~ 10kHz 
Ponderação de frequência A e C 
Ponderação de tempo Fast (rápido), Slow (lento) 
Certificado de Calibração nº 76973 

Laboratório Responsável: Chormpack/RBC 
Validade: Abril/2021 

 

4.1.6.2.2. Cálculo do nível de pressão sonora equivalente 

As medições foram efetuadas com medidor de nível de pressão 

sonora (NPS) portátil e digital, como especificado na Norma ISO/IEC – 60651 – 

Sonômetros, além disso, foi utilizada a escala de compensação “A” ou “curva 

A” e respostas de leitura lenta (slow), para ruídos constantes.  

O aparelho utilizado é capaz de registrar o nível de pressão sonora 

equivalente (Leq), valor que é considerado para medições de ruído contínuo, 

como previsto na ABNT NBR 10.151/2000. 
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Conforme preconiza a Norma, em seu item 5.1, o tempo de medição 

deve ser escolhido de forma a permitir a caracterização de ruído em questão. A 

medição pode envolver uma única amostra ou uma sequência delas. 

Assim, para realização do cálculo do nível de pressão sonora 

equivalente, cada ponto de amostragem realizou-se a aferição do nível de 

pressão sonora equivalente (Leq) em um intervalo de 01 (um) minuto. 

Realizou-se a aferição em 10 pontos, sendo eles no limite da 

propriedade e na região de entorno, com o equipamento ajustado para a curva 

de compensação “A” e circuito de resposta lenta (slow). Cada valor coletado foi 

anotado em uma ficha de campo e o nível de pressão sonora equivalente do 

entorno e dos limites da propriedade foi calculado posteriormente. 

4.1.6.2.3. Pontos de medição 

Os locais dos pontos de medição foram determinados de acordo 

com a ABNT NBR 10151/2000, visto que ela cita que, no exterior das 

edificações que contêm a fonte, as medições foram efetuadas em pontos 

afastados aproximadamente 1,2 m do piso e pelo menos 2 m do limite da 

propriedade e de quaisquer outras superfícies refletoras, como muros, paredes, 

etc. 

Como o intuito deste trabalho é analisar o ruído ambiente antes da 

implantação do empreendimento, as medições foram executadas nos limites do 

terreno a ser instalada a usina e nos arredores, conforme preconiza a Norma, 

nos pontos indicados na Tabela 66 (p. 199) 
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Tabela 66 – Pontos de medição de ruídos e vibrações 

 
Figura 101 - Mapa indicando os pontos de medição 

Ponto de 
medição 

Coordenada UTM 
Ponto de 
medição 

Coordenada UTM 

PM1 22J 388.745 E 7.190.997 S PM4 22J 389.068 E 7.190.678 S 
PM2 22J 388.948 E 7.191.072 S PM5 22J 388.739 E 7.191.158 S 
PM3 22J 388.844 E 7.190.619 S PM6 22J 388.872 E 7.190.345 S 

4.1.6.2.4. Períodos de medição 

As medições dos níveis de pressão sonora do entorno do 

empreendimento foram realizadas no período diurno e no período noturno. 

Assim sendo, as medições ocorreram dia 05 de julho de 2018, no 

intervalo das 16:40 hrs às 17:05 hrs para o período diurno e, das 22:10 hrs às 

22:35 hrs para o período noturno, conforme apresentados na Tabela 67 

(p.200). 
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Tabela 67 - Resumo dos horários e períodos de medições 

Data 
Período 

Ponto de medição 

PM1 PM2 PM3 PM4 PM5 PM6 

05/07/2018 
Diurno* 

16:45 16:50 16:55 17:00 16:40 17:05 

05/07/2018 
Noturno* 

22:15 22:20 22:25 22:30 22:10 22:35 

*Medição do Aparelho em Leq db(A) – 1 min de exposição 

4.1.6.3. Resultados e discussões 

4.1.6.3.1. Condições ambientais durante as medições 

Durante a medição o tempo era estável e limpo (Figura 102, p.200), 

sendo que não foram identificadas interferências audíveis advindas de 

fenômenos da natureza, como chuva, trovoadas ou vento excessivo.  

 
Figura 102 - Registro da condição climática no local de medição 

Preveniu-se o efeito de ventos sobre o microfone com o uso de 

protetor, conforme instruções do fabricante do equipamento, como é solicitada 

no item 5.2 da ABNT NBR 10.151/2000. 

Além disso, conforme preconiza o item 5.1. da norma, para fins de 

comparação com os limites da região, todos os valores do nível de pressão 

sonora medidos a campo foram aproximados ao valor inteiro mais próximo. 
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4.1.6.3.2. Resultados das medições 

Todos os valores coletados nas medições foram anotados em 

planilhas de campo no momento de sua coleta, assim como, o horário do início 

das medições e as observações pertinentes, tais fichas encontram-se em 

anexo a este relatório. 

Os resultados das medições realizadas no dia 05 de julho de 2018 

são apresentados na Tabela 68 (p. 201) e o registro fotográfico nas Figura 103 

(p. 202) e Figura 104 (p.202). Ressalta-se que, como citado na metodologia, 

todos os valores foram medidos com um período de exposição de 1 (um) 

minuto, visto que não existem ruídos com caráter impulsivo ou com 

componentes tonais 

Tabela 68 – Níveis de pressão sonora equivalentes medidos em campo 

Ponto de medição 

Nível de pressão sonora equivalente – LAeq (dB(A)) - 1 min 
Diurno Noturno 

Valor 
aferido 

Valor 
considerado 

Valor 
aferido 

Valor 
considerado 

PM1 - Limite da propriedade 56,8 57 54,2 54 
PM2 - Limite da propriedade 51,5 52 47,6 48 
PM3 - Limite da propriedade 58,0 58 59,8 60 
PM4 - Limite da propriedade 52,5 53 50,0 50 
PM5 - 120 m do empreendimento 52,5 53 57,8 58 
PM6 - 260 m do empreendimento 60,5 61 54,7 55 
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Figura 103 - Registro fotográfico dos pontos de medição durante o período diurno 

 
Figura 104 - Registro fotográfico dos pontos de medição durante o período noturno 
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4.1.6.3.3. Correção para ruídos com características 

especiais 

Como foi citado anteriormente, para o empreendimento em questão, 

não foram observados ruídos com caráter impulsivo, como os ruídos de 

impacto ou com componentes tonais, portanto, conforme preconiza o item 5.4.1 

da ABNT NBR 10.151/2000, o nível corrido Lc para este tipo de ruído é 

determinado pelo nível de pressão sonora equivalente LAeq. 

Assim sendo, visto que não há correção a ser realizada, para 

comparação dos resultados com níveis permissíveis para região onde o 

empreendimento está inserido, serão utilizados os valores descritos na Tabela 

68 (p. 201). 

4.1.6.3.4. Determinação do Nível de Critério de Avaliação - 

NCA 

Os limites de nível de pressão sonora (NPS) legais no quadro 

urbano devem ser estabelecidos pela Lei Orgânica do Município conforme o 

zoneamento da região estudada. Muitos Municípios fazem referência 

diretamente a NBR 10.151/2000 para o estabelecimento de níveis aceitáveis e, 

outros, estabelecem limites similares aos da NBR 10.151/2000 de acordo com 

a ocupação do solo da região. 

No município de Cantagalo-PR não existe uma legislação específica 

que determine níveis de pressão sonora para as diferentes zonas de uso e 

ocupação do solo. 

Neste caso, para avaliação dos resultados, será utilizada a tabela 1 

da ABNT NBR 10.151/2000, a qual contém o nível de critério de avaliação NCA 

para ambientes externos, em dB(A), conforme Tabela 69 (p.204). 
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Tabela 69 - Nível de critério de avaliação NCA para ambientes externos, em dB(A), conforme 
ABNT NBR 10.151/2000. 

Tipos de Áreas 
Período Diurno 

(dB(A)) 
Período Noturno 

(dB(A)) 

Áreas de sítios e fazendas 40 35 
Área estritamente residencial urbana ou de hospitais 
ou de escolas 

50 45 

Área mista, predominantemente residencial 55 50 
Área mista, com vocação comercial e administrativa 60 55 
Área mista, com vocação recreacional 65 55 
Área predominantemente industrial 70 60 

Para o empreendimento em questão, considerando que o mesmo 

está situado na Zona Rural do município, classificou-se como situado em uma 

“área de sítios e fazendas”, assim sendo, o nível de critério de avaliação 

NCA para o período diurno é de 40 dB(A), e o noturno é de 35 dB(A). 

De acordo com a ABNT NBR 10.151/2000, em seu item 6.2.4, se o 

ruído ambiente Lra for superior ao valor da tabela 1 para a área e horário em 

questão, o NCA assume o valor do ruído ambiente, assim sendo, é necessário 

determinar o ruído ambiente Lra.  

Como, por definição, o nível de ruído ambiente é o nível de pressão 

sonora equivalente ponderado em “A”, no local e horário considerados, na 

ausência do ruído gerado pela fonte sonora em questão, para o cálculo do Lra 

da região, considerou-se todos os pontos aferidos, visto que o empreendimento 

em questão não está instalado, assim sendo, tem-se o demonstrado na Tabela 

70 (p.205).  
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Tabela 70 – Níveis de pressão sonora 

Ponto de medição 

Nível de Pressão Sonora Equivalente Para Cálculo de Ruído 
Ambiente - Lra 

Diurno Noturno 

Valor 
aferido 

Valor 
considerado 

Valor 
aferido 

Valor 
considerado 

PM1 - Limite da propriedade 56,8 57 54,2 54 
PM2 - Limite da propriedade 51,5 52 47,6 48 
PM3 - Limite da propriedade 58,0 58 59,8 60 
PM4 - Limite da propriedade 52,5 53 50,0 50 
PM5 - 120 m do empreendimento 52,5 53 57,8 58 
PM6 - 260 m do empreendimento 60,5 61 54,7 55 

Média aritmética dos valores de 
ruído ambiente 

55,3 55 54,0 54 

Desta forma, seguindo o disposto na ABNT NBR 10.151/2000, como 

o nível de ruído ambiente aferido (Lra) é maior que o valor considerado na 

Tabela 69 (p.204), o novo Nível de Critério de Avaliação – NCA é o Lra, ou 

seja, o NCA a ser considerado neste relatório é de 55 dB(A) para o período 

diurno e 54 dB(A) para o período noturno. 

Desta forma, considera-se que estes níveis de ruído são os níveis a 

serem respeitados, visto que se tratam do Nível de Critério de Avaliação – NCA 

preconizado pela Norma supracitada, que regue as condições de avaliação de 

níveis de ruído externo. 

Diante do observado, deve-se realizar monitoramentos periódicos de 

ruído externo após o início da operação do empreendimento, avaliando 

também o ruído ambiente nos outros dias de aferição, visto que, este pode não 

ser um valor constante, mas sim variável de acordo com as condições do 

entorno. 
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4.2. Meio biótico 

4.2.1. Flora 

4.2.1.1. Introdução 

A UTE São Pedro está inserida na ecorregião da Floresta Ombrófila 

Mista (FOM) (Figura 105, p.206), que faz parte do bioma de Mata Atlântica. 

Esta formação florestal cobria cerca de 200.000 km² no Brasil, 

ocorrendo em 40% da superfície do estado do Paraná. Apesar da extensa área 

que ocupava, existem poucos remanescentes representativos desse importante 

bioma florestal brasileiro [25]. No estado do Paraná, esta formação teria 

originalmente início nas encostas do oeste da Serra do Mar e estendendo-se 

até o terceiro planalto [26]. 

 
Figura 105 – Ecossistemas florestais do Paraná. 

A FOM é uma associação vegetal de altitude acima de 500m, 

caracterizada pela presença de Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 

(pinheiro-do-Paraná) 

Dentre as espécies vegetais arbóreas características da FOM, estão, 

Ocotea porosa (Nees e Mart.) Barroso (imbuía), Ilex paraguariensis A.St.-

 
25 BARBIERI, R. L.; HEIDEN, G. 2009. Árvores de São Mateus do Sul e região. Brasília, DF : Embrapa Informação Tecnológica, 356 
p. 
26 HATSCHBACH, G.G. & ZILLER, S.R. 1995. Lista vermelha de plantas ameaçadas de extinção no Estado do Paraná. Curitiba, SEMA/GTZ. 139 p 
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Hill (erva-mate),Ocotea odorífera (Vell.) Rohwer (canela-sassafrás), Dalbergia 

brasiliensis Vogel (jacarandá), Campomanesia xanthocarpa Berg. 

(guabirobeira), Citronella gongonha (Mart.) R.A.Howard (congonha), Sapium 

glandulosum (Vell.) Pax. (leiteiro), Sebastiania brasiliensis Spreng.  e 

Sebastiania commersoniana (Baillon) Smith & Downs (branquilhos), Luehea 

divaricata Mart. & Zucc.  (açoita-cavalo) entre outras [25]. Além de A. 

angustifolia, há dois pinheiros-bravos, do gênero Podocarpus, o Podocarpus 

lambertii Klotzsch ex Endl. e Podocarpus sellowii (Klotz.). As palmeiras também 

ocorrem, sendo a mais comum Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman 

(jerivá), e Trithrinax brasiliensis Mart. (carandá)[26]. 

Entre as gramíneas cespitosas, encontra-se Merostachys 

multiramea Hack. Ainda na FOM, ocorre Dicksonia sellowiana Hook. (xaxim), 

bem como inúmeras Pteridófitas epífitas e terrícolas, e espécies típicas como 

as Bromeliáceas Billbergia schimperiana Wittm. e a Tillandsia usneoides L., e 

trepadeiras como Pithecoctenium crucigerum (L.) A. H. Gentry (pente-de-

macaco), Passiflora actinia Hooker (maracujá) e Macfadyena ungüis-cati (L.) 

A.H.Gentry (unha-de-gato). Muitas Orquidáceas, principalmente 

microorquídeas, Aráceas, Cactáceas, Briófitas e Líquens, adornam as 

árvores[26]. 

4.2.1.2. Resultados 

Quanto a área diretamente afetada, esta encontra-se totalmente 

antropizada. Até meados de 2016, na área existem casas/barracões e 

agricultura em sua maior parte (Figura 106.a, p.208).  
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Figura 106 -Imagens de satélite da ADA em [a] 2012 e [b] 2017 (adaptado) 

Após aquisição pelo empreendedor dos terrenos, houve a retiradas 

das benfeitorias e a supressão da área de remanescente florestal (Figura 

106.b, p.208), sob autorização florestal IAP nº 36598/2017, SERFLOR 

080/0300/0029. 

Durante a campanha realizada 05 de julho de 2018, constatou a 

inexistência de espécies arbóreas na ADA da UTE São Pedro (Figura 107, 

p.209). Isso se dá pela antropização e supressão do fragmento florestal que ali 

existiam. Foram observados apenas algumas espécies de gramíneas (plantas 

primárias). 
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Figura 107 – Situação em julho de 2018 da flora na ADA da UTE São Pedro. 

4.2.2. Fauna 

4.2.2.1. Introdução 

As A avaliação da fauna local está diretamente relacionada às 

condições de habitat atualmente presentes na área estudada. Os habitats, 

compostos pelas fitofisionomias características de pressão antrópica, em parte 

está em regular estado de conservação nas áreas de influência indireta, o que 

possibilitam a existência de variedade de espécies. 

Diante deste cenário complexo que envolve a grande discussão 

entre o fornecimento de energia a população versus a conservação da 

biodiversidade, deve-se tentar ao máximo atenuar-se as alterações ambientais 

que os empreendimentos podem causar, assim parte do planejamento prévio 

geral da construção deve visar a remoção, afugentamento e monitoramento da 

fauna atingida, conforme previsto e de maneira integra as orientações da 

Instrução Normativa do IBAMA nº 146 de 10 de janeiro de 2007[27] e a Portaria 

 
27 IBAMA. Instrução Normativa nº 146 de 10 de janeiro de 2007. Disponível em 
<http://www.icmbio.gov.br/sisbio/images/stories/instrucoes_normativas/IN146_2007_Empreendimentos.pdf>. Acesso 22.jul.2015. 
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do IAP nº 97 de 29 de maio de 2012[28], que norteiam e regulamentam todos os 

procedimentos em relação a fauna habitante de locais onde serão instalados 

empreendimentos hidrelétricos 

De maneira a atender o parágrafo único do artigo 3º da IN IBAMA nº 

146/2007[27], qual impõe que “o Levantamento de Fauna na área de influência 

do empreendimento, precede qualquer outra atividade relacionada à fauna 

silvestre”, este capítulo visa apresentar uma descrição rápida da fauna de 

vertebrados que atualmente ocupa e/ou pode ocupar a área de influência 

indireta destinada a construção da usina, diagnosticando o perfil da 

comunidade quanto à composição de espécies e seu status de conservação 

através de listas para todas as guildas de vertebrados. 

4.2.2.2. Área de estudo 

O desenvolvimento das campanhas de levantamento da fauna na 

UTE São Pedro, serão realizadas tendo como base as áreas apresentadas 

neste estudo.  

Serão duas áreas de controle, ou seja, áreas onde serão realizados 

os estudos de levantamento da fauna silvestre e para a escolha dessas áreas, 

considerou-se os seguintes critérios: (1) limites dentro da área de impacto da 

UTE; (2) posse da área por parte do empreendedor ou acordo de livre acesso 

com terceiros; (3) maior proximidade com a ADA; e (4) maior fragmento 

florestal disponível para estudo.  

Não foram selecionadas áreas de soltura, visto que não serão 

necessárias atividades de resgate de fauna na Área Diretamente Afetada, pois 

atualmente não há remanescentes florestais ou habitats consolidados da fauna 

em toda extensão da ADA.  

 
28 PARANÁ. Portaria IAP nº 097 de 29 de maio de 2012. Dispõe sobre conceito, documentação necessária e instrução para procedimentos 
administrativos de Autorizações Ambientais para Manejo de Fauna em processos de Licenciamento Ambienta. Disponível em 
<http://celepar7.pr.gov.br/sia/atosnormativos/form_cons_ato1.asp?Codigo=2633>. Acesso 22.jul.2015. 
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As coordenadas UTM das áreas de estudo estão listadas na Tabela 

71, o mapa de localização pode ser visualizado na Figura 108 e a descrição 

das áreas estão inseridas nos tópicos a e b a seguir. 

Tabela 71 – Coordenadas UTM no ponto central das áreas de estudo.  

Área Coordenadas UTM 

Área A 22J 389005.70 m E 7191029.51 m S 

Área B 22J 389969.03 m E 7191270.72 m 

 

 
Figura 108 – Localização das áreas de estudo da fauna. 

 

Inserido ao Protocolo 15.504.506-0 por Vanderlei Pereira Peres em: 06/05/2021 15:33. Download realizado por Vanderlei Pereira Peres em 11/11/2021 16:14



 

 
Estudo de Impacto Ambiental 

 
 

 

 
  

- 212 - RECITECH 
Rua Romeu Karpinski Rocha, 3736 - Guarapuava - Paraná – Brasil 

recitech@recitechambiental.com.br 

 

 
Figura 109 - Vista geral da ADA. 

Fonte Terra Ambiental, 2020. 

 
Figura 110 - Vista Geral da AID.  

Fonte Terra Ambiental, 2020. 
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4.2.2.2.1. Área A  

Essa área de estudo possui 1,425 ha de extensão e está localizada 

ao lado da ADA, apesar de ser um pequeno remanescente florestal, 

considerou-se importante adicionar ao estudo a análise do local mais próximo 

da ADA pela instalação do empreendimento, podendo assim verificar qual a 

distribuição atual da fauna e poder utilizar tais dados em estudos futuros de 

monitoramento. 

A área está inserida na AID e possui campos de vegetação primaria 

e secundária sendo a maioria composta por exemplares de Araucaria 

angustifolia com vegetação espaçada e sombreada. Nas proximidades existem 

estradas vicinais e campos de cultivo agrícola. 

4.2.2.2.2. Área B 

Essa área de estudo possui 34,689 ha de extensão e está localizada 

a aproximadamente 800 m. (em linha reta) de distância da ADA, é o maior 

fragmento florestal passivo de estudo e também está inserido dentro da AID.  

Pode-se considerar que a extensão da área apresenta aspectos de 

conservação apesar de estar integralmente rodeada por atividades agrícolas de 

monoculturas. 

4.2.2.3. Invertebrados 

Os himenópteros são uma das cinco ordens de insetos que 

apresentam uma megadiversidade, juntamente com Coleoptera, Diptera, 

Lepidoptera e Heteroptera (TRIPLEHORN & JOHNSON, 2005). A Ordem do 

presente estudo abrange, dentre outros, as vespas, as abelhas e as formigas e 

corresponde a mais de 120.000 espécies. Geralmente cosmopolitas, são mais 

abundantes em ambientes de clima tropical, com exceção de alguns grupos 

endêmicos (QUICK, 2003). 

Devido à sua grande diversidade, os himenópteros apresentam uma 

grande variedade de estratégias de vida (TRIPLEHORN & JOHNSON, 2005). 
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As linhagens basais, por exemplo, são fitófagas em seu estágio larval, 

alimentando-se e de uma grande variedade de plantas e até de fungos. Uma 

grande maioria das espécies são parasitóides de outros insetos ou predadores 

de insetos ou aranhas. Outros são responsáveis pela formação de galhas nas 

plantas (cecidogênese). As abelhas (Apidae) e um outro pequeno grupo 

tropical (Masarinae dentro das Vespidae), por outro lado, evoluíram para 

utilizarem o pólen e néctar como alimento para as larvas (QUICK, 2003). 

Tendo em vista esta diversidade de estratégias ecológicas, 

Hymenoptera corresponde a uma ordem de insetos de grande relevância 

ambiental, assim como também para sociedade. É um dos grupos chave na 

organização dos seres vivos, devido aos papéis ecológicos que desempenham 

(TRIPLEHORN & JOHNSON, 2005). São os parasitas entomófagos e 

predadores predominantes nos ecossistemas terrestres, controlando as 

populações de diversos outros organismos. Além disso, a polinização 

associada as abelhas, torna esta ordem de insetos extremamente importante 

do ponto de vista da sociedade humana, uma vez que são fundamentais na 

produção de muitos alimentos (BRANDÃO, 1997). Possuem também grande 

relevância científica em diversas áreas como, por exemplo, um modelo para a 

investigação de vários problemas evolutivos importantes, dentre eles o papel 

do instinto e a origem do comportamento social complexo (BRANDÃO, 1997). 

4.2.2.3.1. Metodologia 

As coletas das espécies de himenópteros foram realizadas na ADA, 

AID e estradas vicinais, entre os dias 21 e 22 de abril de 2020, na estação do 

Outono. Para a realização do presente estudo foram utilizados dois métodos de 

amostragens, sendo estes aplicados de forma simultânea 

4.2.2.3.1.1. Censo com rede entomológica 

Constituiu na captura com o auxílio de redes entomológicas e 

observação de himenópteros sobre a vegetação principalmente as plantas 

floridas onde foram observadas por 10 minutos. As abelhas que forrageavam 
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próximas ao coletor ou aquelas que se encontravam em voo durante os 

transectos entre as áreas percorridas também foram capturadas. Este método 

foi realizado no período da manhã (9:00 às 12:00) e no período da tarde (12:30 

às 15:30), intercaladas entre dois dias de coleta, totalizando um esforço 

amostral de 12 horas (Figura 111 a Figura 113). 

 
Figura 111 – Censo com rede entomológica sendo realizado na ADA. 

 
Figura 112 - Censo com rede entomológica sendo realizado na AID. 
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Figura 113 - Censo com rede entomológica sendo realizado nas estradas vicinais.. 

4.2.2.3.1.2. Coleta manual 

Este método baseia-se na captura de himenópteros com auxílio de 

pinça entomológica e um frasco contendo álcool 70% devidamente etiquetado. 

Esse método visou complementar o método anterior, acessando indivíduos que 

não puderam ser capturados com os lances de rede entomológica. Este 

método foi realizado no período da manhã (9:00 às 12:00) e no período da 

tarde (12:30 às 15:30), intercaladas entre os dois dias de coleta, totalizando um 

esforço amostral de 12 horas (Figura 114). 
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Figura 114 - Aplicação do Método de Coleta Manual. 

Todos os Himenópteros capturados foram acondicionados em 

frascos contendo álcool 70% devidamente etiquetados, contendo os dados de 

captura, data, local e horário. O material foi depositado na Coleção da FURB 

Fundação Universitária Regional de Blumenau.. 

4.2.2.3.1.3. Análise dos dados 

A fauna de Hymenoptera foi caracterizada qualitativamente e 

quantitativamente. Foram estimadas a Riqueza total e a Abundância total de 

espécies. Foram analisados os estimadores de riqueza Menhinick, Margalef e 

Chao1. Além destes, foram estimados os índices de diversidade de Shannon 

Wiener (H), Simpson (D), Fisher_alpha e os índices de dominância de Berger-

Parker e de Equidade de Pielou (J). Todos os índices foram calculados 

utilizando-se o programa PAST (HAMMER, et al. 2001). 
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4.2.2.3.2. Resultados 

Diante dos esforços empregados nas áreas do estudo foram 

analisadas 4 amostras (1ª amostra dia 21 no período da manhã, 2ª amostra no 

dia 21 à tarde, 3ª amostra no dia 22 de manhã e, por fim, a 4ª amostra no dia 

22 à tarde), a soma destas amostras apresentaram o total de 90 indivíduos 

coletados, distribuídos em 13 famílias, 29 gêneros e 32 espécies. A espécie 

mais abundante foi Paratrigona sp.1 com 14 indivíduos coletados, seguida de 

Cephalotrigona sp. 1 com 13 indivíduos, ambas pertencentes a Apidae (Tabela 

72; Figura 116 a Figura 119).  

Tabela 72 - Lista de espécies registradas, número total por amostra e o total de himenópteros 
coletados durante a campanha. "A" - Amostra 

Família Espécie A1 A2 A3 A4 Total 

APIDAE Apis melifera 0 4 0 0 4 

Bombus brasiliensis 0 1 0 0 1 

Bombus morio 0 1 0 0 1 

Cephalotrigona sp. 1 0 13 0 0 13 

Paratrigona sp. 1 0 9 3 2 14 

Paratrigona sp. 2 0 1 0 0 1 

Trigona sp. 1 0 0 7 0 7 

BETHYLIDAE Allobethylus sp. 1 0 1 0 0 1 

BRACONIDAE Cotesia sp. 1 0 0 0 1 1 

CHALCIDIDAE Brachymeria sp. 1 1 0 0 0 1 

CYNIPIDAE Neuroterus sp. 1 2 0 0 0 2 

FORMICIDAE Camponotus sp. 1 2 4 3 0 9 

Cephalotes sp. 1 0 1 0 0 1 

Dorymyrmex sp. 1 2 2 0 0 4 

Oligomyrmex sp. 1 0 0 3 1 4 

Selenopsis sp. 1 0 0 1 0 1 

HALICTIDAE Halictidae sp. 1 0 0 1 0 1 

Lasioglossum sp. 1 0 1 4 0 5 

ICHNEUMONIDAE Gotra sp. 1 0 0 1 0 1 

Menkokia sp. 1 1 0 0 0 1 

Ophion sp. 1 1 0 0 0 1 

MYMARIDAE Neotriadomerus sp. 1 1 0 0 0 1 

POMPILIDAE Arachnospila sp. 1 0 0 0 1 1 

Pompilidae sp. 1 0 0 1 0 1 

Pompilidae sp. 2 0 0 1 0 1 

TIPHIIDAE Tiphia sp. 1 0 0 0 2 2 
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Tabela 72 - Lista de espécies registradas, número total por amostra e o total de himenópteros 
coletados durante a campanha. "A" - Amostra 

Família Espécie A1 A2 A3 A4 Total 

TORYMIDAE Torymus sp. 1 0 0 0 1 1 

VESPIDAE Agelaia vicina 0 0 2 0 2 

Polistes sp. 1 0 2 0 1 3 

Protonectarina sp. 1 1 0 0 0 1 

Synoeca sp. 1 1 1 0 0 2 

Zata sp. 1 0 1 0 0 1 

Abaixo são apresentados os registros fotográficos das espécies de 

himenópteros diagnosticadas durante o estudo. 

A família mais abundante no levantamnto foi Apidae, com 46% dos 

indivíduos amostrados, seguida de Vespidae, com 21% e Formicidade com 

10%. As demais famílias representaram menos de 10% das amostras (Figura 

115).  

 
Figura 115 - Proporção relativa das famílias capturadas nas amostragens 

Os parâmetros de comunidades estão descritos na Tabela 73. 

Destaca-se o índice de Shannon (H), que foi próximo de três (H´=2,975), o que 

é considerado um valor relativamente alto. A baixa dominância (D < 0,1) e a 
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alta equidade (J > 0,8), juntamente com os resultados dos índices de 

diversidade, bem como dos demais parâmetros de comunidade, indicam alta 

heterogeneidade em relação a comunidade de himenópteros amostrados.  

Tabela 73 - Parâmetros de comunidade obtidos do resultado das amostragens.  
Obs.: Os testes foram realizados no programa PAST 

Parâmetro Índice 

Riqueza 32 

Abundância 90 

Dominância (D) 0,07556 

Simpson (1-D) 0,9244 

Shannon (H) 2,975 

Menhinick 3,373 

Margalef 6,889 

Equidade (J) 0,8585 

Fisher alpha 17,74 

Berger-Parker 0,1556 

Chao-1 66,2 

Diante dos esforços empregados na área não foram registradas 

espécies ameaçadas de extinção, conforme lista brasileira de espécies 

ameaçadas de extinção (MMA, 2014). 
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Figura 116 - Bethylidae (A): A - Allobethylus sp. 1; Apinae (B - H):  B - Paratrigona sp. 2, C - 

Cephalotrigona sp. 1, D - Trigona sp. 1, E - Paratrigona sp. 1, F - Bombus morio. 1, G - Bombus 
brasiliensis, (H) Apis melifera. 
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Figura 117 - Formicidae (A - E): A - Selenopsis sp. 1, B - Oligomyrmex sp. 1, C - Dorymirmex 

sp. 1, D - Cephalotes sp. 1, E - Camponotus sp. 1; Cynipidae (F): F - Neurotenus sp. 1;  
Chalcididae (G): G - Brachymeria sp. 1; Braconidae (H): (H) Cotesia sp. 1. 
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Figura 118 - Pompilidae (A - B): A - Arachnospila sp. 1, B - Pompilidae sp. 2; Mymaridae (C): C 
- Neotriadomerus sp. 1; Ichneumonidae (D - F): D - Ophion sp. 1, E - Mekokia sp. 1, F - Gotra 

sp. 1;  Halictidae (G - H): G - Lasioglossum sp. 1, (H) Halictidae sp. 1. 

Inserido ao Protocolo 15.504.506-0 por Vanderlei Pereira Peres em: 06/05/2021 15:33. Download realizado por Vanderlei Pereira Peres em 11/11/2021 16:14



 

 
Estudo de Impacto Ambiental 

 
 

 

 
  

- 224 - RECITECH 
Rua Romeu Karpinski Rocha, 3736 - Guarapuava - Paraná – Brasil 

recitech@recitechambiental.com.br 

 

 
Figura 119 - Vespidae (A - E):. A - Zeta sp. 1, B - Synoeca sp. 1, C - Procnectarina sp. 1, D - 

Polistes sp. 1, E - Agelaia sp. 1; Tomiridae (F): F - Torymus sp. 1; Tiphidae (G):  F - Tiphia sp. 
1;  Pompilidae (H): H - Pompilidae sp. 1. 
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4.2.2.3.3. Conclusão 

. Diante do emprego das metodologias foram amostrados 

relativamente muitas espécies. Isto indica que à área, ainda que seja um 

fragmento pequeno de vegetação com grande influência antrópica no entorno, 

apresenta diversidade de invertebrados. A variedade de espécies amostradas 

que desempenham diferentes funções ecológicas, em um relativo curto espaço 

de tempo, reflete este potencial. 

A maior parte das famílias amostradas representam espécimes 

parasitárias. A exemplo pode-se citar os espécimes de Braconidae, Cynipidae 

e Chalcididae, formadoras de galhas, ou, juntamente com Ichneumonidae, 

parasitas de outros insetos ou outros invertebrados. Mymaridae é outro 

exemplo, e costuma parasitar ovos de libélulas, grilos, percevejos, besouros, 

borboletas, moscas, entre outros. Assim como Mymaridae, Bethylidae parasita 

ovos de besouros e borboletas. Pompilidae, por outro lado, são conhecidas por 

serem vespas caçadoras de aranhas, capturando-as e paralisando-as para, em 

seguida, colocarem seus ovos sobre elas. As larvas irão se alimentar das 

aranhas ainda vivas (TRIPLEHORN & JOHNSON, 2005). 

Os espécimes das famílias, citadas anteriormente, dependem de 

uma grande variedade de invertebrados para sua sobrevivência. Esta 

dependência é um indicador ambiental da presença destes outros grupos na 

área, portanto, um indicativo de heterogeneidade. 

Apesar da maioria das famílias serem representantes de espécimes 

parasitários, em relação a abundância nas amostragens, o maior número de 

indivíduos coletados pertence as famílias que são conhecidas por serem 

sociais (Apide, Formicidae e Vespidae). É esperado a captura de um maior 

número de indivíduos destas famílias citadas já que, o fato de serem sociais, 

fazem que sejam comumente encontradas em grupo, forrageado na vegetação. 

Esta condição facilita a captura de um número maior de indivíduos. Cabe 
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destacar que a maior abundância foi de Apidae cujos representantes são de 

espécies polinizadores. 

Dentre as espécies de abelhas amostradas (Apidae), este grupo 

merece destaque, pois são os meliponíneos (Paratrigona sp. 1 e sp. 2 e 

Cephalotrigona sp. 1, Trigona sp. 1), conhecidos popularmente como abelhas 

sem ferrão. Trata-se de espécies de abelhas nativas, que possuem um papel 

ecológico fundamental nos ecossistemas do qual fazem parte. São importantes 

agentes polinizadores, responsáveis por manter o fluxo gênico de diversas 

espécies de plantas nativas e cultivadas nos diversos ecossistemas (OLIVEIRA 

et al., 2013). 

Os meliponíneos estão, atualmente, com suas populações em 

declínio, devido, principalmente, às constantes alterações ambientais, em 

função de sua dependência em relação a presença de cavidades para 

nidificação, quer sejam em troncos ou galhos de árvores ou em cavidades no 

solo (OLIVEIRA et al., 2013). Elas são, portanto, extremamente sensíveis as 

alterações da paisagem (KERR et al., 2001). 

Outro importante registro foram as abelhas conhecidas 

popularmente como Mamangavas (Bombus morio e Bombus brasiliensis). 

Apesar de ter sido registrado apenas um indivíduo de cada espécie, em função 

da dificuldade na captura, constituem ainda um indício importante, que reflete a 

diversidade do local. 

Estas abelhas desempenham um serviço de polinização 

fundamental para a sustentabilidade e conservação dos ecossistemas naturais 

e em cultivos comerciais como o do tomate, maracujá, árvores frutíferas, entre 

outros (DIAS et al., 1999). 

A família das vespas (Vespidae) foi a segunda mais abundante nas 

amostragens. As vespas, também conhecidas como marimbondos são de 

forma geral muito abundantes, principalmente em regiões tropicais. Elas 
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apresentam um alto grau de sinantropismo, (associação com o homem) e é 

muito comum encontrar ninhos de vespas construídos ao redor de edificações 

humanas (PREZOTO, 1999). Elas apresentam diversos comportamentos que 

variam de espécies solitárias a grupos sociais com variações de castas 

femininas (PREZOTO et al., 2007). Em geral são oportunistas e retornam para 

locais com grande oferta de recursos ou alimentos, otimizando o esforço de 

busca por recursos (RAVERET-RICHTER, 2000). Desempenham várias 

funções ecológicas, sendo uma delas a regulação das populações de insetos, 

dentre eles, as pragas em plantações, revelando serem importantes 

economicamente também (GALLO et al., 2002). 

Vespidae foi representada por cinco espécies, dentre as quais 

Polistes sp. 1 foi a mais abundante. Polistes é um gênero que compreende as 

vespas sem diferenças morfológicas entre castas. Constroem ninhos com um 

único favo descoberto e fixo ao substrato por um pedúnculo e apresenta 

relativamente poucos indivíduos na colônia (JEANNE, 1980). Podem ser 

importantes indicadores de qualidade ambiental, pois a oferta de recursos 

alimentares nas proximidades dos ninhos, podem interferir na produtividade 

das colônias (O’DONNELL & JOYCE 2001). Além disso, são consideradas 

valiosas agentes de controle biológico (ELISEI et al., 2010). 

Outro grupo social amostrado de grande relevância foram os 

espécimes de Formicidae. As formigas representaram a terceira família mais 

abundante nas amostradas. A abundância e diversidade de formigas nas 

florestas tropicais é geralmente alta, o que ressalta a sua importância nestes 

ecossistemas (JAFFE et al. 2007). Formigas, juntamente com outros 

invertebrados de solo como minhocas e cupins, são chamadas de "engenheiros 

do ecossistema" devido ao efeito positivo de sua atividade nos ambientes do 

qual fazem parte (GRIFFITHS et al. 2017). As propriedades físicas, químicas e 

biológicas do solo são afetadas positivamente pela presença de ninhos, 

câmaras, galerias e agregados minerais que as formigas criam (WU et al. 

2015).  
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Dentre os espécimes coletadas desta família (Formicidae), pode se 

destacar o gênero Camponotus que foi o mais abundante nas amostragens. 

Camponotus é um gênero extremamente grande e complexo distribuído 

globalmente. Vivem em uma variedade de habitats e micro-habitat. Os ninhos 

são construídos no chão ou galhos podres, ou raramente em madeira viva e a 

maioria das espécies possui uma dieta generalista (BOLTON, 2003). 

De forma geral, como apontado anteriormente, foram amostrados 

relativamente muitas espécies. Podendo inclusive afirmar que um trabalho 

continuado, com mais campanhas, incorporaria mais espécies a lista 

apresentada. O que é esperado, quando se trata de invertebrados, devido a 

sua grande diversidade. 

4.2.2.4. Herpetofauna 

A herpetofauna é uma das áreas da biologia que inclui dois grupos: 

os anfíbios constituídos pelos anuros, salamandras, tritões e cecílias e os 

répteis representados pelos lagartos, serpentes, tartarugas e crocodilianos, e 

ambos representam uma das maiores diversidades existente de vertebrados 

terrestres do planeta [29].  

De acordo com Frost (2020) [30], são registradas 8.259 espécies de 

anfíbios no mundo, no qual, 7.283 espécies é composta pelos anfíbios anuros 

sapos, rãs e pererecas. Desta forma, o Brasil apresenta a maior diversidade 

com 1.137 espécies de anfíbios até o momento [31].  

São reconhecidas atualmente mais de 10.700 espécies de répteis no 

mundo. Sendo que até fevereiro de 2018, ouve o registro de 795 espécies 

dessa classe no Brasil. Contudo, o Brasil segue no terceiro lugar em riqueza de 

 
29 V. M.; LANGONE, J. A. Brazilian Amphibians: List of Species. Herpetologia Brasileira, v. 5, p. 34-46. 

2016. 
30 Frost, D.R. 2020. Amphibian Species of the World: An Online Reference. Version 6.1. Electronic 
Database accessible at: http://research.amnh.org/ herpetology/amphibia/index.html. American 
Museum of Natural History, New York, USA. Acesso em 15 dez. 2020. 
31 COSTA, H.C.; BÉRNILS, R.S. Répteis do Brasil e suas Unidades Federativas: Lista de espécies 2018. 
Herpetologia Brasileira, v. 7, n. 1, p. 11-57. 2018. 
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espécies de répteis do mundo, atrás apenas da Austrália (1.057) e do México 

(942) [32]. 

O estudo da herpetofauna é muito importante pois através dela é 

possível conhecer sobre a biologia, distribuição e conservação que ainda se 

encontra muito limitada no Brasil [33]. Portanto, esses animais também são 

considerados como ótimos bioindicadores de qualidade ambiental [4] 

biocontroladores de invertebrados e pequenos vertebrados e servem de 

alimento para outros animais, sendo fundamental para o funcionamento de 

diversos ecossistemas [34]. 

4.2.2.4.1. Metodologia 

4.2.2.4.1.1. Procura sistematizada limitada por tempo (PSLT) 

Consiste na busca por animais através de caminhada lenta no 

interior do fragmento, 2 horas durante o período diurno e 2 horas durante o 

período noturno, realizando inspeção detalhada dos microambientes 

característicos e acessíveis, procurando por espécimes escondidos no folhiço, 

em tocas, sob troncos caídos, sob pedras, galhos (CAMPBELL & CHRISTMAN, 

1982). 

Tabela 74 - Esforço amostral do estudo da herpetofauna pelo método PSLT. (Tempo x técnico 
x dias de amostragem x nº áreas x nº campanhas). 

Método Tempo Técnico Dias Áreas Campanhas Total 

PSLT 4 h 2 4 2 2 128 horas 

Esforço amostral: 128 horas 

  

 
32 SBH –Herpetologia Brasileira. Volume 7, número 1. Fevereiro 2018. Disponível em. Acesso em 12 dez. 
2020. 
33 UETZ, P. & HOŠEK, J. The Reptile Database. Acessado em 12 de dezembro de 2020. www.reptile-
database.org. 2018. 
34 MYERS, N., MITTERMEIER, R.A., MITTERMEIER, C.G., FONSECA, G.A.B. & KENT, J. Biodiversity hotspots 
for conservation priorities. Nature 403:853-858. 2000.  
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4.2.2.4.1.2. Amostragem em sítio de reprodução (ASR) 

Os anuros têm como habito vocalizarem em beiras de rios, riachos, 

poças d’água, brejos ou lagos. Assim, é possível realizar a identificação através 

do som que emitem.  

Alguns grupos de répteis (serpentes, quelônios e crocodilianos) 

também são comumente registrados nestas áreas, já que muitas espécies 

utilizam os corpos d’água como sítios de forrageamento e/ou reprodução. 

Para anfíbios, serão contabilizados todos os machos anuros em 

atividade de vocalização, assim como os indivíduos visualizados em repouso. 

Como para a maioria das espécies de anuros não é possível uma contagem 

precisa do número de indivíduos vocalizando, porque muitos machos vocalizam 

ao mesmo tempo (coro), ou porque vocalizam muito próximos um do outro, 

foram empregadas as seguintes categorias de vocalização (RUEDA; CASTRO 

& CORTEZ., 2006.):  

• 0 – nenhum indivíduo da espécie vocalizando;  

• 1 – número de indivíduos vocalizando estimável entre 1-5;  

• 2 – número de indivíduos vocalizando estimável entre 6-10;  

• 3 – número de indivíduos vocalizando estimável entre 10-20;  

• 4 – formação de coro em que as vocalizações individuais são 

indistinguíveis e não se pode estimar o número de indivíduos (>20). 

Para estimar a abundância dos anfíbios, será extrapolado o valor 

máximo de cada categoria amostral. 

Tabela 75 - Esforço amostral do estudo da herpetofauna pelo método ASR. (Tempo x técnico x 
dias de amostragem x nº áreas x nº campanhas). 

Método Tempo Técnico Dias Áreas Campanhas Total 

ASR 2 h 2 4 2 2 6 horas 

Esforço amostral: 64 horas 
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4.2.2.4.2. Resultados 

Na UTE São Pedro registraram-se oito espécies para herpetofauna, 

sendo seis de anfíbios, distribuídas em duas famílias, e duas espécies de 

répteis, distribuída em duas famílias representados na Tabela 76.  

Tabela 76 – Herpetofauna registrada em campo nas áreas da UTE São Pedro. 
Legendas: Campanhas: [1] Primavera 2020. Áreas: [A] Área A; [B] Área B. Registro: [c] captura; [e] Escuta; [v] 
visualização. Status de Conservação: [MU] Mundo, fonte IUCN, 2020 []; [BR] Brasil, fonte ICMBio, 2018]. [DD] dados 
insuficientes; [LC] pouco preocupante 

Táxon Nome-vernáculo Áreas Registro 
Status 

MU BR 

AMPHIBIA 

Hylidae      

Aplastodiscus perviridis Perereca-verde B e LC LC 

Boana faber Perereca-martelo A e LC LC 

Dendropsophus minutus Perereca-de-ampulheta B e LC LC 

Dendropsophus nanus Perereca-do-brejo B e LC LC 

Leptodactylidae      

Leptodactylus mystacinus Rã A e LC LC 

Physalaemus cuvieri Rã-cachorro B e LC LC 

REPTILIA 

Teiidae      

Salvator merianae Teiú B v LC LC 

Elapidae      

Micrurus sp Coral-verdadeira B v DD LC 

Em comparação com a literatura consultada anteriormente, a qual 

representa a herpetofauna de regiões próximas ao empreendimento em 

questão, a lista do levantamento obtidas em campo durante o período de 

amostragem na área de influência da UTE São Pedro, apresentou um número 

consideravelmente baixo de espécies. Sendo assim, alguns fatores abióticos 

como a umidade relativa do ar, chuvas e temperatura, são importantes fatores 

para as atividades dos anfíbios, podendo assim ter influência na baixa 

amostragem desses organismos. Contudo, a dificuldade de amostrar espécies 

em áreas de floresta, a escassez de alguns anuros, acaba envolvendo uma teia 

regulatória que permite aos organismos responder a disponibilidade hídrica, 

nutricional e energética.  
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A fauna reptiliana do Paraná apresenta pequena diversidade e 

densidade de espécies devido à influência dos climas tropical e equatorial; ou 

até mesmo, o baixo número de espécies, pode ser afetado pelo alto índice 

antrópico na região, a qual se encontra próxima a grandes polos agrícolas, os 

quais reduzem significativamente as áreas naturais. Segundo Strussmann 

(2000) [35] a perda de hábitat em decorrência do desmatamento, queimadas, 

formação de pastagens e monoculturas é indicada como as ações mais 

deletérias impostas às espécies de répteis e anfíbios. 

Diante disso, as seis espécies de anfíbios encontradas em campo 

nas áreas de influência são comuns em vários biomas e apresentam uma 

ampla distribuição geográfica no Brasil. Já o representante do gênero Micrurus 

não possuem muitos dados com relação a literatura, apenas dados de algumas 

espécies constituintes desse gênero. 

 
Figura 120 - Herpetofauna registrada em campo. Salvator merianae (Teiú).  

(Imagem ilustrativa – fonte: Recitech, 2019) 

 
35 STRUSSMANN, C. et al. Levantamento de Anfíbios e Répteis de Localidades da Região sul da planície 
alagado do Pantanal e Cerrado do entorno Mato Grosso do Sul. RAP Bol. Avaliação Biológica. 219-
223.2000.  
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4.2.2.4.3. Espécies endêmicas 

Todas as espécies de anfíbios e repteis encontradas são comuns 

em vários biomas, porém apresentam uma ampla distribuição na Mata Atlântica 

[36]. 

4.2.2.4.4. Espécies exóticas 

Não foram registradas espécies exóticas. 

4.2.2.4.5. Espécies ameaçadas 

Nenhuma das espécies amostradas nas áreas de interesse consta 

como ameaçada na Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas (IUCN, 2020), as 

espécies listadas apresentam status LC (pouco preocupante) e DD (dados 

deficientes. 

4.2.2.4.6. Espécies bioindicadoras 

Os anfíbios são considerados excelentes bioindicadores da 

qualidade ambiental, devido a algumas características de sua biologia, como 

ciclo de vida bifásico, dependência de condições de umidade para a 

reprodução, pele permeável, padrão de desenvolvimento embrionário, aspectos 

da biologia populacional e interações complexas nas comunidades em que se 

inserem [37]. 

Os répteis, segundo Moura-Leite et al (1993) [38], são importantes em 

estudos ambientais para a conservação de regiões naturais, por ocuparem o 

topo de várias cadeias alimentares e, portanto, exigirem certa oferta alimentar 

que sustente suas populações. Segundo esses autores, essa peculiaridade do 

 
36 CONDEZ, T.H, SAWAYA, R.J. & DIXO, M. Herpetofauna of the Atlantic Forest remnants of Tapiraí and 
Piedade region, São Paulo state, southeastern Brazil. BiotaNeotrop. 9(1) 2009.  
37 BERTOLUCI, J., CANELAS, M.A.S., EISEMBERG, C.C., PALMUTI, C.F.S. & MONTINGELLI, G.G. 2009. 
Herpetofauna da Estação Ambiental de Peti, um fragmento de Mata Atlântica do estado de Minas 
Gerais, sudeste do Brasil. Biota Neotrop. 9(1):147-155 

38 MOURA-LEITE JC, MORATO SAA & BÉRNILS RS. New records of reptiles from the state of Paraná, 
Brazil. Herpetological Review. 27(4): 216-217. 1996. 
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grupo faz com que os répteis funcionem como excelentes bioindicadores de 

primitividade dos ecossistemas. 

4.2.2.4.7. Espécies de interesse econômico 

As serpentes do gênero Micrurus são conhecidas como corais 

verdadeiras. Estas serpentes apresentam características morfológicas 

semelhantes às encontradas nas serpentes não peçonhentas. Porém, a 

peçonha é extremamente tóxica, agindo principalmente por mecanismos 

neurotóxicos [39]. Sendo necessário mais estudos sobre a distribuição dessas 

serpentes nos biomas brasileiros. 

4.2.2.5. Mastofauna 

O Brasil é considerado o país que possui a segunda maior 

diversidade de mamíferos do mundo, abrigando 701 espécies descritas, 

distribuídas em 243 Gêneros, 50 Famílias e 12 Ordens, onde de todas as 

espécies, destas 30% são consideradas endêmicas [40]. 

Os mamíferos constituem um grupo de extrema importância para o 

equilíbrio dos ecossistemas, pois desempenham funções vitais na estrutura das 

comunidades biológicas [41]. Estes exercem diversas funções no ecossistema, 

como dispersão e predação de sementes, controle de população de presas, 

além de manutenção das assembleias de outros grupos de fauna [42]. 

Além disso, devido ao fato de algumas espécies estarem próximas 

ou no topo da cadeia alimentar, os mamíferos são considerados importantes 

bioindicadores ambientais [43]. 

 
39 HUEZA, I.M. Toxinas de animais peçonhentos. In OGA,S.; CAMARGO, M.M.A.; BATISTUZZO, J.A.O. 
Fundamentos de Toxicologia. Editora Atheneu, São Paulo, 4°ed. P. 237-250, 2014. 
40 PAGLIA, A. P. et al. Lista anotada dos mamíferos do Brasil 2ª Edição Annotated checklist of Brazilian 
mammals. Occasional papers in conservation biology, v. 6, p. 76, 2012. 
41 ROBINSON, J. G.; REDFORD, K. H. Body size, diet, and population density of Neotropical forest 
mammals. The American Naturalist, v. 128, n. 5, p. 665-680, 1986. 
42 TERBORGH, J. et al. Tree recruitment in an empty forest. Ecology, v. 89, p. 1757 – 1768, 2008. 
43 CRUZ, M. A. O. M.; CAMPELLO, M. L. C. B. Mastofauna: primeira lista e um estudo sobre Callitrix 
jacchus Erxleben, 1777 (Callitrichidae: Primates) na Reserva Ecológica de Dois Irmãos. Reserva Ecológica 
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4.2.2.5.1. Metodologia 

4.2.2.5.1.1. Busca ativa (BA) 

Essa metodologia de obtenção de registros consiste na visualização 

dos espécimes a partir de encontros ocasionais, na identificação de 

vocalizações e na busca por vestígios que evidenciem a presença dos 

espécimes nas áreas de estudo, tais como: tocas, fezes, pegadas e carcaças 

(Figura 121). Esse método foi aplicado em diferentes períodos dos dias e 

consistiu no uso de transectos a fim de abranger toda a área de estudo. 

 
Figura 121 – Exemplo da aplicação do método de busca ativa através do registro de pegadas 

e fezes animais. 

O esforço amostral para a aplicação dessa metodologia está descrito 

na Tabela 77. 

Tabela 77 - Esforço amostral do estudo da mastofauna pelo método busca ativa. (Tempo x 
técnico x dias de amostragem x nº áreas). 

Método Tempo Técnico Dias Áreas Campanhas Total 

Busca Ativa (BA) 4 h 2 4 2 2 128 horas 

Esforço amostral: 128 horas 

 
de Dois Irmãos: Estudos em um Remanescente de Mata Atlântica em Área Urbana (Recife–
Pernambuco–Brasil), Editora Universitária da UFPE, Recife, p. 253-270, 1998. 
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4.2.2.5.1.2. Armadilha fotográfica 

As armadilhas fotográficas ou câmeras traps consistem em 

equipamentos com sensores de movimento que realizam os registros a partir 

de fotos ou vídeos, a fim de registrar espécies de difícil visualização e/ou 

captura (Figura 122). 

 
Figura 122 – Armadilha fotográfica instalada na área de estudo. 

Imagem ilustrativa. Foto: Recitech (2019) 

Para a realização do levantamento da fauna, foram utilizadas 

câmeras de modelo único (Bushnell Trophy Cam HD), instaladas em locais 

estratégicos nas áreas de estudos a uma altura de aproximadamente 60 cm do 

solo. A fim de potencializar os registros foram utilizados alguns itens 

alimentícios como iscas, tais como: milho, frutas, ração úmida, creme de 

amendoim, sal e sardinha. 

Os equipamentos permaneceram instalados durante todo o período 

de amostragem, de forma que as armadilhas foram vistoriadas diariamente a 

fim de repor os itens alimentícios. 

O esforço amostral para a aplicação dessa metodologia está descrito 

na Tabela 78. 
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Tabela 78 - Esforço amostral do estudo da mastofauna pelo método de armadilha fotográfica. 
(Tempo x armadilhas x dias de amostragem x nº áreas x nº campanhas). 

Método Tempo Armadilhas Dias Áreas Campanhas Total 

Armadilha Fotográfica 24 h 1 4 2 2 384 horas 

Esforço amostral: 384 horas 

4.2.2.5.1.3. Armadilha tomahawk 

As armadilhas tomahawk consistem em gaiolas confeccionadas em 

grade de arame galvanizado, utilizadas para a captura de mamíferos de 

pequeno porte (Figura 123). 

 
Figura 123 - Exemplo de aplicação do método da Armadilha do tipo Tomahawk. 

Os equipamentos foram instalados em transectos buscando locais 

estratégicos de passagem dos espécimes. A fim de atrair os animais e 

potencializar os resultados de captura foram dispostas iscas no interior das 

armadilhas, tais como: banana, bacon, ração úmida e creme de amendoim. 

O método foi aplicado durante todo o período da campanha de 

levantamento, de forma que as armadilhas foram revisadas diariamente no 

período matutino. Os indivíduos capturados tiveram seus dados biométricos 

anotados e posteriormente foram soltos no local da captura. 

O esforço amostral para a aplicação dessa metodologia está descrito 

na Tabela 79.  

Inserido ao Protocolo 15.504.506-0 por Vanderlei Pereira Peres em: 06/05/2021 15:33. Download realizado por Vanderlei Pereira Peres em 11/11/2021 16:14



 

 
Estudo de Impacto Ambiental 

 
 

 

 
  

- 238 - RECITECH 
Rua Romeu Karpinski Rocha, 3736 - Guarapuava - Paraná – Brasil 

recitech@recitechambiental.com.br 

 

Tabela 79 - Esforço amostral do estudo da mastofauna pelo método de armadilha tomahawk. 
(Tempo x armadilhas x dias de amostragem x nº áreas x nº campanhas). 

Método Tempo Armadilhas Dias Áreas Campanhas Total 

Armadilha Tomahawk 24 h 10 4 2 2 3.840 horas 

Esforço amostral: 3.840 horas 

4.2.2.5.1.4. Redes de neblina 

As redes de neblina são equipamentos utilizados para o 

levantamento de dados da quiropterofauna. Tratam-se de redes mantidas em 

pé através de hastes que são presas nas extremidades possibilitando sua 

armação. 

As redes possuem fios bem finos de nylon e têm comprimento e 

altura variáveis, formando ao longo da rede, guias paralelas onde a malha 

forma bolsos fundos e frouxos, onde o morcego entrará e ficará preso, sem 

causar ferimentos ao animal (Figura 124). 

 
Figura 124 – Exemplo de aplicação do método Rede de neblina. 

As redes foram dispostas em corredores de voo dos morcegos em 

ambas as áreas de estudo, serão três redes de 6x3m e uma de 9x3m.  

As redes permaneceram abertas desde o pôr do sol até às 22:00 

horas, totalizando aproximadamente três horas de amostragem por noite. 

Neste período, serão realizadas vistorias a cada 30 minutos. 
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Os indivíduos capturados serão acondicionados em sacos de 

algodão respirável e transportados até a base de campo para a realização da 

triagem que consiste na tomada de dados biométricos, na identificação da 

espécie e na marcação com anilhas numeradas e coloridas. Após a realização 

desse processo, os espécimes serão soltos.. 

O esforço amostral para a aplicação dessa metodologia está descrito 

na Tabela 79. 

Tabela 80 - Esforço amostral do estudo da mastofauna pelo método de rede de neblina. 
(Tempo x armadilhas x dias de amostragem x nº áreas x nº campanhas). 

Método Tempo Armadilhas Dias Áreas Campanhas Total 

Rede de neblina 3 h 2 4 2 2 96 horas 

Esforço amostral: 96 horas 

4.2.2.5.2. Resultados 

Durante as campanhas de monitoramento foram amostradas 4 

espécies de mamíferos conforme a Tabela 81.  

Tabela 81 – Mastofauna registrada em campo nas áreas da UTE São Pedro. 
Legendas: Áreas: [A] Área A; [B] Área B. Registro: [v] visualização; [t] armadilha fotográfica; [c] captura. Status de 
Conservação: [MU] Mundo, fonte IUCN, 2020 []; [BR] Brasil, fonte ICMBio, 2018 . [LC] pouco preocupante. 

Táxon Nome-vernáculo Áreas Registro Status 

MU BR 

Didelphidae      

Didelphis albiventris Gambá-de-orelha-branca A, B v LC LC 

Dasypodidae      

Euphractus sexcinctus Tatu-peba A t LC LC 

Phyllostomidae      

Sturnira lilium Morcego A, B c LC LC 

Erethizontidae      

Coendou spinosus Ouriço-cacheiro B v LC LC 
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Figura 125 - Mastofauna registrada em campo com armadilha fotográfica. Euphractus sexcinctus 

(tatu-peba). 

Os baixos registros dessas campanhas estão relacionados a 

antropização das áreas e a proximidade com a cidade. 

4.2.2.5.3. Espécies endêmicas 

De maneira geral, as espécies registradas apresentam ampla 

distribuição entre os biomas do território nacional, com isso, não foram 

registradas espécies endêmicas nas áreas de monitoramento. 

4.2.2.5.4. Espécies exóticas 

Não foram registradas espécies exóticas nas áreas de estudo. 

4.2.2.5.5. Espécies ameaçadas 

Das espécies registradas, nenhuma apresenta algum grau de 

ameaça segundo a IUCN e o ICMBio. No entanto, a destruição do habitat e a 

caça ilegal da fauna silvestre ainda representam ameaça para muitas espécies 

em risco. No Brasil, a descaracterização de florestas implica na formação de 

ilhas biogeográficas, obrigando um grande número de espécies a migrarem 

para o interior do fragmento florestal, ocasionando maior disputa por território e 

alimento. 

A caça predatória e profissional da fauna silvestre no Brasil é 

proibida de acordo com o Código de Caça [44], porém, ainda muitas espécies 

 
44 BRASIL. Lei nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967. Dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras 
providências. Lex: coletânea de legislação de direito ambiental, São Paulo, v. 65, 2001.   
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consideradas em risco de extinção são vítimas deste tipo de atividade. Além 

disso, a baixa densidade populacional tem influência na variabilidade genética, 

aumentando a vulnerabilidade das espécies a determinadas doenças e 

epidemias. 

4.2.2.5.6. Espécies bioindicadoras 

As espécies registradas não apresentam um potencial bioindicador, 

pois a maior parte destas são generalistas, apresentando grande plasticidade 

ecológica. 

4.2.2.5.7. Espécies de interesse econômico 

Quanto às espécies de interesse epidemiológico, segundo o Guia de 

Vigilância Epidemiológica [45], algumas espécies silvestres atuam como vetores 

e reservatórios de doenças. Como o morcego registrado, Sturnira lilium, 

espécie considerada como reservatório do vírus da raiva, Lyssavirus sp.  

Os tatus são conhecidos por abrigar diversos agentes patogênicos, 

como a espécie registradas, Euphractus sexcinctus (Tatu-peba) (considerada 

também uma espécie cinegética). Entre os agentes patogênicos,os quais os 

tatus abrigam, estão Trypanossoma cruzi, Toxoplasma gondii, Leishmania 

naiffi, espécies de Sarcocystis e Eimeria, Piroplasma, Nocardia brasiliensis, 

Sporothrix schenckii, Histoplasma capsulatum var. capsulatum, Coccidioides 

immitis, Paecilomyces lilacinus, Leptospira sp., Paracoccidioides brasiliensis e 

Mycobacterium leprae de forma natural e experimental [46]. Pesquisas recentes 

que os tatus podem transmitir hanseníase aos humanos, todavia, não está 

esclarecido todo seu potencial de transmissão zoonótico [47]. Por serem 

 
45 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. (2005) Guia de vigilância 
epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. – 6. ed. – Brasília : Ministério 
da Saúde. 816 p.   
46 LOUGHRY, W. J., TRUMAN, R. W., MCDONOUGH, C. M., TILAK, M.-K., GARNIER, S. & DELSUC, F. (2009). 
Is leprosy spreading among nine-banded armadillos in the southeastern United States? Journal of 
Wildlife Diseases, 45(1):144-152. 
47 Deps, P. D., Faria, L. V., Gonçalves, V. C., Silva, D. A., Ventura, C. G. & Zandonade, E. (2003). Aspectos 
epidemiológicos da transmissão da hanseníase em relação à exposição ao tatu. Hansen Int, 28(2):138-
144. 
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reservatórios de diversos agentes patogênicos, são considerados um bom 

modelo para o estudo da hanseníase. 

4.2.2.6. Avifauna 

As aves constituem um importante grupo de vertebrados na 

composição dos ecossistemas. São ótimas indicadoras de qualidade ambiental 

uma vez que a ocorrência de determinadas espécies está condicionada a 

fatores específicos do ambiente em que estão inseridas [48]. 

Estudos recentes apontam que o Brasil possui uma das maiores 

riquezas de aves, com aproximadamente, 1.919 espécies, reunidos em 33 

ordens, 103 famílias e 705 gêneros. Do total, 1.692 espécies são residentes, ou 

seja, se reproduzem no país, 120 são considerados visitantes e 66 ocorrem 

como vagantes [49]. Esta grande diversidade está associada aos diferentes 

ambientes que podem ser encontrados no País, desde grandes florestas como 

a Amazônia e a Mata Atlântica, até o Cerrado, Caatinga e áreas úmidas [50]. A 

Mata Atlântica, é um dos biomas mais importantes devido à alta biodiversidade 

e o elevado grau de endemismo, sendo considerado o mais importante 

hotspost América do Sul. Apesar da importância deste bioma, a Mata Atlântica 

é uma das áreas que mais sofreu com a fragmentação e descaracterização do 

habitat natural, e que constituía um importante refúgio à avifauna e uma das 

florestas mais ameaçadas do planeta [51].  

 
48 PIRATELLI, A.; SOUSA, S. D.; CORRÊA, J. S.; ANDRADE, V. A.; RIBEIRO, R. Y.; AVELAR, L. H.; OLIVEIRA, E. 
F. 2008. Searching for bioindicators of forest fragmentation: passerine birds in the Atlantic forest of 
southeastern Brazil. Brazilian Journal of Biology, v, 68. n, 2. p, 259-268. 
49 PIACENTINI, V.Q.; ALEIXO, A.; AGNE, C.E.; MAURÍCIO, G.N.; PACHECO, J.F.; BRAVO, G.A.; BRITO, G.R.R.; 
NAKA, L.N.; OLMOS, F.; POSSO, S.; SILVEIRA, L.F.; BETINI, G.S.; CARRANO, E.; FRANZ, I.; LEES, A.; LIMA, 
L.M.; PIOLI, D.; SCHUNCK, F.; AMARAL, F.R.; BENCKE, G.A.; COHN-HAFT, M.; FIGUEIREDO, L.F.A.; 
STRAUBE, F.C.; CESARI, E. 2015. Lista Anotada das aves do Brasil pelo Comitê Brasileiro de Registros 
Ornitológicos. Revista Brasileira de Ornitologia. v, 23. n, 2. P, 91-298. 
50 TABARELLI, M.; PINTO, L. P.; SILVA, J. M. C.; HIRORA, M. M.; BEDÊ, L. C. 2005. Desafios e 
oportunidades para a conservação da biodiversidade na Mata Atlântica brasileira. Megadiversidade. v, 
1. p, 1. P- 132-138. 
51 MITTERMEIER, R. A.; GIL, P. R.; HOFFMANN, M.; PILGRIMM, J.; BROOKS, T. MITTERMEIER, C. G., 
LAMOUREUX, J.; FONSECA, G. A. B. 2004. Hotspots revisited – Earth’s biologically richest and most 
endangered terrestrial ecoregions. University of Chicago Press, Chicago. 
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As aves estão entre os animais mais afetados com a 

descaracterização do meio ambiente, especialmente pela falta de grandes 

porções florestais que possam sustentar comunidades clímax [52]. Quando as 

condições são desfavoráveis, as aves não conseguem manter seu ciclo 

biológico durante todo o ano. Após o período reprodutivo, muitas espécies 

(tucanos e papagaios, por exemplo) migram localmente em busca de alimentos 

como frutas e sementes, cuja disponibilidade é diferente ao longo do ano. Aves 

de porte grande como gaviões não se fixam imediatamente em um território, 

nos primeiros anos de vida quando ainda não se reproduzem, percorrem uma 

região grande e mesmo durante o período reprodutivo, muitos rapinantes voam 

para áreas mais distantes para encontrar presas mais adequadas [53]. 

4.2.2.6.1. Metodologia 

4.2.2.6.1.1. Busca Ativa (lista simples) 

A busca ativa voltada para avifauna, busca a observação de 

espécimes nas áreas de estudo a olho nu ou com auxílio de binóculos. O 

pesquisador caminha por trilhas ou estradas existentes na área de estudo, ou 

mesmo embrenha-se pela vegetação, procurando fazer o menor barulho 

possível. Durante o trajeto todas as espécies vistas e ouvidas são anotadas em 

uma lista simples, tendo assim uma primeira síntese sobre a composição e 

riqueza da área. 

Durante as campanhas o método foi aplicado em períodos de maior 

atividade das aves, que incluem as primeiras horas da manhã e final do dia. Os 

indivíduos avistados serão catalogados e quando possível fotografados. 

Estima-se que o esforço amostral para essa metodologia durante as 

próximas campanhas será o exposto na Tabela 82. 

 

 
52 CULLEN JR., L.; BODMER, E.R.; VALLADARES-PÁDUA, C. 2001. Ecological consequences of hunting in 
Atlantic Forest patches, São Paulo, Brazil. Oryx n, 35. p, 137- 144. 
53 SICK, H. 1997. Ornitologia brasileira. Nova Fronteira, Rio de Janeiro.  p, 912. 
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Tabela 82- Esforço amostral do estudo da Avifauna pelo método Busca ativa. (Tempo x 
armadilhas x dias de amostragem x nº áreas x nº campanhas) 

Método Tempo Técnico Dias Áreas Campanhas Total 

Busca Ativa (BA) 3 h 2 4 2 2 96 horas 

Esforço amostral: 96 horas 

4.2.2.6.1.2. Levantamento quantitativo por pontos de escuta 

Segundo VIELLIARD et al. (2010), para realização desse método 

serão selecionados pontos de amostragem locados a uma distância mínima de 

200 metros entre eles em cada área de estudo. O número de pontos não é fixo 

e depende do tamanho das áreas amostradas. 

As amostragens foram realizadas logo no início da manhã, período 

de maior atividade das aves, durante 20 minutos em cada ponto. Serão 

registradas todas as espécies que vocalizarem (cantos e chamados) e que 

forem vistas. As gravações de vocalizações desconhecidas para o pesquisador 

foram realizadas com um gravador simples para posterior identificação. 

Além da riqueza específica, podemos calcular a frequência de 

ocorrência geral, que determina a proporção do número de visitas em que a 

espécie foi observada em relação ao número total de visitas do levantamento, o 

que permite concluir se uma espécie é regularmente encontrada ou não 

(VIELLIARD et al., 2010). 

𝐹𝑜 =
𝑁𝑣𝑖

𝑁𝑡𝑣
𝑋 100 

Onde: Fo é a frequência de ocorrência, Nvi é o número de visitas em 

que a espécie i foi observada e Ntv é o número total de visitas. 

O esforço amostral para essa metodologia será o exposto na Tabela 

83. 
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Tabela 83- Esforço amostral do estudo da Avifauna pelo Levantamento Quantitativo por Pontos 
de Escuta. (Tempo x armadilhas x dias de amostragem x nº áreas x nº campanhas) 

Método Tempo Técnico Dias Áreas Campanhas Total 

Censo auditivo 2 h 2 4 2 2 64 horas 

Esforço amostral: 64 horas 

4.2.2.6.2. Resultados 

O levantamento das comunidades de aves é importante, pois elas 

apresentam muitos papeis ecológicos nos ecossistemas, atuando na 

polinização das plantas, dispersão de sementes e, auxiliando no controle de 

insetos [54]. Para a região da UTE- São Pedro, na campanha realizada, 

registrou-se um total de 58 espécies de aves, distribuídas em 33 famílias 

(Tabela 84). 

Tabela 84 – Avifauna registrada em campo nas áreas da UTE São Pedro. 
Legenda: Áreas: [A] Área de levantamento A. [B] Área de levantamento B. Registro: [s] Sonoro. [v] Visual. 

Status de Conservação: [MU] Mundo, fonte IUCN, 2020[55]. [BR] Brasil, fonte ICMBio, 2018[56]. [LC] Não 

Ameaçado, [NT] Quase ameaçada. 

Táxon Nome-vernáculo Áreas Registro Status 

MU BR 

Família Tinamidae      

     Crypturellus obsoletus Inambuguaçu A S LC LC 

Família Ardeidae      

    Syrigma sibilatrix Maria-faceira A,B S,V LC LC 

Família Threskiornithidae      

Theristicus caudatus Curicaca A, B S, V LC LC 

Mesembrinibis cayennensis Coró-coró A S LC LC 

Família Cathartidae      

Coragyps atratus Urubu-de-cabeça-preta A,B V LC LC 

Família Accipitridae      

      Ictinia plúmbea Sovi A V LC LC 

Rupornis magnirostris Gavião-carijó A S, V LC LC 

Família Rallidae      

Aramides saracura Saracura-do-mato A,B S, V LC LC 

 
54 ANDRADE, M. 1993. A vida das aves: introdução à biologia e conservação. Belo Horizonte: Líttera 
Maciel.  
55 IUCN 2020. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2019-3. <https://www.iucnredlist.org>. 
Acesso em 30 de janeiro de 2020. 
56 ICMBIO. 2018. Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção: Volume I / 1. ed. Brasília, 
DF: ICMBio/MMA. 492 p.: il., gráfs., tabs. 
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Tabela 84 – Avifauna registrada em campo nas áreas da UTE São Pedro. 
Legenda: Áreas: [A] Área de levantamento A. [B] Área de levantamento B. Registro: [s] Sonoro. [v] Visual. 

Status de Conservação: [MU] Mundo, fonte IUCN, 2020[55]. [BR] Brasil, fonte ICMBio, 2018[56]. [LC] Não 

Ameaçado, [NT] Quase ameaçada. 

Táxon Nome-vernáculo Áreas Registro Status 

MU BR 

Família Charadriidae      

Vanellus chilensis Quero-quero B S, V LC LC 

Família Columbidae      

Columbina talpacoti Rolinha-roxa A,B S, V LC LC 

Leptotila rufaxilla Juriti-de-testa-branca A S LC LC 

Leptotila verreauxi Juruti-pupu A,B S LC LC 

Patagioenas picazuro Pombão A,B S, V LC LC 

Zenaida auriculata Avoante A, B V LC LC 

Família Cuculidae      

Crotophaga ani Anu-preto B S,V LC LC 

Dromococcyx pavoninus Peixe-frito-pavonino B S LC LC 

Guira guira Anu-branco A,B V LC LC 

Família Strigidae      

Athene cunicularia Coruja-buraqueira B  V LC LC 

Megascops choliba Corujinha-do-mato B S LC LC 

Família Caprimulgidae      

      Lurocalis semitorquatus Tuju B S,V LC LC 

Família Trochilidae      

      Chlorostilbon lucidus Besourinho-de-bico-
vermelho 

A V LC LC 

Família Trogonidae      

       Trogon surrucura Surucuá-variado B S,V LC LC 

Família Momotidae      

      Baryphthengus ruficapillus Juruva B V LC LC 

Família Picidae      

Veniliornis spilogaster Picapauzinho-verde-
carijó 

A,B V LC LC 

Família Falconidae      

Caracara plancus Carcará A,B V LC LC 

Família Psittacidae      

Psittacara leucophthalmus Periquitão B S,V LC LC 

Família Thamnophilidae      

Thamnophilus caerulescens Choca-da-mata B S LC LC 
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Tabela 84 – Avifauna registrada em campo nas áreas da UTE São Pedro. 
Legenda: Áreas: [A] Área de levantamento A. [B] Área de levantamento B. Registro: [s] Sonoro. [v] Visual. 

Status de Conservação: [MU] Mundo, fonte IUCN, 2020[55]. [BR] Brasil, fonte ICMBio, 2018[56]. [LC] Não 

Ameaçado, [NT] Quase ameaçada. 

Táxon Nome-vernáculo Áreas Registro Status 

MU BR 

Família Dendrocolaptidae      

Dendrocolaptes platyrostris Arapaçu-grande B V LC LC 

Sittasomus griseicapillus Arapaçu-verde B V LC LC 

Família Furnariidae      

Furnarius rufus João-de-barro A, B S, V LC LC 

Leptasthenura setaria Grimperinho B S,V NT LC 

Synallaxis cinerascens Pi-puí B S LC LC 

Família Pipridae      

      Chiroxiphia caudata Tangará B S LC LC 

Família Tityridae      

      Tityra inquisitor Anambé-branco-de-
bochecha-parda 

B V LC LC 

Família Platyrinchidae      

Platyrinchus mystaceus Patinho B S,V LC LC 

Família Tyrannidae      

      Megarynchus pitanguá Nei-nei B V LC LC 

      Myiodynastes maculatus Bem-te-vi-rajado A V LC LC 

Pitangus sulphuratus Bem-te-vi A, B S, V LC LC 

Tyrannus melancholicus Suiriri A V LC LC 

Tyrannus savana Tesourinha A,B V LC LC 

Família Corvidae      

Cyanocorax chrysops Gralha-picaça B S, V LC LC 

Família Hirundinidae      

       Progne chalybea Andorinha-grande A V LC LC 

Pygochelidon cyanoleuca Andorinha-pequena-de-
casa 

A V LC LC 

Família Troglodytidae      

Troglodytes musculus Corruíra A,B V LC LC 

Família Turdidae      

      Turdus amaurochalinus Sabiá-poca A,B S, V LC LC 

Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira A,B S, V LC LC 

Turdus leucomelas Sabiá-branco A S, V LC LC 

Família Mimidae      
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Tabela 84 – Avifauna registrada em campo nas áreas da UTE São Pedro. 
Legenda: Áreas: [A] Área de levantamento A. [B] Área de levantamento B. Registro: [s] Sonoro. [v] Visual. 

Status de Conservação: [MU] Mundo, fonte IUCN, 2020[55]. [BR] Brasil, fonte ICMBio, 2018[56]. [LC] Não 

Ameaçado, [NT] Quase ameaçada. 

Táxon Nome-vernáculo Áreas Registro Status 

MU BR 

Mimus saturninus Sabiá-do-campo A,B V LC LC 

Família Passerellidae      

Zonotrichia capensis Tico-tico A,B V LC LC 

Família Parulidae      

Basileuterus culicivorus Pula-pula A,B V LC LC 

Myiothlypis leucoblephara Pula-pula-assobiador B S LC LC 

Setophaga pitiayumi Mariquita A,B V LC LC 

Família Icteridae      

Cacicus chrysopterus Japuíra A, B S, V LC LC 

Molothrus bonariensis Chupim B V LC LC 

Família Thraupidae      

      Ramphocelus bresilius Tiê-sangue A V LC LC 

Saltator similis Trinca-ferro-verdadeiro B S, V LC LC 

Sicalis flaveola Canário-da-terra-
verdadeiro 

A S, V LC LC 

Tangara sayaca Sanhaçu-cinzento A,B V LC LC 

Inserido ao Protocolo 15.504.506-0 por Vanderlei Pereira Peres em: 06/05/2021 15:33. Download realizado por Vanderlei Pereira Peres em 11/11/2021 16:14



UTE São Pedro 

 
 

 

 

  

+55 (42) 3623-0054   +55 (42) 3626-2680  

www.recitechambiental.com.br 

 

- 249 - 

 

 

Figura 126 - Avifauna registrada na UTE São Pedro. [a] Sovi (Ictinia plumbea). [b] Gavião-
carijó (Rupornis magnirostris). [c] Rolinha-roxa (Columbina talpacoti). [d] Avoante (Zenaida 

auriculata). [e] Anu-branco (Guira guira). [f] Coruja-buraqueira (Athene cunicularia). 
Fotos: Neida Rodrigues Vieira. 
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Figura 127 - Avifauna registrada na UTE São Pedro. [g] Surucuá-variado (Trogon surrucura). 
[h] Juruva (Baryphthengus ruficapillus). [i] Carcará (Caracara plancus). [j] João-de-barro 
(Furnarius rufus). [k] Bem-te-vi-rajado (Myiodynastes maculatus). [l] Bem-te-vi (Pitangus 

sulphuratus).  
Fotos: Neida Rodrigues Vieira 
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A Avifauna que compõe a área da UTE São Pedro, foram 

registradas basicamente, associadas em Fragmentos florestais e pequenas 

porções de áreas de campos. Sendo a área B composta por fragmentos 

florestais, onde há predominância de Floresta Ombrófila Mista (FOM), já a área 

A é composta basicamente pela araucária (Araucaria angustifolia) e área de 

campo.  

A família que apresentou maior abundância de espécies nessa 

campanha, foi a família Tyrannidae, com cinco (5) espécies registradas. 

Indivíduos dessa família podem ser encontrados habitando áreas abertas ou 

semiabertas, alimentam-se de sementes e frutos. Algumas espécies se 

estabeleceram com sucesso à presença e transformações humanas, como por 

exemplo o bem-te-vi (Pitangus sulphuratus), o suiriri (Tyrannus melancholicus) 

e a tesourinha (Tyrannus savana). Na área designada de campo, refere-se a 

áreas que foram desflorestadas, antropizadas, com abundância de gramíneas, 

que comportam indivíduos com tolerâncias a mudanças bruscas da paisagem 

e/ou que se adaptaram muito bem as condições impostas por populações 

humanas, por exemplo alguns indivíduos da família Columbidae . 

4.2.2.6.1. Espécies endêmicas 

Segundo De maneira geral as espécies endêmicas registradas na 

área de estudo foram àquelas endêmicas da Mata Atlântica. Foram registradas 

quatro espécies pertencentes a quatro famílias: a saracura-do-mato (Aramides 

saracura), o surucuá-variado (Trogon surrucura), o grimpeiro (Leptasthenura 

setaria), o tangara (Chiroxiphia caudata) [57]. Na categoria Quase Endêmica 

(QE), foram registradas duas espécies, a juruva (Baryphthengus ruficapillus) e 

o pi-puí (Synallaxis cinerascens) [58,59]. 

 
57 SIGRIST, T. 2015. Aves do Brasil Oriental: Guia de Bolso. Avis Brasilis, São Paulo. 
58 SIGRIST, T. 2015. Aves do Brasil Oriental: Guia de Bolso. Avis Brasilis, São Paulo. 
59 LIMA, L. M. L. 2013.  Aves da Mata Atlântica: riqueza, composição, status, endemismos e 
conservação. Dissertação (Mestrado) - Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. 
Departamento de Zoologia. v, 2.  ix+513p. 
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4.2.2.6.2. Espécies ameaçadas 

Ao nível mundial e nacional, não foram identificadas espécies nas 

categorias Vulnerável (VU) ou Em Perigo (EN). Na categoria Quase Ameaçada 

(NT) a nível mundial, no presente estudo foi registrada o grimpeiro 

(Leptasthenura setaria) [60], espécie totalmente associada ao pinheiro-do-

paraná (Araucaria angustifólia)  

4.2.2.6.3. Espécies de interesse econômico 

As aves sempre despertaram grande interesse nos seres humanos 

devido à beleza de suas cores e canto, sendo criadas como animais de 

estimação. Algumas espécies que podem ser apanhadas a criação ilegal em 

gaiolas são os psitacídeos (Família Psittacidae), turdídeos (Família Turdidae) e 

várias espécies de Traupidae como: o canário-da-terra-verdadeiro (Sicalis 

flaveola) e o trinca-ferro (Saltator similis). Dentre as espécies comercializadas, 

os exemplares machos são mais procurados por possuírem maior capacidade 

de canto e uma plumagem mais bonita [61]. Algumas espécies que podem ser 

caçadas para consumo de sua carne, são alguns pombos (Família 

Columbidae). A caça e a apanha ilegal é a segunda principal causa da redução 

populacional de várias espécies de Aves, perdendo apenas para redução e 

degradação dos habitats  

4.2.2.6.4. Espécies exóticas 

Não foram registradas espécies exóticas vivendo de forma livre nas 

áreas estudadas. 

4.2.2.6.5. Espécies bioindicadoras 

Algumas espécies são exigentes e intimamente ligadas a ambientes 

com determinadas especificações, como local para nidificar e locais de 

forrageio, e isso nos fornece subsídios para analisar a qualidade ambiental de 

 
60 IUCN 2020. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2019-3. <https://www.iucnredlist.org>. 
Acesso em 12 de dezembro de 2020. 
61 RIBEIRO, L. B.; SILVA, M.G. 2007. O comércio ilegal põe em risco a diversidade das aves no Brasil. 
Ciência e Cultura. v, 59. n, 4.  
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determinadas áreas. Exemplos de espécies que exigem condições específicas 

para a sobrevivência foram registradas: a juruva (Baryphthengus ruficapillus) e 

indivíduas da família Dendrocolaptidae e Psittacidae, que podem ser mais 

abundantes em áreas de florestas primárias, onde dependem de cavidades 

naturais, como ocos em árvores de grande porte para nidificação. Foram 

observadas três espécies que são dependentes de ambientes florestais e 

possuem alta sensibilidade a perturbações ambientais, sendo Basileuterus 

culicivorus, Myiothlypis leucoblephara e Setophaga pitiayumi [62]. 

 
62 PICK-UPAU; REIS, V. R.; ANDRADE, J. 2019. Aves da Mata Atlântica. Avifauna do Centro de Estudos e 
Conservação da Flora - CECFLORA, São Paulo, Brasil. Série Especial Programa Petrobras Socioambiental. 
Darwin Society Magazine. São Paulo. v,29. n, 29. p,60. 
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5. MEIO SOCIOECONÔMICO 

5.1. Apresentação 

O presente item, com vistas à obtenção da Licença Prévia (LP) foi 

elaborado seguindo todas as temáticas definidas no Ofício nº 

240/2019/IAP/DIALE/DAI e Termo de Referência, para o estudo 

socioeconômico para a análise dos possíveis impactos a serem gerados pelo 

empreendimento; 

5.2. Metodologia 

A elaboração deste relatório teve como base de sustentação, o 

levantamento de informações disponibilizadas por instituições federais, 

estaduais e municipais, além de dados secundários obtidos através de fontes 

oficiais. Corroborando às informações secundárias, o presente diagnóstico foi 

fundamentado em observações e coleta de dados realizadas em campo. 

Foram consideradas todas as temáticas definidas no Ofício nº 

240/2019/IAP/DIALE/DAI e Termo de Referência, assim como está mantida a 

estrutura proposta. As metodologias adotadas nas análises de cada uma das 

temáticas estão de acordo com as normas específicas, com as práticas 

científicas consagradas e estão explicitadas e justificadas no item 

correspondente. 

O relatório socioeconômico foi estruturado focalizando as dinâmicas 

populacional, econômica, territorial e sociocultural das áreas de estudo, de 

forma que fossem estudados os temas fundamentais para a sua caracterização 

e para a análise dos possíveis impactos a serem gerados pelo 

empreendimento. Embora os dados secundários privilegiassem as informações 

em nível municipal, foram apresentadas, em alguns aspectos, análises com 

recortes estadual e nacional, com o objetivo de tecer comparações entre as 

características do município de Cantagalo e dos municípios definidos pela área 

de influência indireta (AII), onde esses se inserem. 
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No item "Caracterização da População" foram indicados os 

municípios presentes na AID (Área de Influência Direta) e AII a partir da 

distribuição geográfica da sua população, nos meios urbano e rural, assim 

como a localização das aglomerações desses mesmos meios para a AID. 

Nesse mesmo item serão abordados dados do município de Cantagalo, 

definido como AID e dos 9 (nove) municípios para a AII, considerando coleta de 

informações secundárias como demografia e nível de renda. O item ainda 

abarcará dados do município de Cantagalo, o qual é definido no presente 

estudo como AID, apresentando para essa região as condições gerais de 

habitação e infraestrutura de serviços básicos, sendo composto por vários 

subitens. 

Os itens e subitens restantes, citados no Termo de Referência - TR 

e encaminhado pelo Instituto Ambiental do Paraná - IAP serão abordados 

considerando a economia regional e local, estrutura ocupacional no âmbito da 

economia local, como aspectos da estrutura produtiva e de serviços da AID, 

bem como os vetores de crescimento regional e sua inter-relação com o 

empreendimento, assim como o desenvolvimento do potencial turístico da 

região. Para tanto, trabalhou-se com indicadores de renda, PEA - População 

Economicamente Ativa, taxa de desemprego, PIB - Produto Interno Bruto, 

finanças públicas e municipais, atividades produtivas, condições de vida, entre 

outros. 

Questões como ações governamentais serão citadas, considerando 

informações de planos e programas, além do uso e ocupação do solo, 

patrimônio histórico, arqueológico e cultural da AID, abordando, nesse último, 

entre outros, a identificação de sítios arqueológicos e comunidades tradicionais 

(caso sejam identificadas) áreas e monumentos naturais, paisagísticos e 

urbanísticos relevantes. 

São objetivos do presente diagnóstico: 
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• Levantar informações secundárias, de cunho quantitativo e 

qualitativo, sobre as áreas de influência do empreendimento, 

com o propósito de conhecer a realidade local e regional onde 

será instalado, considerando que alguns dados secundários 

referentes à Caracterização da População e Estrutura 

Ocupacional no Âmbito da Economia Local para os 

municípios integrantes da AII serão considerados por estarem 

intrinsecamente relacionados à socioeconômica desses 

municípios, com o provável fornecimento de matéria prima 

(cavaco) oriunda dessas áreas em complementação à 

operação da futura UTE. Salientando que os itens, 

anteriormente citados abrangerão, principalmente, o 

município de Cantagalo, definido pelo meio socioeconômico 

como AID; 

• Levantar dados primários do município de Cantagalo (AID), 

por meio de pesquisa de campo, sobre as características da 

infraestrutura, economia, dinâmicas territorial e sociocultural, 

a fim de complementar e confirmar os dados obtidos pela 

pesquisa bibliográfica e documental; 

• Identificar possíveis vulnerabilidades da população em 

relação à infraestrutura e os principais problemas 

socioeconômicos existentes na AID; 

• Analisar as informações obtidas a fim de subsidiar a avaliação 

dos impactos e traçar o prognóstico socioambiental. 

Assim posto, adotaram-se para o estudo, as abordagens quantitativa 

e qualitativa para a coleta e análise de dados. A primeira, centrou-se na 

utilização de pesquisas de informações e de estatísticas em fontes oficiais e 

especializadas, contribuindo, dessa maneira, na produção de análises voltadas 

para quantificar e comparar algumas das características entre os municípios da 
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AII, com ênfase nas informações e dados do município de Cantagalo 

(considerada AID para o meio socioeconômico). Sempre que possível, os 

dados dos municípios integrantes da AII foram contrapostos, a fim de se traçar 

paralelos e comparações que pudessem ajudar na compreensão das 

dinâmicas local (AID) e regional (AII). 

Para se trabalhar com a perspectiva das áreas, utilizaram-se 

recortes diferentes, em razão da disponibilidade de informações existentes. As 

bases de dados oficiais (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, o 

departamento de informática do Sistema Único de Saúde do Brasil - 

DATASUS, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea, Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD Brasil, entre outros) adotam o 

recorte para cada um dos municípios das áreas de influência; em relação às 

políticas públicas se privilegiou informações referentes apenas ao município de 

Cantagalo. 

As abordagens foram realizadas de maneira quantitativa 

(considerando os diversos moradores no entorno da ADA) e qualitativa para a 

coleta e análise de dados primários, bem como para lidar com variáveis cujo 

uso da quantificação não era apropriado. O método qualitativo foi importante 

para se identificar e explorar os significados dos fenômenos estudados e suas 

interações.  

O levantamento bibliográfico constituiu-se na fase inicial dos 

trabalhos, quando foram compilados os documentos e dados disponíveis sobre 

a região, o empreendimento e os diversos temas a serem considerados. 

Em seguida, voltou-se para a identificação de documentos por meio 

de contatos com informantes qualificados, dentre estes, funcionários públicos, 

de órgãos de pesquisa e técnicos que trabalham na região. 

Foram examinados estudos e/ou avaliações disponíveis sobre as 

áreas de influência, desde os documentos mais antigos, que fornecem 
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informações sobre a história de ocupação da área, até os estudos mais 

recentes. 

As informações secundárias fundamentaram, junto com os 

resultados das pesquisas de campo, o desenvolvimento dos diagnósticos e 

proposições. 

Na pesquisa de campo, realizada no período compreendido entre os 

dias 21 e 29 de abril de 2020, foi contatado o município de Cantagalo que 

sediará as futuras instalação da UTE São Pedro.  A localização do município 

de interesse, assim como de algumas das comunidades visitadas, pode ser 

observada no Mapa Área de Influência Direta do Meio Socioeconômico. 

As informações foram coletadas por meio de contatos estabelecidos 

junto a representantes do poder municipal, profissionais e administradores da 

área de ensino, saúde e moradores locais, assim como, aspectos relevantes 

sobre o sistema de infraestrutura à saúde, educação, transportes, segurança, 

saneamento básico, pressão migratória, plano diretor e zoneamento territorial, 

organizações sociais, conflitos, além de buscar compreender como é a 

percepção local sobre a instalação de um empreendimento como a UTE. 

Para tanto, como métodos de coleta de informações primárias 

fornecidas pelos atores sociais, optou-se por utilizar a entrevista estruturada 

(tradicional) apenas no caso dos moradores do entorno da ADA e outra 

ferramenta, que se distingue da primeira por acreditar que a entrevista pode 

gerar qualquer tipo de estranhamento dos informantes em relação aos 

entrevistadores e, em decorrência deste fator, a apreensão de certas práticas, 

opiniões e significados mais subjetivos ficam prejudicados. Assim, adotou-se 

também a observação participante etnográfica como maneira de adentrar “no 

mundo” do informante, tentando ao máximo diminuir o estranhamento deste 

através do estabelecimento de contatos mais informais, por tempo determinado 

nas suas comunidades, com o objetivo de fazer com que o informante se sinta 

à vontade para expressar sua percepção sobre a estrutura dos serviços 
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disponíveis em sua localidade, bem como a respeito de sua percepção em 

relação ao empreendimento.  

A observação participante, ou etnografia, tenta registrar – através de 

diários de campo a serem analisados e compilados posteriormente – a 

negociação de sentido que os atores sociais dão às suas próprias práticas, 

seus costumes, suas ações cotidianas, os sinais não verbais, o uso de termos 

falados no local, entre outros, fazendo com que o trabalho de campo  

(…) nos leve a considerar que será o tempo de 

convivência o meio pelo qual as particularidades, 

os jeitos de ser, os modos de representar 

poderão ser expressos de maneira a dificultar 

que as pessoas exibam apenas aquilo que 

avaliam que o pesquisador deve ou quer 

escutar, possibilitando, então desvelar processos 

criados pelas pessoas em sua vida diária. (GIL, 

2012). 

Na pesquisa de percepção não foi realizada mensuração quantitativa 

das respostas dos entrevistados, mas uma análise de cunho qualitativo, 

segundo os princípios da técnica da “análise de conteúdo”.  

Esse instrumento possibilita a sistematização, categorização e 

análise de material linguístico oral ou escrito. A análise de conteúdo permite 

ultrapassar o nível do senso comum e do subjetivismo na interpretação (GIL, 

2012). Possibilita a compreensão do material textual, buscando explicitar o que 

está subentendido na mensagem e em qual contexto essa é produzida. 

Procurou-se, na estruturação da análise das entrevistas, mapear o contexto em 

que as enunciações foram produzidas e localizar os sujeitos da pesquisa nesse 

cenário. 
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A análise do material coletado em campo foi feita por contraposição 

das respostas e da observação das recorrências e das repetições encontradas 

nas respostas dos entrevistados. Assim, as opiniões emitidas pelos 

entrevistados foram comparadas e contrapostas às análises técnicas que já 

haviam sido realizadas, bem como aos dados estatísticos.  

Considerando que à época da realização do trabalho de campo, 

entre os dias 21 a 29 de abril de 2020, foram adotados todos os procedimentos 

de segurança e de saúde nas atividades executadas, sempre com a utilização 

de máscaras descartáveis para cada um dos contatos efetuados e sempre com 

o uso e a disponibilidade de álcool gel 70º, respeitando em todas as ocasiões o 

distanciamento social preconizado e sem qualquer contato físico com cada um 

dos entrevistados, evitando assim quaisquer contaminação pelo vírus Covid-19. 

5.3. Resultados 

5.3.1. Caracterização da População 

Esse capítulo busca orientar quanto às condições socioeconômicas 

necessárias à implantação de projetos e medidas que atendam a realidade de 

uma determinada população. Os dados censitários, sob responsabilidade do 

IBGE, têm como objetivo conhecer o número de habitantes, os índices de 

crescimento vegetativo, índices de natalidade, índices de mortalidade, 

qualidade de vida, distribuição de renda, entre outros, para que os governos 

realizem os orçamentos anuais direcionados aos serviços públicos, como 

educação, saúde, infraestrutura, geração de emprego e muitas outras. 

As estimativas para 2050 mostram que a população mundial pode 

atingir 9 bilhões de pessoas, situação que precisa ser analisada por diversos 

motivos, considerando, entre outros, a disponibilidade dos recursos naturais63. 

O IBGE adotou, a partir de 2017, a divisão entre regiões geográficas 

intermediárias e imediatas, os quais significam que essas regiões, agrupadas 

 
63 Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/populacao-mundial-1.htm - Acesso em: 27/03/2020. 
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em municípios têm como principal referência a rede urbana e possuem um 

centro urbano local como base. Essa mudança procurou abranger as 

transformações relativas à rede urbana e sua hierarquia, ocorridas desde as 

divisões precedentes, contribuindo para as atividades de planejamento, 

estudos e identificação das estruturas espaciais de regiões metropolitanas e 

outras formas de aglomerações urbanas e rurais e para a divulgação de 

estatísticas, segundo o próprio IBGE64. 

 
Figura 128 - Divisão Regional do Paraná em Regiões Geográficas Imediatas e Regiões 
Geográficas Intermediárias – seta (em vermelho) indica a localização do município de 

Cantagalo/PR. Fonte: IBGE (2017)65 

Considerando o exposto, o estado paranaense, composto por 399 

municípios possui 29 regiões geográficas imediatas, agrupadas em 06 (seis) 

regiões geográficas intermediárias. O município de implantação à futura UTE 

situa-se na região geográfica imediata de Guarapuava, como observado na  

 
64 Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/10542-
compreendendo-o-territorio-atraves-de-suas-articulacoes – Acesso em: 27/03/2020. 
65 Disponível em: https://www.coreconpr.gov.br/wp-content/uploads/2019/09/joia.pdf – Acesso em: 06/04/2020. 
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Figura 128, assim como outros 04 (quatro) municípios presentes na 

AII, apresentando, segundo estimativas do IBGE, em 2018, cerca de 426.014 

habitantes, distribuídos em 19.291,794 km2.66 

A classificação das regiões geográficas em imediatas e 

intermediárias apresenta uma distribuição regional dos municípios redefinindo a 

distribuição do emprego, diretamente relacionado à economia no Estado 

paranaense, sendo assim será oportuno o uso do novo modelo de divisão 

regional. 

Para o IBGE (2017): 

[...] as Regiões Geográficas Imediatas têm na 

rede urbana o seu principal elemento de 

referência. Essas regiões são estruturadas a 

partir de centro urbanos próximos para a 

satisfação das necessidades imediatas da 

população, tais como: compras de bens de 

consumo duráveis e não duráveis; busca de 

trabalho; procura por serviços de saúde e 

educação; e prestação de serviços públicos, 

como postos de atendimento do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, do 

Ministério do Trabalho e de Serviços 

Judiciários, entre outros. 

Já as Regiões Geográficas Intermediárias: 

[...] organizam o território, articulando as 

Regiões Geográficas Imediatas por meio de 

um polo de hierarquia superior diferenciado a 

partir dos fluxos de gestão privado e público e 

 
66 Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/10542-
compreendendo-o-territorio-atraves-de-suas-articulacoes – Acesso em: 27/03/2020. 
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da existência de funções urbanas de maior 

complexidade (IBGE, 2017). 

Assim posto, o presente capítulo iniciará abordando dados sobre a 

estimativa populacional para a AID e AII, considerando, segundo levantamento 

de informações, que embora o Estado paranaense seja o quinto mais populoso 

quando comparado aos outros Estados, o mesmo apresentou crescimento 

abaixo da média do país, pois enquanto a população do Brasil subiu 0,79%, a 

do Paraná teve alta de 0,74%, segundo a data de referência o dia 1º de julho 

de cada ano.67 

5.3.1.1. Crescimento Populacional 

O crescimento populacional do Paraná, abaixo da média nacional 

seria explicado, principalmente, por dois fatores, sendo esses: saldo migratório 

negativo (quando o número de pessoas que sai do estado é maior do que o 

que entra) e taxas de fecundidade menor do que de outras regiões do país.68 

O último censo demográfico no Brasil ocorreu no ano de 2010, 

sendo que as informações referentes à população total, considerando esse 

fator para o território nacional, o Estado do Paraná e municípios da AID e AII 

podem ser observados a seguir. Salientando que os dados referentes aos anos 

de 2018 e 2019 foram estimados por procedimento matemático e são o 

resultado da distribuição das populações dos estados, projetadas por métodos 

demográficos, entre seus diversos munícipios. O método baseia-se na projeção 

da população estadual e na tendência de crescimento dos municípios, 

delineada pelas populações municipais captadas nos dois últimos censos 

demográficos (2000 e 2010) e ajustadas. As estimativas municipais também 

incorporam alterações de limites territoriais municipais ocorridas após 2010.69 

  

 
67 Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/parana/populacao-parana-2019-ibge-habitantes/ - Acesso em: 28/03/2020. 
68 Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/parana/populacao-parana-2019-ibge-habitantes/ - Acesso em: 28/03/2020. 
69 Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/25278-ibge-
divulga-as-estimativas-da-populacao-dos-municipios-para-2019 – Acesso em: 29/03/2020. 
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Tabela 85- Dados com o total da população para o Brasil, Paraná e estados da AID e AII, 
segundo último censo realizado em 2010 e estimativas populacionais para 2018 e 2019. 

País, Estado e Municípios 
(AID e AII) 

Total da população residente Taxa 
crescimento 

2018 – 2019 (%) 

Taxa 
crescimento 

2010 – 2019 (%) 
2010 2018* 2019* 

Brasil 190.755.799 208.494.900 210.147.125 0,79 10,16 
Paraná 10.444.526 11.348.937 11.433.957 0,74 9,47 

Cantagalo (AID) 12.952 13.306 13.317 0,08 2,81 
Ibema (AII) 6.066 6.334 6.352 0,28 4,71 

Quedas do Iguaçu (AII) 30.605 33.788 34.103 0,93 11,42 
Coronel Vivida (AII) 21.749 20.892 20.734 - 0,75 - 4,67 

Laranjeiras do Sul (AII) 30.777 32.006 32.073 0,20 4,21 
Virmond (AII) 3.950 4.023 4.023 - 1,85 
Candói (AII) 14.983 15.903 15.979 0,47 6,47 

Guarapuava (AII) 167.328 180.334 181.504 0,64 8,47 
Pinhão (AII) 30.208 32.219 32.391 0,53 7,22 

Inácio Martins (AII) 10.943 11.129 11.125 - 0,3 1,66 
*Dados que correspondem a estimativas para os referentes anos - Diretoria de Pesquisas – DPE – Coordenação de População e 
Indicadores Sociais – COPIS. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-
populacao.html?edicao=17283&t=downloads - Acesso em: 28/03/2020. 
Fonte: IBGE – https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=4&uf=00 – Acesso em: 29/03/2020. 

 

Como observado acima, com exceção do município de Quedas do 

Iguaçu (AII), tanto Cantagalo (AID) quanto os outros municípios que integram a 

AII apresentaram índices e percentuais de crescimento populacional abaixo 

daqueles exibidos pelo país e o estado paranaense. Situação ainda mais 

negativa para os municípios de Coronel Vivida e Inácio Martins, já que ambos 

apresentaram, inclusive, redução populacional, enquanto Virmond, 

considerando os anos de 2018 e 2019, segundo o IBGE, expressaria o mesmo 

total de residentes para o período analisado. Entre os 10 (dez) municípios que 

integram a AID e AII, Cantagalo (AID) está posicionado em quarto lugar entre 

aqueles que apresentaram o pior índice correspondente à taxa de crescimento 

populacional.  

Salientando que as estimativas acima apresentadas correspondem a 

cálculos por meio de fórmulas matemáticas utilizadas e adotadas pelo IBGE, 

sendo que o último censo realizado por essa instituição foi em 2010 e como os 

censos são realizados a cada 10 anos, a realização do próximo, prevista para o 

corrente ano, por medidas de segurança e saúde, será realizado apenas em 

2021. 
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Os números de estimativas populacionais, divulgadas pelo IBGE, 

segundo Yano, 201970, apontam que 42% da população do Paraná reside em 

apenas 10 municípios, sendo que apenas a capital Curitiba detém 16,9% da 

população territorial. Ainda, de acordo com Linjardi (2018)71, das 399 cidades 

do Paraná, 287 (71%) apresentariam população menor que a projetada em 

2017. 

Os dados apresentados dos municípios analisados demonstram a 

necessidade de um desenvolvimento econômico regional mais harmônico, uma 

relação inter e intrarregional que estimule a difusão espacial das atividades 

produtivas. Nesse caso, o padrão de localização das atividades produtivas 

deve ser o mais disperso possível, diminuindo, assim, as tendências à 

concentração e à deseconomia de aglomeração. 

Em alguns casos, a polarização que algumas regiões exercem é 

apenas a manifestação espacial da falta de integração na economia. A relação 

que grandes cidades ou regiões exercem sobre outras é similar à relação 

estabelecida entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos, indicando a 

concentração de determinada atividade produtiva, seja esta industrial, seja 

terciária, por outro lado, também demonstra perfis da expansão do consumo de 

energia e da desigualdade regional da produtividade e do próprio crescimento 

econômico representado pelo PIB per capita (LIMA, 2019). 

Ainda, na caracterização da população, será considerado para os 

municípios que compõem as áreas de influência, dados e informações sobre o 

nível de renda, bem como a distribuição e localização das aglomerações 

urbanas e rurais, sendo esses últimos considerados apenas para a AID, já que 

a área destinada à implantação do empreendimento encontra-se apenas no 

território de Cantagalo, não extrapolando para municípios vizinhos. 

 
70 Yano, C. – Gazeta do Povo – Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/parana/populacao-maiores-menores-cidades/ - 
Acesso em:30/03/2020. 
71 Linjardi, F.- Disponível em: https://g1.globo.com/pr/norte-noroeste/noticia/2018/08/29/maringa-e-a-cidade-do-parana-com-
maior-crescimento-populacional-em-um-ano-diz-ibge.ghtml – Acesso em: 30/03/2020. 
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Abaixo, na Tabela 86, pode ser observado dados referentes à 

caracterização da população, segundo o último censo realizado em 2010, com 

o tipo de domicílio e o sexo, no município de Cantagalo (AID). 

Tabela 86- População censitária segundo tipo de domicílio e sexo, segundo o censo de 2010 
para o município de Cantagalo (AID). 

Tipo de domicílio Masculina Feminina Total 

Urbano 4.246 4.263 8.509 

Rural 2.316 2.127 4.443 

Total 6.562 6.390 12.952 

Fonte: IPARDES, 2020. 

Como observado acima e considerando o ano analisado, cerca de 

65,69% da população total está localizada na área urbana do município, e 

embora a população esteja dividida de maneira semelhante, a população 

censitária masculina supera a feminina nessa região em 0,66%. 

Ainda, conforme Fraga et al., 2015, a Região Centro-Sul paranaense 

apresenta uma população total relativamente pequena se comparada ao 

montante de municípios que a compõe. Este fator está ligado estritamente ao 

processo de formação da região e por essa ser composta de municípios 

pequenos e de pouca expressão econômica estadual e nacionalmente, com 

predominância da população na área urbana. 

Como observado, com exceção do município de Quedas do Iguaçu 

(AII), tanto Cantagalo (AID) quanto os outros municípios que integram a AII 

apresentaram índices e percentuais de crescimento populacional abaixo 

daqueles exibidos pelo país e o estado paranaense. Situação ainda mais 

negativa para os municípios de Coronel Vivida e Inácio Martins, já que ambos 

apresentaram, inclusive, redução populacional, enquanto Virmond, 

considerando os anos de 2018 e 2019, segundo o IBGE, expressaria o mesmo 

total de residentes para o período analisado. Entre os 10 (dez) municípios que 

integram a AID e AII, Cantagalo (AID) está posicionado em quarto lugar entre 

aqueles que apresentaram o pior índice correspondente à taxa de crescimento 

populacional. 
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As informações relativas ao crescimento populacional e número de 

moradores no município de Cantagalo foram diversas vezes abordadas pelos 

atores locais, inclusive representantes do poder público, que em diferentes 

ocasiões citaram a escassez na região de indústrias ou empresas que 

fomentassem a economia regional e atendessem a grande demanda de mão 

de obra local, situação que ocasionaria, juntamente com a falta de cursos 

profissionalizantes, grande número de migrantes cantagalenses para 

Guarapuava e Curitiba, além de outros Estados, principalmente, segundo 

relatos, para as cidades catarinenses de Jaraguá do Sul, Brusque e Balneário 

Camboriú. 

5.3.1.2. Nível de Renda 

Segundo a Síntese de Indicadores Sociais – SIS (IBGE, 2019, p. 24 

a 26), as atividades econômicas de uma região retratam um dos principais 

traços de sua estrutura, pois permite conhecer seu perfil produtivo, 

identificando aspectos como nível de industrialização, terceirização, influência 

da atividade agropecuária e extensão do setor público. A partir da estrutura 

econômica é possível compreender características fundamentais de seu 

mercado de trabalho, identificando a distribuição dos trabalhadores nesses 

segmentos, assim como a diferenciação de suas remunerações. Em âmbito 

nacional o setor de Serviços mostra concentração produtiva, seguido em 

importância pela Indústria, tanto para a geração de produto, como para a 

absorção de mão de obra.  

A seguir, na Tabela 87, o valor do salário médio mensal para os 

trabalhadores formais (segundo valor estipulado para o salário mínimo), 

considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo 

por pessoa e o total da população ocupada nos municípios que integram a AID 

e AII. 
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Tabela 87- Valores do salário médio mensal dos trabalhadores formais (em salário mínimo), 
dados com o percentual da população que recebem até ½ salário mínimo e percentual da 
população ocupada – esses dados correspondem aos municípios da AID e AII, segundo IBGE, 
2017. 

 
Municípios (AID e AII) Nível de Renda – 2017 

Salário médio mensal 
dos trabalhadores 

formais (em salário 
mínimo) 

População com renda 
mensal de até ½ salário 

mínimo (%) 

Total da 
população 

ocupada (%) 

Cantagalo (AID) 1,9 39,7 10,9 

Ibema (AII) 1,8 36,2 19,0 

Quedas do Iguaçu (AII) 2,2 38,8 21,4 

Coronel Vivida (AII) 2,2 31,9 23,3 

Laranjeiras do Sul (AII) 2,0 35,8 19,1 

Virmond (AII) 1,9 34,8 15,6 

Candói (AII) 2,2 43,3 14,7 

Guarapuava (AII) 2,7 34,5 26,1 

Pinhão (AII) 2,2 44,6 10,6 

Inácio Martins (AII) 1,8 40,9 13,3 

Fonte: IBGE – https://cidades.ibge.gov.br/brasil – Acesso em: 29/03/2020. 

Considerando os dados sobre o nível de renda e o percentual do 

total da população de cada um dos municípios das áreas de influência, se 

observa que Cantagalo (AID), Ibema (AII), Virmond (AII) e Inácio Martins (AII) 

são aqueles que apresentam os menores salários médios mensais para os 

trabalhadores formais, sendo que foram os que apresentaram, com exceção a 

Coronel Vivida, a menor estimativa para a taxa de crescimento populacional, 

situação que pode indicar certa estagnação econômica nesses municípios. 

Ainda, com relação aos dados, se observa que Inácio Martins apresenta um 

dos maiores percentuais da população com renda mensal de até ½ salário 

mínimo, com 40,9%, situação semelhante a Candói e Pinhão, com 43,3% e 

44,6%, respectivamente, indicando que um grande percentual da população 

regional tem baixo poder econômico, muitas vezes sendo esse associado à 

pouca escolaridade, escassez de indústrias na região e à participação de 

aposentadoria e pensão como umas das principais composições do rendimento 

das famílias. Informação obtida inclusive pelas falas de muitos dos atores 

locais e ainda, corroborada durante o contato com a Secretária de Assistência 
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Social e de Administração, na Prefeitura Municipal de Cantagalo, conforme 

Figura 129 e Figura 130. 

Ainda, em relação à fala da Secretária de Assistência Social e de 

Administração foi nos informado, através de contato com o Secretário do Meio 

Ambiente, que a Prefeitura Municipal seria a grande empregadora do 

município, já que esse, caracterizado pela agropecuária, na grande maioria, 

relacionada à agricultura familiar, teria poucas opções e oportunidades de 

crescimento econômico para os moradores locais. 

 
Figura 129 – Secretaria de Assistência Social 

- Prefeitura Municipal de Cantagalo. 

 
Figura 130 – Prédio da Prefeitura Municipal 

de Cantagalo, bairro Vila Planalto. 

Ainda, com relação ao desempenho de renda municipal, se observa 

para o Estado do Paraná que grande parte dos diversos municípios que 

compõe esse território, segundo informações apresentadas pelo Instituto 

Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social – IPARDES, para o 

Índice Ipardes de Desempenho Municipal – IPDM sobre o aspecto Renda, 

mostram que 376, dos 399 municípios paranaenses apresentam Baixo 

desempenho ou Médio baixo desempenho para o quesito em análise. 

O IPDM é um índice que procura captar condições socioeconômicas 

dos municípios paranaenses, considerando as dimensões mais importantes, 

sendo essas, renda, emprego e produção agropecuária, educação e saúde. 

Esses levantamentos seguem linha equivalente à do Índice de 
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Desenvolvimento Humano (IDH), elaborado pelo Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD), buscando apresentar uma leitura mais 

atualizada da evolução e aspectos relevantes para o Estado do Paraná (IPDM, 

2016). 

O índice parcial Renda, apresentado a seguir, Figura 131, foi 

elaborado a partir de dados referentes à remuneração do trabalho, emprego 

formal e produção agropecuária, apresentando valores entre 0 e 1, números 

que representam, respectivamente, condições mínima e máxima de 

desempenho. Assim, conforme metodologia aplicada, a qual não será 

estendida, é apresentado o desempenho para cada município paranaense, 

dividindo-os conforme estágios, sendo esses: baixo, médio-baixo, médio e alto 

desempenho. 

 
Figura 131 - Desempenho dos municípios paranaenses considerando o aspecto Renda. 

Destaque (em amarelo) para o município de Cantagalo (AID).  
Fonte: IPARDES, 2018. 

Como observado, o município de Cantagalo, está entre os 159 

municípios que apresentam Baixo desempenho com relação à Renda no 

estado paranaense, perfazendo cerca de 39,8% de municípios nessa mesma 
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situação, embora grande parte dos municípios, com cerca de 52,8% 

apresentam médio/baixo desempenho, sendo ambos desempenhos 

observados para praticamente todos os municípios da AID e AII, com exceção 

a Guarapuava, que apresenta médio desempenho para o aspecto Renda.   

Com relação às condições gerais de habitação, são apresentados 

dados segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, de 2013, 

elaborados em conjunto pelo PNUD, Ipea e Fundação João Pinheiro – FJP, 

salientando que as informações e dados exibidos correspondem somente à 

AID, de acordo com orientações citadas no TR.72  

O município de Cantagalo é constituído de uma área central e 

grandes bairros, mais conhecidos por Vilas, que se encontram muito próximos 

à região do centro, conservando características de espaços rurais e urbanos 

muito próximos, mesmo nas áreas mais centrais, já que o município tem 

grande aptidão agropecuária, com diversas empresas voltadas ao seguimento, 

como aquelas de produtos agropecuários e equipamentos e maquinários 

agrícolas. 

A seguir, Figura 132 a Figura 135, características do município de 

Cantagalo, como condições dos acessos e avenidas em alguns bairros, 

considerando a pavimentação e a iluminação pública, além das condições 

habitacionais nos aglomerados urbanos e propriedades rurais.  

 
72 Disponível em: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/ - Acessado em: 02/04/2020. 

Inserido ao Protocolo 15.504.506-0 por Vanderlei Pereira Peres em: 06/05/2021 15:33. Download realizado por Vanderlei Pereira Peres em 11/11/2021 16:14



UTE São Pedro 

 
 

 

 

  

+55 (42) 3623-0054   +55 (42) 3626-2680  

www.recitechambiental.com.br 

 

- 275 - 

 

 
Figura 132 – Características da Vila Caçula – 

próxima ao centro urbano do município de 

Cantagalo. 

 
Figura 133 – Vista de casas populares em 

processo de acabamento – bairro Vila 
Chemim. Às proximidades da BR-277. 

 
Figura 134 – Uma das principais avenidas do 
município – Av. Epaminondas Fritz. Ao fundo, 
à esquerda, silos de armazenagem de grãos 

da empresa Coamo Agroindustrial 

Cooperativa. 

 
Figura 135 – Vista de porção do bairro Vila 

Caçula, próximo à região central do município. 

 
Figura 136 – Vista da Vila Dariana, a partir do 

final da Av. Epaminondas Fritz. No canto 
superior, à esquerda, áreas de cultivo. 

 
Figura 137 – Vista da região central do 

município de Cantagalo. 
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O município conta com a presença de serviços públicos, como 

agências bancárias, entre as quais, unidade lotérica da Caixa Econômica 

Federal, agência do Banco do Brasil, Bradesco, o SICOOB - Sistema de 

Cooperativas de Crédito (maior sistema financeiro cooperativo do Brasil), além 

de agência dos Correios, entre outros serviços de atendimento básico.  

Alguns dos serviços e secretarias estão localizados no prédio da 

Prefeitura Municipal, como a Secretaria de Assistência Social, Secretaria da 

Agricultura e Secretaria do Meio Ambiente, além do Posto do Departamento 

Estadual de Trânsito – Detran/PR.  

A seguir, alguns dos serviços de utilidade pública registrados ao 

longo do período das atividades de campo, conforme Figura 138 a Figura 149. 

 
Figura 138 – Banco do Brasil, à direita. Av. 

Epamindondas Fritz. 

 
Figura 139 – Agência do SICOOB – à 

esquerda, carreta bitrem carregada com toras 
de madeira. Região central do município. 
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Figura 140 – Posto do Departamento de 
Trânsito – DETRAN, nos fundos do prédio da 

Prefeitura. 

Figura 141 – Fórum Eleitoral, no bairro Vila 
Dariana, próximo à região central do 

município. 

 
Figura 142 – Câmara de Vereadores do 
município de Cantagalo, no bairro Vila 

Planalto. 

 
Figura 143 – Centro de Assistência de 

Referência Social – CRAS. 

 
Figura 144 – Agência do Bradesco na região 

central do município. 

 
Figura 145 – Unidade Lotérica da Caixa 
Econômica Federal, região central do 

município.  

 
Figura 146 – Agência dos Correios, ao fundo, 

BR-277. 

 
Figura 147 – Secretaria do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos, localizado no prédio da 
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Prefeitura Municipal. 

 
Figura 148 – Cooperativa de crédito rural 

Cresol, área central do município. 

 
Figura 149 – Sala da Secretaria de 

Agricultura, no prédio da Prefeitura municipal. 

No município estão estabelecidas duas emissoras de rádio (Figura 

150 e Figura 151), a Rádio Cantagalo FM 87.9 e a Rádio T FM 88.9, sendo a 

primeira, a rádio de abrangência local (comunitária) e a segunda com 

abrangência das emissoras da Rede T, abarcando todos os municípios das 

áreas de influência do empreendimento, entre outros municípios paranaenses. 

Ambas foram citadas, na grande maioria dos contatos estabelecidos e 

entrevistas realizadas como sendo as duas principais emissoras de rádio 

ouvidas, sendo que a muitos dos entrevistados ainda citaram interesse em 

receber notícias do futuro empreendimento através desse meio de 

comunicação. 

 
Figura 150 - Rádio T FM 88.9, localizada no 

bairro Vila Planalto, próxima à Prefeitura.  

 
Figura 151- Rádio Cantagalo FM 87.9, 
localizada no Jardim Santana (rádio 

comunitária).  
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Percebe-se ao longo do deslocamento pelo município, a presença 

de sinal de telefonia móvel em grande parte da região, seja na área mais 

central, àquelas mais afastadas, com ressalvas, segundo alguns poucos 

moradores, sobre a área de abrangência e qualidade de sinal da operadora Oi. 

Mas, de maneira geral, todas as operadoras de telefonia móvel estariam 

acessíveis, com destaque à operadora TIM, já que essa atendeu, de maneira 

satisfatória a equipe durante os trabalhos em campo.  

Essa percepção no atendimento e qualidade no sinal referentes à 

grande parte das operadoras de telefonia móvel foram constatadas durante as 

atividades de campo, com a identificação, em pontos distintos do município, da 

presença de torres de transmissão de telecomunicação, como observado nas 

Figura 152 e Figura 153.   

 
Figura 152 – À esquerda, prédio da 16º 

Batalhão da Polícia Militar e à direita, prédio 
rosa, Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais – APAE. Ao fundo, antena de 
telecomunicação. Linha Janjão, São José. 

 
Figura 153 – À esquerda, fundos do prédio da 

Prefeitura Municipal e à direita, torre de 
telecomunicação, bairro Vila Planalto. 

A seguir, na Tabela 88, dados sobre indicadores de habitação para o 

município de Cantagalo (AID), considerando o percentual da população que 

vive em domicílios particulares com acesso à água encanada, energia elétrica 

e coleta de lixo. 
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Tabela 88- Indicadores de habitação considerando percentual do total da população com 
acesso à água encanada, energia elétrica e coleta de lixo, para os anos de 1991, 2000 e 2010. 

Município de Cantagalo (AID) Indicadores de Habitação 

1991 2000 2010 

% da população em domicílios com água encanada 50,52 83,68 95,63 

% da população em domicílios com energia elétrica 69,04 86,94 98,83 

% da população em domicílios com coleta de lixo 41,51 87,41 97,46 

Fonte: PNUD, IPEA e FJP. 
 

Considerando os dados acima, observa-se que no município de 

Cantagalo ocorreu evolução positiva e maior acesso da população a alguns 

serviços básicos de infraestrutura, onde mais de 95% da população tem acesso 

à água encanada, energia elétrica e coleta de lixo, embora o aspecto “água 

encanada” se refere à água tanto proveniente de rede geral, quanto poço, 

nascente ou mesmo de reservatório abastecido por água das chuvas ou carro-

pipa, e não apenas da rede geral de abastecimento.  

5.3.1.3. Abastecimento de Água 

O acesso à rede de abastecimento de água não implica 

necessariamente em oferta de água tratada, pois embora exista a 

disponibilidade de água por meio de uma rede de captação e de distribuição, 

se não forem adotadas algumas medidas, a qualidade da água fornecida aos 

moradores de uma região torna-se um fator disseminador de agentes 

patogênicos. 

Das comunidades que fizeram parte do diagnóstico, moradores de 

algumas das propriedades pertencentes às Comunidades Cinderela e Alto 

Cavernoso, localizadas às imediações da ADA, declararam que o 

abastecimento de água não seria através da rede geral, já que essa viria de 

poços, rios, ribeirões e nascentes, situação corroborada pelas informações 

presentes no Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do Município de 

Cantagalo (2018), onde comunidades isoladas são operadas e mantidas 

diretamente pelo município com o apoio da comunidade local, sem a 

intervenção de prestadoras de serviço. 
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Nas proximidades da área urbana, o abastecimento de água é 

realizado, em grande parte, pela Companhia de Saneamento do Paraná – 

SANEPAR (Figura 154), e segundo informações obtidas em campo, através de 

contato com o técnico responsável à ocasião, o abastecimento de água é 

através da captação desse recurso em um ponto no Rio Cantagalinho, na Linha 

Parreiral, às proximidades da rodovia BR-277, sendo que a Estação de 

Tratamento de Água – ETA seria às imediações, situação que pode ser 

corroborada segundo Figura 155 a Figura 157. E conforme o PMSB, o sistema 

de abastecimento de água de Cantagalo atende a 100% da população urbana 

municipal, com disponibilidade de rede de distribuição de água. 

Ainda, de acordo com o PMSB, o Sistema de Cantagalo é 

abastecido por meio de 2 captações subterrâneas (Aquífero Serra Geral) e 

também com captação superficial no rio Cantagalinho, sendo o sistema de 

reservação composto por 05 (cinco) reservatórios, com capacidade total de 

540m3, suficiente para a demanda atual.  

 
Figura 154 – À esquerda, prédio da 

SANEPAR, sendo reservatório anexo ao 
atendimento ao público. Prédio localizado ao 
lado da Prefeitura Municipal, no bairro Vila 

Planalto. 

 
Figura 155 – À esquerda (seta), ponto de 

captação de água e à direita (seta), Estação 
de Tratamento de Água – ETA, sob 

responsabilidade da SANEPAR. Linha 
Parreiral, no Rio Cantagalinho.  
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Figura 156 – Ponto de captação para 

abastecimento de água (seta). Registro da 
BR-277. 

 
Figura 157 – ETA – Linha Parreiral, Rio 

Cantagalinho (seta). Registro da BR-277. 

5.3.1.4. Esgotamento Sanitário  

De acordo com informações presentes no PMSB, a rede coletora de 

esgoto é composta de 43.588 metros de extensão, atendendo a 51,19% da 

população às condições atuais de demanda.  

A Estação de Tratamento de Esgoto de Cantagalo localiza-se na 

área rural, mais especificamente no prolongamento da Rua Francisco Santos, 

coordenadas cartográficas Y 388.703.000 e Y 7.193.541.000, com início de 

operação em janeiro de 1993, capacidade nominal de 30 l/s e vazão de 

operação de 6 l/s com funcionamento diário 24 horas/dia. O efluente é lançado 

no corpo receptor Arroio Antenorzinho, pertencente à Bacia Hidrográfica do 

Iguaçu.  

O sistema de coleta e tratamento de esgoto conta com 1.618 

ligações totais, de acordo com o PMSB. 

A seguir (Figura 158 a Figura 161), registros da Estação Elevatória 

de Esgoto – EET02, no bairro Vila Caçula e entrada, fechada à ocasião, da 

Estação de Tratamento de Esgoto – ETE do município de Cantagalo. 
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Figura 158 – Estação Elevatória de Esgoto – 

EET02 – na Vila Caçula. 

 
Figura 159 – Entrada da Estação de 

Tratamento de Esgoto – ETE. 

 

 
Figura 160 – Características do acesso à ETE 

municipal. 

 
Figura 161 – Placa informativa sobre 

ampliação do emissário da ETE Antenorzinho. 

No trabalho de campo, as observações e o contato estabelecido com 

as comunidades inseridas na área de estudo, considerando as propriedades no 

entorno da ADA, onde foram realizadas as entrevistas, demonstraram a 

necessidade de adequações no aspecto relacionado ao saneamento básico, 

visto a carência socioeconômica na região. Muitos desses domicílios possuem 

esgotamento sanitário por fossa, e quando a possui, normalmente é um 

sistema rudimentar, o qual não garante a disposição adequada dos efluentes 

líquidos. Visivelmente, o tratamento de esgoto na região é ineficiente, e na fala 

de alguns dos moradores entrevistados das Comunidades Cinderela e Alto 
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Cavernoso informou-se ainda, o uso de “buracos” cobertos próximos às 

residências como destino final do esgotamento sanitário. 

5.3.1.5. Resíduos Sólidos 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), regulamentada pela Lei nº 12.305/10, é bastante 

atual e contém instrumentos importantes para permitir o avanço necessário do 

País no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e 

econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos. 

A lei tem como fundamento a redução e a prevenção nas ações de 

geração de resíduos, bem como medidas estruturais que objetivam o aumento 

das práticas de reciclagem e da reutilização de resíduos sólidos, destacando o 

valor econômico destes para os municípios e os estados, com vistas ao 

fomento de práticas e hábitos de consumo com fins sustentáveis. 

Segundo o PMSB, o município de Cantagalo atua na Coordenação 

dos serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos e rurais, composto por 

resíduos domésticos e comerciais (equiparados a domésticos). 

Os serviços de coleta e disposição dos Resíduos Sólidos é realizado 

diariamente, conforme programação, através da Prefeitura Municipal, 

disponibilizando caminhões com funcionários e o motorista.  

A operação de aterro, como abertura de valas e demais movimentos 

é realizada por funcionários capacitados e com equipamentos da prefeitura, 

ficando sob responsabilidade do setor de obras.  

A coleta convencional na área urbana, mais especificamente no 

centro, bairros e vilas rurais é realizada segundo cronograma diário próprio, 

sendo de acordo com a escala e frequência, já no interior, apenas três 

comunidades são atendidas: Cavaco, Faxinal e Juquiá, com frequências 

semanais. O aterro municipal de Cantagalo está localizado na comunidade 

rural, distante 4 km do centro urbano do município. 
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A seguir, Figura 162 e Figura 163, entrada do aterro municipal de 

Cantagalo e características do acesso de localização, sendo esse conhecido 

na região como Estrada Geral para a Comunidade Cavaco. 

 
Figura 162 – Entrada do aterro municipal de 

Cantagalo. 

 
Figura 163 – Características do acesso para o 

aterro municipal. 

A Lei de Resíduos Sólidos definiu um prazo de quatro anos, desde 

2010, para que ocorra a regularização, em todo o território nacional, das áreas 

destinadas à disposição de resíduos sólidos. Essa regularização deveria 

ocorrer até agosto de 2014, com a eliminação completa dos lixões, sendo estes 

substituídos por aterros sanitários ou outras soluções técnicas para a 

disposição adequada do lixo, sendo que, o município que descumprisse esse 

prazo, estaria sujeito a sanções administrativas, que iriam de multas à 

obrigações de reparação de danos ambientais. O atendimento dessa Lei está 

relacionado diretamente à necessidade de elaboração do plano municipal de 

resíduos sólidos, além dos resíduos industriais, gerados pela mineração, 

atividades agropecuárias, entre outros. 

No trabalho de campo foi possível verificar que a maioria das 

comunidades tem seu “lixo” coletado, embora o seu destino não seja o mais 

adequado, segundo o que é estabelecido pelos padrões da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. 

Em grande parte do município, principalmente nas regiões mais 

próximas à área urbana, os resíduos seriam coletados por caminhões, sendo 
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que nas comunidades rurais mais afastadas esse serviço, quando realizado, 

ocorreria apenas 1 vez por semana. 

Ressalta-se que os entrevistados das comunidades do entorno da 

ADA demonstravam dúvidas sobre o recolhimento e direcionamento dos 

resíduos, já que a maioria desses dizia passar apenas caminhão de coleta 

convencional, mas que os resíduos recicláveis também seriam recolhidos. 

Quando questionados sobre dias e veículos de recolhimento relativo à coleta 

seletiva, comentavam que não haveria serviço diferenciado, pois todo o 

material seria acondicionado nos mesmos veículos quando esses passavam 

pelos locais. 

Em algumas situações, moradores de comunidades no entorno da 

ADA, informaram não haver coleta de resíduos, sendo que outros comentaram 

“acumular” embalagens para levar até a área urbana, para recolhimento, outros 

ainda citaram o encaminhamento para locais que fariam separação e 

reciclagem do material e, ainda, na fala de alguns dos entrevistados, os 

resíduos produzidos nas propriedades seriam queimados no próprio local. 

Abaixo Figura 164 e Figura 165, observa-se o serviço da coleta de 

resíduos em diferentes bairros e/ou vilas, no município de Cantagalo. 
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Figura 164 – Coleta de resíduos no bairro Vila 

Verde. 

 
Figura 165 – Coleta de resíduos no bairro Vila 

Cinderela, comunidade do entorno da ADA. 
Registro durante a realização de entrevista. 

Segundo informado pelo Secretário de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos, o município dispunha de local para separação de resíduos, mas 

considerando a manutenção do espaço, esse teria sido desativado, 

principalmente pelo considerável custo de energia elétrica, inviabilizando assim 

o prosseguimento da atividade. 

Percebeu-se que o tema Resíduos sólidos ainda é complexo para a 

maioria dos moradores e ainda, entrevistados, já que muitos não souberam 

informar quais seriam os possíveis locais de encaminhamento dos resíduos 

para a reciclagem, ou mesmo, a localização do aterro municipal. 

Durante o trabalho de campo foram identificados os dois principais 

locais destinados à separação de material para reciclagem, sendo que em 

ambos, os fardos com os resíduos seriam comercializados e direcionados, 

principalmente, para Candói e Guarapuava. O principal desses seria a 

Cooperativa de Reciclagem e Prestação de Serviços de Cantagalo – 

Coopercan, localizada no bairro São José, acima da Vila Chemim, onde estão 

sendo construídas 119 casas populares (das quais 4 estariam sendo apenas 

reformadas). 

Trabalham na COOPERCAN cerca de 9 pessoas, e segundo 

informado pelos cooperados, a renda com a venda do material para o 
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município de Candói, reverteria para cada um desses, aproximadamente de R$ 

500,00 a R$ 600,00, e em períodos festivos, como o Carnaval, por exemplo, a 

renda seria de até R$ 900,00 por pessoa. Os resíduos chegariam à 

cooperativa, principalmente por recolhimento realizado por caçamba em alguns 

bairros do município.  

Na narrativa dos atores, a falta de perspectiva de novos postos de 

trabalho seriam os fatores determinantes para que esses estivessem 

exercendo as atividades no local. 

A seguir, Figura 166 a Figura 167 registros das condições e 

disposição dos resíduos para reciclagem na Coopercan, no bairro São José, 

próximo à Vila Chemim. 

 
Figura 166 – Aspecto da Coopercan, no bairro 

São José. 

 
Figura 167 – Registro da disposição dos 

resíduos na Coopercan. 

A Vila Chemim, em processo de finalização de obras, de 

responsabilidade da Companhia de Habitação do Paraná – Cohapar, na 

narrativa de alguns atores, seria um dos bairros mais planejados no município 

já que as casas terão acesso à água potável e esgotamento sanitário 

adequados, sendo os imóveis interligados ao sistema de coleta de esgoto da 

Vila Caçula.  

O acesso à área da Coopercan, sem qualquer sinalização, sistema 

de drenagem ou faixas de rolamento, além de pista única para quem transita 

no local em ambos sentidos é o mesmo utilizado para a Vila Chemim e à Igreja 
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ucraniana São José (Figura 168), além de ser acessado para as Vilas Diogo e 

São Francisco, onde está localizado um dos cemitérios locais. 

Abaixo, acesso à Coopercan e vista geral da Vila Chemim (Figura 

169), em registro realizado às margens da BR-277.   

 
Figura 168 – Acesso à Coopercan e local de 
entrada da cooperativa (seta), entre a Vila 

Chemim, casa à esquerda. Ao fundo, Igreja 
ucraniana São José. 

 
Figura 169 – Vista da Vila Chemim (às 

margens da BR-277).  

O segundo ponto relacionado à separação e destinação de resíduos 

para a reciclagem foi identificado na Vila Caçula, de propriedade particular, 

sendo que o local comporta, em média, 3 pessoas para a realização das 

atividades, já que esses dependem do fluxo e coleta dos materiais que, depois 

de separados, são agrupados em fardos, segundo a qualidade do resíduo e 

encaminhados para a comercialização em Guarapuava. De acordo com a 

informação local, o fardo com 70kg de metais diversos, seria comercializado a 

R$ 150,00, e a renda por pessoa seria em média de R$ 50,00 por dia 

trabalhado. O material seria coletado em alguns bairros através de caminhão 

próprio.  

A seguir, Figura 170 e Figura 171, registro de local na Vila Caçula 

que coleta, separa e comercializa resíduos recicláveis. 
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Figura 170 – Local de separação e 

comercialização de material reciclável – Vila 
Caçula. 

 
Figura 171 - Local de separação e 

comercialização de material reciclável – Vila 
Caçula.  

Em conversa com o Secretário de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos haveria o interesse do município na realocação da Coopercan e na 

desativação da área utilizada como aterro municipal, sendo que essa seria 

utilizada apenas como Estação de Transbordo, onde o resíduo domiciliar seria 

descarregado dos caminhões compactadores e, depois colocados em carretas 

para encaminhamento até seu destino final, em aterro sanitário, possivelmente 

em outro município, ainda não definido. Mas, segundo o mesmo, para que essa 

situação ocorra há necessidade de recursos financeiros e maiores 

investimentos na região.   

Em se tratando de produção de resíduos de grandes geradores, o 

município não atua nesse recolhimento, transporte e tratamento. Dependendo 

do porte de cada empresa, a Prefeitura municipal de Cantagalo exige de cada 

empreendimento a ser instalado, a apresentação do Plano de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos, ou o inventário de resíduos sólidos como documentação 

complementar para a obtenção do alvará de licença de localização e 

funcionamento de cada empresa (PMSB). 
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5.3.1.6. Processo Histórico de Ocupação do Território 

Considerando a localização dos municípios da AID e AII, observa-se 

que o Estado, antes província de São Paulo, foi emancipado desse em 1853, 

sendo que as Revoluções Farroupilha (1835-1845) e Liberal de 1842 foram 

acontecimentos marcantes e estratégicos no contexto de emancipação política 

à região. 

Tem destaque à formação econômica desse Estado a exportação de 

erva-mate para os mercados uruguaio, argentino, paraguaio e chileno, cuja a 

principal atividade econômica era o comércio de gado, com destaque aos 

muares (VANALI, 2010). 

No século XIX, com o início de um programa oficial de imigração 

europeia (especialmente poloneses, alemães e italianos), o processo de 

colonização e aparecimento de novas economias surgiram, sendo a economia 

impulsionada pela implantação das ferrovias, incentivando o crescimento da 

indústria madeireira, já que as matas de araucárias eram ligadas aos portos 

pelas estradas de ferro. 

Abaixo, Figura 172 e Figura 173, registros da Ferroeste, que ainda 

opera na região, nas margens da rodovia BR-277, e comporta vários terminais 

privados, como o da Cotriguaçu, bem como o Porto Seco de Cascavel, ligando 

os municípios de Cascavel a Guarapuava, onde se une à malha ferroviária 

da América Latina Logística, por meio da qual faz a conexão ao Porto de 

Paranaguá, no litoral do Estado do Paraná. 
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Figura 172 – Linha férrea Ferroeste – no 

Distrito Cavaco, sentido Goioxim a 
Cantagalo. Ao fundo, presença de 

reflorestamento de pinus. 

 
Figura 173 - Linha férrea Ferroeste – no 

Distrito Cavaco. Sentido Cantagalo a Goioxim. 
Presença, no entorno, de reflorestamento de 

pinus. 

 

A região, onde posteriormente se formou o município de Cantagalo, 

servia de local para descanso dos tropeiros e viajantes, onde esse era visitado 

constantemente por grande tráfego dessas pessoas que faziam suas pousadas 

em diversos pontos das estradas. Durante muito tempo o povoado não evoluiu 

satisfatoriamente e o surto desenvolvimentista deu-se de forma lenta e gradual, 

com a vinda esporádica de novas famílias, principalmente oriundas dos outros 

estados da região sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

O munícipio de Cantagalo consolidou-se com o surgimento da 

Freguesia de Nossa Senhora do Belém de Guarapuava, mais tarde 

Guarapuava e segundo crença regional, o nome do município origina-se de 

antigo pouso de tropeiros, onde, nas frias madrugadas de inverno, se ouvia 

cantiga de galo, embora haveria outra versão ainda, na qual uma música 

denominada “Cantiga de Galo” seria muito executada e apreciada por aqueles 

que ali passavam, principalmente os tropeiros.   

A seguir, Tabela 89, horizonte temporal de alguns eventos que 

influenciaram o processo histórico e econômico do Paraná e a formação do 

município de Cantagalo (AID). 
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Tabela 89- Eventos que influenciaram processos históricos do Paraná e do município de 
Cantagalo (AID). 

Período Acontecimentos 

Séc. XVII • Ocupação do Estado do Paraná – início no século XVII – ciclo do 
ouro, tropeirismo, erva-mate e madeira;  

• Descoberta dos Campos de Guarapuava através de uma bandeira 
cujo objetivo era deter o avanço espanhol na zona meridional. 
Ocupação a partir de Guarapuava e Palmas. 

Séc. XVIII - XIX • Abertura de caminho para passagem dos tropeiros e suas tropas 
que partiam das regiões de criação do Rio Grande do Sul em 
direção à feira de Sorocaba - “caminho das missões”, na região 
Centro-Sul. 

• Pecuária e o tropeirismo integraram o Centro-Sul paranaense no 
contexto econômico de maior rentabilidade da região, permitindo 
com o capital gerado, o estabelecimento de grandes firmas 
comerciais, como a Sá-Virmond & Cia, em 1860, dentre outras 
(ROOS, 2015);  

Séc. XIX - XX • Incorporação de novas áreas do território paranaense através de 
dois fatores: a imigração com a instalação de pequenas e médias 
propriedades para a produção de alimentos destinados aos grandes 
centros, e a concessão de terras a companhias privadas para a 
extração de erva mate e madeira;  

• Fixação de colonos ucranianos e poloneses; 

• 1871 – Primeiro grande investimento madeireiro no Paraná, com a 
organização da Companhia Florestal Paranaense. 

Séc. XX • 1910 – Surgimento da localidade de Cantagalo - tropeiros começam 
a fazer suas caminhadas próximo ao traçado da atual BR-277 para 
conduzir gados bovino e equino até o município de Ponta Grossa;73  

• 1912 a 1916 – Guerra do Contestado; 

• 1914 a 1918 – Primeira Guerra Mundial - Progressão extraordinária 
da indústria madeireira. O conflito instaurado impossibilitou a 
importação de madeira estrangeira, passando o Paraná a abastecer 
o mercado madeireiro interno e externo, principalmente, com a 
Araucária. Multiplicação de serrarias na região Centro-Sul; 

• 1924 – Movimento Tenentista e a Coluna Prestes; 

• 1939 a 1945 – Segunda Guerra Mundial – Declínio da exploração 
madeireira. Substituição para a produção de café; 

• 1943 a 1946 – Território Federal do Iguaçu; 

• 1951 – Criado o Distrito Administrativo de Cantagalo, com seu 
território pertencendo ao município de Guarapuava (14 de 
novembro de 1951, pela Lei Estadual n.º 790);74 

• 1980 – Incorporação das áreas para agricultura – soja e milho; 

• 1982 – Cantagalo foi elevado à categoria de município emancipado 
(Lei Estadual n.º 7.575, de 12 de maio de 1982), com território 

 
73 Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/parana/cantagalo.pdf>. Acesso em: 17/04/2020. 
74 Disponível em: 

<http://www.itcg.pr.gov.br/arquivos/File/Produtos_DGEO/Divisas_Municipais/Origens_Significados_nomes_municipios_

pr.pdf>. Acesso em: 17/04/2020. 
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Tabela 89- Eventos que influenciaram processos históricos do Paraná e do município de 
Cantagalo (AID). 

Período Acontecimentos 

desmembrado do município de Guarapuava. A instalação oficial 
deu-se no dia 1º de fevereiro de 1983; 

• 1991 a 1994 – Construção da estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. 
(Ferroeste); 

• 1995 – Operação da Ferroeste - Guarapuava, Candói, Goioxim, 
Cantagalo, Marquinho, Laranjeiras do Sul, Nova Laranjeiras, 
Guaraniaçu, Ibema, Campo Bonito e Cascavel. No início, ela se 
chamava "Ferrovia da Soja" ou "Ferrovia da Produção", justamente 
porque o principal objetivo era o escoamento da safra e o 
transporte de insumos com preços mais baratos.75 

5.3.2. Economia Regional e Local 

A economia do Estado do Paraná é bem diversificada, apresentando 

uma das economias mais dinâmicas e se enquadrando entre as melhores 

regiões do país, já que está alicerçada na agricultura, pecuária, mineração, 

extrativismo vegetal, com um parque industrial bem desenvolvido, assim como 

um setor de serviços ligado aos centros urbanos. Mas o grande motor da 

economia paranaense é com certeza o agronegócio. 

A liderança do agronegócio na economia paranaense deve-se 

principalmente aos solos férteis e ao relevo pouco acidentado do segundo e 

terceiro planalto, com o favorecimento à produção de algumas das chamadas 

commodities agrícolas, entre as quais, trigo, milho, soja, algodão e café, entre 

outros cultivos. Mas ressalta-se que para a região Centro-Sul as condições do 

solo são diferentes, já que o mesmo é considerado de baixa fertilidade, o que 

gerou grandes dificuldades para os imigrantes que se dedicavam à extração da 

erva-mate e à agricultura de subsistência.  

Ainda assim, na região Centro-Sul a organização da produção se 

deu de forma a usar questões relativas às grandes áreas de terras propício à 

produção agrícola. Com a modernização do campo, as bases necessárias 

estruturais para a produção, armazenamento, escoamento da produção se 

 
75 Disponível em: <http://www.comec.pr.gov.br/servicos/Servicos/Infraestrutura/Conhecer-a-Estrada-de-Ferro-Parana-

Oeste-SA-Ferroeste-4EoV4K3n>. Acesso em: 17/04/2020. 
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efetivaram, prestações de serviços técnicos e também empresas para o 

fornecimento de maquinários e implementos agrícolas, defensivos, sementes, 

fertilizante se instalaram na região (FERREIRA e BRUMES, 2019).  

De acordo com Fraga et al (2015), a região onde estão os 

municípios integrantes das áreas de influência do futuro empreendimento, se 

caracterizam com uma das regiões mais subdesenvolvidas do Estado, formada 

por municípios que possuem baixos índices de desenvolvimentos, alguns, 

estando entre os piores do Paraná. Mesmo assim, a indústria de papel e 

gráfica responde por 11,1% do total estadual e a agricultura conta com 

participação de 6,1% do total no Estado, mas esse fator não representa o 

rompimento ou a mitigação dos muitos problemas sociais e infra estruturais 

registrados na região.  

A formação da agropecuária, assim como a formação social, possui 

características marcadas pelos recursos naturais e pela estrutura fundiária 

estruturada em oposição ao latifúndio/minifúndio, sendo esse um dos fatores 

para se entender parte dos baixos índices sociais regionais. 

Quando analisada a economia local do município de Cantagalo 

(AID), observa-se que esse é tipicamente rural e sua economia é baseada na 

agropecuária e serviços, com o setor industrial pouco desenvolvido, 

apresentando baixo número de indústrias, e consequentemente a baixa oferta 

de emprego no local. 

A seguir, Figura 174 a Figura 187, algumas características da 

economia no local da área de estudo, no município de Cantagalo (AID). 
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Figura 174 – Cultivo agrícola entremeado por 

fragmentos de vegetação nativa. 

 
Figura 175 - Cultivo agrícola entremeado por 

fragmentos de vegetação nativa.  

 
Figura 176 – Cultivos agrícolas no entorno de 

aglomerações urbanas. 

 
Figura 177 – Silos de armazenamento de grãos 

da COAMO presentes próximas às áreas 
centrais do município. 

 
Figura 178 – Cultivos agrícolas entremeados 

por fragmentos de vegetação nativa. 

 
Figura 179 – Trator agrícola em atividade de 

manejo do solo, após colheita anterior. 
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Figura 180 – Silvicultura com espécies exóticas 

destinadas à produção madeireira. 

 
Figura 181 – Produção de gado bovino em 

áreas de pastagem. Ao fundo grande área de 
Silvicultura da empresa Santa Maria, de 

Guarapuava. 

 
Figura 182 – Madeireia presente no Parque 

Industrial, próximo a ADA. 

 
Figura 183 – Madeireira presente em bairro 

próximo ao centro urbano do município. 

 
Figura 184 – Madeireira presente no Parque 

Industrial, próximo a ADA. 

 
Figura 185 – Recapeadora de pneus, próxima à 

entrada do município, área central. 
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Figura 186 – Empresa de portas às margens da 
BR-277, Parque Industrial e às proximidades da 

ADA. 

 
Figura 187 – Características do comércio e 

serviços na área central do município. 

 

5.3.2.1. Produto Interno Bruto – PIB 

Embora o setor industrial contribua significativamente para o Produto 

Interno Bruto (PIB), se observa desigual distribuição das indústrias no Estado, 

com aglomeração de indústrias de alta tecnologia na região metropolitana de 

Curitiba.  

Destaque para o setor terciário, ou setor de serviços, que vem se 

sobressaindo como principal empregador nas áreas urbanas, seguindo a 

mesma situação em nível estadual quanto federal, sendo esses responsáveis 

por mais de 60% dos empregos formais no Paraná, em 2015.  

Porém, o setor primário paranaense é o principal motor da economia 

paranaense. Encontramos nesse setor a agroindústria com a produção agrícola 

e pecuária, e a indústria de extração de madeira, principalmente para alimentar 

a indústria de produção de papel, por meio do reflorestamento de espécies 

florestais exóticas comerciais, principalmente de pinus e eucalipto.76  

Entende-se assim a relevância econômica da capital paranaense 

para o Estado, de maneira proporcional, a cidade de Guarapuava, assim como 

 
76 Disponível em: https://www.infoescola.com/parana/economia-do-parana/ - Acesso em: 06/04/2020. 
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Curitiba para o Paraná, exerce forte influência para os municípios integrantes 

da Região Geográfica Intermediária Guarapuava, considerando 

preferencialmente, a grande maioria dos municípios das áreas de influência do 

presente estudo, já que a organização do território em Regiões Geográficas se 

dá pela presença de um pólo de hierarquia superior com a existência de 

funções urbanas de maior complexidade e dos municípios a elas vinculados. 

Para apresentar um panorama geral do desempenho econômico dos 

municípios paranaenses envolvidos no presente estudo, priorizou-se analisar 

os principais indicadores referentes ao Estado, tentando direcionar, quando 

possível, para a Região Geográfica Imediata de Guarapuava, incluindo os 

dados que mostram a estrutura da economia como Produto Interno Bruto (PIB), 

assim como os que auxiliam na compreensão de dinâmicas mais específicas, 

como aquelas relacionadas a emprego ou ocupações da população 

economicamente ativa dos municípios - PEA, utilizando-se de informações do 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e do RAIS - Relação 

Anual de Informações Sociais.  

O PIB considera em seu cálculo, a soma de bens e produtos finais, 

serviços, investimentos e gastos do governo, sendo que não entram no cálculo 

os bens já existentes, os bens intermediários (utilizados para a produção de 

outros bens), serviços não remunerados e as atividades informais e ilegais. Há 

de se considerar que o PIB a preços correntes não desconta as perdas de 

poder aquisitivo da moeda, provocados pela inflação. 

A leitura do PIB sob a ótica do produto considera o cálculo do Valor 

Adicionado Bruto (VAB) dos setores da economia, isto é, primário 

(agropecuária), secundário (indústria) e terciário (comércio e serviços), o que 

permite visualizarmos o peso que as atividades representam à produção 

municipal. 

Considerando a divisão territorial, acima mencionada, buscou-se 

identificar o grau de concentração do PIB para a Região Geográfica 
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Intermediária Guarapuava, onde está localizada a AID e 04 (quatro) dos 09 

(nove) municípios presentes na AII. 

Isso posto, considera-se para a região de interesse a identificação 

do real peso dos principais setores de atividade, conforme Tabela 90. 

Tabela 90- Distribuição considerando o percentual do emprego formal na Região Geográfica 
Imediata de Guarapuava, nos anos de 2000 e 2016. 

Região 
Geográfica 
Imediata 

Indústria Agropecuária Comércio Const. Civil Serviços 

2000 2016 2000 2016 2000 2016 2000 2016 2000 2016 

Guarapuava 29,7 17,2 9,4 9,1 19,1 28,9 2,9 4,3 39,0 40,5 

Fonte: Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social - IPARDES, 2018. 

Considerando a Região Geográfica Imediata de Guarapuava, 

observa-se para o período analisado o aumento da distribuição do emprego 

para o setor de comércio, que passou de 19,1% a 28,9%, em contrapartida, 

percebe-se diminuição de 57,9% no setor industrial, com a perda de 12,5% na 

participação de empregos formais nesse setor. 

Cabe ressaltar o declínio das indústrias de madeira e do mobiliário 

nos últimos anos, sendo caracterizado como o único setor que teve os números 

de estabelecimentos reduzidos. No restante, todos os outros setores cresceram 

e auxiliaram a economia urbana da região.77  

O setor de Construção Civil, embora tenha apresentado percentuais 

baixos entre os outros setores indicados, registrou aumento de 48,3%, 

sugerindo a possibilidade que projetos associados a políticas públicas possam 

estar relacionados à concentração e aumento de emprego ligados a esse setor. 

Com base nos dados do Sistema IBGE de Recuperação Automática 

– SIDRA, apresentados na Tabela 91 e Tabela 92, permite-se fazer uma 

 
77 Disponível em: < 

http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal15/Geografiasocioeconomica/Ordenamientoterritorial/06.pdf>. 

Acesso em: 10/04/2020. 
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análise da evolução econômica dos municípios da AID e AII, considerando os 

anos de 2012 e 2017.  

Tabela 91- Dados sobre o Valor Adicionado Bruto (VAB) a preços correntes total, impostos e 
Produto Interno Bruto (PIB) – em mil reais (2012 e 2017), considerando o País, Estado e 
municípios das áreas de influência do empreendimento. 

Brasil, Estado e 
Municípios (AID e AII) 

Valor Adicionado Bruto a 
preços correntes total - VAB 

Impostos, Líquidos de 
subsídios sobre produtos  

Produto Interno Bruto a 
preços Correntes - PIB 

2012 2017 2012 2017 2012 2017 

Brasil 4.094.259.000 5.669.766.000 720.501.000 913.553.000 4.814.760.000 6.583.319.000 

Paraná 242.927.258 365.905.492 42.692.944 55.469.441 285.620.202 421.374.933 

Cantagalo (AID) 142.252 223.516 8.659 13.210 150.912 236.727 

Candói (AII) 278.997 446.589 18.613 32.075 18.613 32.075 

Guarapuava (AII) 3.072.211 4.923.056 367.664 683.199 3.439.875 5.606.255 

Inácio Martins (AII) 93.660 166.587 5.556 8.849 99.217 175.436 

Pinhão (AII) 906.462 1.431.154 19.778 35.396 19.778 35.396 

Ibema (AII) 77.666 123.819 5.803 10.574 25.015 34.834 

Coronel Vivida (AII) 309.748 572.938 30.778 53.839 54.193 95.321 

Laranjeiras do Sul 
(AII) 

353.250 660.567 28.947 69.856 43.465 81.489 

Quedas do Iguaçu 
(AII) 

1.122.718 1.244.392 33.449 55.120 1.156.167 1.299.512 

Virmond (AII) 58.701 109.316 3.920 6.204 62.621 115.520 

Fonte: Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA. Disponível em: <sidra.ibge.gov.br/tabela/5938>. Acesso 

em: 07/04/2020. 

 

Tabela 92- Valor Adicionado Bruto (VAB) por atividade econômica – em mil reais (2012 e 
2017), considerando o País, Estado e municípios das áreas de influência do empreendimento. 

Brasil, Estado 
e Municípios 

(AID e AII) 

VAB da Agropecuária VAB da Indústria VAB dos Serviços 

2012 2017 2012 2017 2012 2017 

Brasil 200.695.000 302.971.000 1.065.682.000 1.196.931.000 2.827.882.000 4.169.864.000 

Paraná 22.230.119 34.454.307 64.970.523 92.777.987 155.726.617 238.673.198 

Cantagalo (AID) 47.111 80.995 9.873 12.562 85.268 129.959 

Candói (AII) 113.036 177.602 23.659 44.773 142.301 224.215 

Guarapuava (AII) 204.984 320.454 750.073 1.069.798 2.117.153 3.532.803 

Inácio Martins 
(AII) 

24.764 54.026 9.036 18.572 59.860 93.990 

Pinhão (AII) 104.333 159.200 602.482 931.356 199.646 340.559 

Ibema (AII) 25.015 34.834 10.093 16.656 42.559 72.329 
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Tabela 92- Valor Adicionado Bruto (VAB) por atividade econômica – em mil reais (2012 e 
2017), considerando o País, Estado e municípios das áreas de influência do empreendimento. 

Brasil, Estado 
e Municípios 

(AID e AII) 

VAB da Agropecuária VAB da Indústria VAB dos Serviços 

2012 2017 2012 2017 2012 2017 

Coronel Vivida 
(AII) 

61.457 116.911 54.193 95.321 194.098 360.705 

Laranjeiras do Sul 
(AII) 

49.971 91.208 43.465 81.489 259.813 487.870 

Quedas do Iguaçu 
(AII) 

65.842 103.057 823.006 761.234 233.870 380.101 

Virmond (AII) 24.918 44.466 5.367 15.947 28.416 48.903 

Fonte: Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA. Disponível em: <sidra.ibge.gov.br/tabela/5938>. Acesso 

em: 07/04/2020. 

Ao deter o quarto maior PIB do país, o Paraná ocupa posição de 

destaque na economia brasileira, pois além de ser dotado de considerável 

produção agrícola, também dispõe de importante parque industrial, embora a 

distribuição das atividades industriais no Estado, tanto em natureza como em 

intensidade, não é homogênea, já que a Região Metropolitana de Curitiba – 

RMC concentra 45,5% do PIB industrial (FIEP, 2016).  

De acordo com os números apresentados na Tabela 91 e Tabela 92, 

observa-se que a maioria dos municípios apontam como atividade econômica 

predominante o setor terciário, seguido pelo primário e secundário. No caso do 

Paraná, o setor que mais se destaca é o de serviços, seguido pelo setor 

industrial.  

A região Centro-Sul, onde se localiza grande parte dos municípios 

das áreas de influência do futuro empreendimento, responde por 4,5% do PIB 

Industrial, sendo que os setores que mais empregam estão ligados à madeira, 

construção civil e alimentos. Entre os municípios da região Centro-Sul, Inácio 

Martins se destaca na produção florestal do Estado, onde mais de 75% de sua 

extensão territorial é coberta por florestas, nativas ou plantadas, gerando como 

principais produtos agropecuários no município. 

Considerando as informações e dados apresentados, a região 

geográfica Centro-Sul paranaense ainda é considerada uma região com baixos 
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índices socioeconômicos, principalmente por ser formada por um conjunto de 

municípios pequenos e pobres, tendo Guarapuava e Pitanga como os 

principais municípios, e por possuir uma atividade econômica ligada 

estritamente à agropecuária e à indústria (madeira alimentícia, transformação, 

etc).  

Outros produtos que apresentaram participação expressiva na 

economia da região foram o papel e a celulose, cuja produção aumentou 102% 

quando considerada à principal região produtora, sendo essa a Centro-Oriental, 

onde a produção para 2018 teria registrado queda de 18%. 

De maneira geral, todos os setores relacionados à agropecuária 

registraram variação positiva, sendo que o maior crescimento foi do setor 

florestal, com 33% quando comparado ao ano de 2017.78 

Como observado na Tabela 92, o setor terciário, caracterizado pelas 

atividades de comércio de bens e à prestação de serviços é aquele que mais 

contribui à economia do município de Cantagalo (AID), representando 58,14% 

do VAB total a preços correntes, onde o setor primário representa 36,23%, 

sendo o segundo de maior importância. 

Abaixo, Figura 188 e Figura 205 alguns locais voltados à prestação 

de serviços e comércio identificados ao longo do levantamento realizado em 

campo, ressaltando que diversos estabelecimentos estão relacionados ao 

atendimento do setor primário, como agropecuárias e oficinas de manutenção 

de maquinários e equipamentos agrícolas. 

 
78 Disponível em: <http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=103749&tit=Centro-Sul-do-Estado-

lidera-crescimento-do-VBP-agropecuario>. Acesso em: 08/04/2020. 
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Figura 188 – Características do comércio local 

– Farmácia e Mercado Mercosul, o maior 
supermercado do município. 

 
Figura 189 – Oficina para manutenção de 
carrocerias, no final da Av. Epaminondas 

Fritz.  

 
Figura 190 – Características de serviços e 

comércio local na área central do município. 

 
Figura 191 – Características do comércio local 
no início da área central do bairro. À esquerda, 
Terminal Rodoviário. Ao fundo, BR-277 (seta). 

 
Figura 192 – Características do comércio e 

serviços locais na área central. 

 
Figura 193 – Comércio e serviços locais. À 

direita, manutenção de maquinários agrícolas. 
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Figura 194 – Comércio e serviços na região 

central do município de Cantagalo. 

 
Figura 195 – Comércio e serviços na região 

central do município de Cantagalo. 

 
Figura 196 – Casa do Produtor, local de 

comercialização de produtos da área rural. À 
esquerda, Terminal Rodoviário Municipal. 

 
Figura 197 – Pousada O Patrão, às margens 

da BR-277. 

 
Figura 198 – À esquerda, Hotel Nossa Senhora 
Aparecida (mais antigo de Cantagalo). À direita, 
Hotel Thomé. Ambos às margens da BR-277. 

 
Figura 199 – Hotel Nossa Senhora Aparecida. 
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Figura 200 – Reva’s Restaurante Hotel – 

inaugurado há apenas 2 anos. Às margens da 
BR-277. 

 
Figura 201 – Hotel Sonho Real, na área 

próxima ao centro. 

 
Figura 202 - CTG Jacob Fritz - estrada rural 

para bairro Vila Verde. 

 
Figura 203 - Comércio e serviços na Av. 
Epaminondas Fritz (à esquerda, uma das 

várias agropecuárias identificadas). 

 
Figura 204 – Estabelecimento comercial – 

mercado local, na região de entorno da ADA. 
Bairro Cinderela. 

 
Figura 205 – Rádio T FM 88,7 MHZ, no bairro 

Planalto. Próxima à Prefeitura Municipal. 
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O setor industrial, que segundo dados do PMSB, para 2018, 

corresponderia a apenas 8,44% do PIB municipal de Cantagalo, se destaca 

pela presença de maior número de indústrias voltadas ao setor madeireiro, 

embora tenham sido identificadas no município, em menor número, indústrias 

ligadas ao ramo alimentício: como fábrica de sorvete (Ki-Mania), laticínio 

(Lactolar), farinheira de milho (Cinderela – Indústria e Comércio de Alimentos), 

além daquelas voltadas ao ramo têxtil, como à confecção de jeans (Confecções 

Cantagalo), indústria e comércio de pneus (Cockstone Indústria e Comércio de 

Pneus), entre outras, sendo essa última, como umas das mais importantes 

empregadoras de mão-de-obra local, embora a Prefeitura Municipal seria a 

responsável pelo maior número de contratados em Cantagalo, segundo 

informação obtida durante trabalho de campo. 

A seguir, Figura 206 a Figura 221, algumas das empresas 

registradas ao longo da incursão a campo. 

 
Figura 206 – Madeireira presente nos fundos 
do Parque Industrial, região de implantação 
do empreendimento, segundo Zoneamento 

recomendado. 

 
Figura 207 – Grameira Cantagalo, região de 
implantação do empreendimento, segundo 

Zoneamento recomendado. 
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Figura 208 – Madeireira presente no Parque 

Industrial, região de implantação do 
empreendimento, segundo Zoneamento 

recomendado. 

 
Figura 209 - Madeireira presente no Parque 

Industrial, região de implantação do 
empreendimento, segundo Zoneamento 

recomendado. 

 
Figura 210 – Madeireira presente no bairro 

Vila Caçula, no município de Cantagalo. 

 
Figura 211 – Madeireira localizada no entorno 

da ADA, no bairro Vila Cinderela. 

 
Figura 212 – ARCAM – Associação dos 

cooperados da Coamo Agroindustrial 
Cooperativa – final Av. Epaminondas Frtiz. 

 
Figura 213 – COAMO Agroindustrial 

Cooperativa – final Av. Epaminondas Frtiz.  
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Figura 214 - Cinderela – Indústria e Comércio 

de Alimentos, no bairro Planalto.  

 
Figura 215 – Fábrica de sorvete Ki-Mania, no 

bairro Vila Dariana. 

 
Figura 216 – Facas Cantagalo, localizada no 

Parque Industrial. 

 
Figura 217 - Fábrica de sorvete Ki-Mania, 

bairro Vila Dariana. No detalhe (seta), silos da 
Cooperativa desativada San Rafael.  

 
Figura 218 – Laticínio Lactolar, no bairro Vila 

Verde. 

 
Figura 219 – Fábrica de Portas Santa Cecília, 

no Parque Industrial, localizado às 
proximidades da ADA, conforme Zoneamento 

estabelecido para essas atividades. 
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Figura 220 – Cockstone Indústria e Comércio 

de Pneus, às margens da BR-277. 

 
Figura 221 - Cockstone Indústria e Comércio 

de Pneus, às margens da BR-277 (seta). 

Ainda, conforme verificado em campo, na área de entorno da ADA, 

no bairro Vila Cinderela, há presença de frigorífico (Frigorífico Dalla Rosa Ltda), 

nas Figura 222 e Figura 223, que segundo informações, empregaria apenas 12 

funcionários, sendo esses, moradores da região. 

 
Figura 222 – À diretia, Frigorífico Della Rosa. 
À esquerda, entrada da propriedade do Sr. 
Arcides Della Rosa. Bairro Vila Cinderela. 

 
Figura 223 – Frigorífico Della Rosa. Bairro Vila 

Cinderela. 

O setor primário, representado pelas atividades econômicas que 

extraem matéria prima tem importante destaque já que cerca de 75,16% do 

território de Cantagalo é ocupado por essa atividade, considerando a área total 

do território desse município, conforme observado na Tabela 93.   
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Tabela 93- Características e número de estabelecimentos ligados ao setor agropecuário, bem 
como área e percentual da atividade no município de Cantagalo (AID). 

Características dos 
Estabelecimentos 

Hectares  Percentual do 
território ocupado 

pela atividade 

Número de 
estabelecimentos 

agropecuários 

Área dos estabelecimentos 
agropecuários 

43.858 ha 75,16% 943 

Utilização das Terras Hectares 
(ha) 

Percentual do 
território ocupado 

pela atividade 

Número de 
estabelecimentos 

agropecuários 
Lavouras Permanentes 325 ha 0,55% 45 

Lavouras Temporárias 16.689 ha 23,60% 816 

Área para cultivo de flores 4 ha 0,007% 4 

Pastagens Hectares 
(ha) 

Percentual do 
território ocupado 

pela atividade 

Número de 
estabelecimentos 

agropecuários 
Naturais 1.800 ha 3,08% 190 

Plantadas em boas condições 12.465 ha 21,36% 551 

Plantadas em más condições 63 ha 0,11% 5 

Matas ou Florestas Hectares 
(ha) 

Percentual do 
território ocupado 

pela atividade 

Número de 
estabelecimentos 

agropecuários 
Naturais 376 ha 0,64% 18 

Naturais destinadas à preservação 
permanente ou reserva legal 

9.869 ha 16,91% 709 

Florestas Plantadas 777 ha 1,33% 56 

Sistemas Agroflorestais Hectares 
(ha) 

Percentual do 
território ocupado 

pela atividade 

Número de 
estabelecimentos 

agropecuários 
Área cultivada com espécies 

florestais também usada para 
lavouras e pastoreio por animais 

98 ha 0,17% 4 

Fonte:IBGE,2017–Disponível em: < https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/cantagalo/panorama>. Acesso em: 08/04/2020. 

Cabe salientar que a região Centro-Sul, onde se encontra o 

município de Cantagalo (AID) teve um faturamento 7% superior ao de 2015, 

atingindo um total de R$ 6,6 bilhões em função de maiores ganhos com seus 

principais produtos como soja, leite e milho, entre outros que também tiveram 

desempenho positivo como batata, trigo e feijão.79 

 
79 Disponível em: <https://redesuldenoticias.com.br/noticias/regiao-de-guarapuava-cresce-mais-que-a-media-do-

parana/>. Acesso em: 09/04/2020. 
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A seguir, Figura 224 e Figura 225 presença dos cultivos observados 

no município da AID. 

 
Figura 224 – Cultivo de feijão, com a presença 

de fragmentos vegetacionais no entorno. 

 
Figura 225 – Cultivo de milho presente ao final 

da Av. Epaminondas Fritz. 

Com relação à produção pecuária, o Paraná é o terceiro produtor 

brasileiro de carne de frango e ovos.80 Além das regiões oeste e sudeste, a 

região sul do Estado concentra atividades nesta área e possuem os projetos 

mais modernos integrando criação e industrialização. Esta atividade encontra 

no Estado condições favoráveis para a expansão, devido à existência de 

matéria-prima abundante para rações, ao aumento do consumo de carne de 

aves no mercado interno e à participação crescente desse produto na pauta 

das exportações paranaense. 

Entre os produtos agropecuários, como a agricultura, a pecuária e as 

atividades extrativistas, a região de Guarapuava, tem destaque no faturamento 

bruto da avicultura – frango de corte, como sendo o item mais importante da 

pecuária paranaense, mesmo com os altos custos de produção em função do 

aumento do preço do milho, o faturamento com abate de frangos representou 

9% acima de 2015, seguindo o Paraná como maior produtor e exportador da 

carne de frango.81 

 
80 Disponível em:< http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/indicad_pr.pdf>. Acesso em: 09/04/2020. 
81 Disponível em:< https://redesuldenoticias.com.br/noticias/regiao-de-guarapuava-cresce-mais-que-a-media-do-

parana/>. Acesso em: 09/04/2020. 
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Abaixo, na Tabela 94, a produção pecuária considerando a produção 

animal para o Estado do Paraná e o município de Cantagalo (AID). 

Tabela 94- Produtos oriundos da atividade pecuária considerando o Estado do Paraná e o 
município de Cantagalo (AID), para o ano de 2018. 

Produção Animal Paraná Cantagalo (AID) Unidade 

Bovino (efetivo rebanho) 9.275.271 39.500 cabeças 

Vaca ordenhada 1.356.589 4.350 cabeças 

Quantidade produzida (leite) 4.375.422 15.820 (x 1000) l 

Valor da produção (leite) 5.486.144,00 17.402,00 (x 1000) R$ 

Bubalino (efetivo rebanho) 33.015 99 cabeças 

Caprino 115.718 500 cabeças 

Equino 282.018 650 cabeças 

Galináceo (efetivo rebanho) 384.277.793 55.000 cabeças 

Galinha 24.518.726 52.000 cabeças 

Mel de abelha (quantidade produzida) 6.293.757 11.590 kg 

Valor da produção (mel) 84.010,00 118,00 (x 1000) R$ 

Ovino (efetivo rebanho) 556.512 1.950 cabeças 

Tosquiado (ovinos) 128.928 1.050 cabeças 

Lã (quantidade produzida) 272.725 2.000 kg 

Valor da produção (lã) 912,00 5,00 (x 1000) R$ 

Suínos (efetivo rebanho) 6.899.545 5.990 cabeças 

Matriz (suíno) 598.502 700 cabeças 

Aquicultura – quantidade produzida 
(carpa) 

2.985.002 5.700 kg 

Valor produção (carpa) 18.504,15 30,55 (x 1000) R$ 

Aquicultura – quantidade produzida (pacu 
e patinga) 

1.981.483 400 kg 

Valor da produção (pacu e patinga) 15.169,00 2,60 (x 1000) R$ 

Aquicultura – quantidade produzida 
(tilápia) 

115.231.156 5.700 kg 

Valor da produção (tilápia) 585.980,34 26,79 (x 1000) R$ 

Outros peixes – quantidade produzida 476.794 480 kg 

Valor da produção (outros peixes) 3.010,36 1,99 (x 1000) R$ 

Fonte: IBGE, 2018. Disponível em: 

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/cantagalo/pesquisa/18/16459?localidade1=41>. Acesso em: 09/04/2020. 
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Segundo informações apresentadas pela Federação da Agricultura 

do Estado do Paraná – FAEP, mesmo com destaque no cenário da pecuária 

brasileira, o Estado paranaense apresentou seu segundo recuo sucessivo, 

fechando a atividade para o ano de 2018, com queda de 0,46%, com 

faturamento de R$ 27,9 bilhões. A queda, no entanto, ocorreu em índice bem 

menor do que a média nacional, que apresentou retração de 3,11%. 

O aspecto positivo ficou por conta do segmento de bovinos. Após ter 

sofrido uma leve queda em 2017, o setor fechou 2018 com faturamento 9,58% 

maior, chegando perto da casa dos R$ 3,4 bilhões, já no setor de suínos, o 

recuo foi de 12,5% no faturamento. A queda foi puxada pelo preço pago ao 

produtor que, em 2018, foi 9,1% menor em relação ao de 2017, embora o 

número de abates tenha sido estável.82 

No município de Cantagalo se observa grandes áreas destinadas ao 

pastejo de animais, principalmente para o gado bovino de dupla aptidão, 

direcionados à produção de carne e leite (vide Figura 226 a Figura 230), 

embora tenha sido registrado gado bovino leiteiro, incluindo propriedades no 

entorno do empreendimento, mas esse, em menor número (Figura 231).  

 
82 Disponível em: < https://sistemafaep.org.br/agropecuaria-do-parana-teve-faturamento-bruto-de-r-69-bilhoes-em-

2018/>. Acesso em: 10/04/2020. 
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Figura 226 – Área de pastagem. No entorno 
fragmentos vegetacionais e áreas de cultivo. 

 
Figura 227 – Criação de gado bovino. Ao 
fundo recortes vegetacionais e cultivos 

agrícolas. 

 
Figura 228 – Área de cultivo, após colheita. 

Ao fundo, pastagem com gado bovino. 

 
Figura 229 – Presença de gado bovino. Ao 

fundo, extensa área com silvicultura da 
empresa Santa Maria, de Guarapuava. 

 
Figura 230 – Área de pastejo com equinos e 

estrutura para manejo de animais. 

 
Figura 231 – Propriedade no entorno da ADA, 

bairro Cinderela. 
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Considerando o aspecto Turismo, o Estado paranaense abriga 

regiões importantes, inclusive no cenário nacional, como Foz do Iguaçu e suas 

cataratas, além de outras potencialidades voltadas ao turismo ecológico, tais 

como as formações rochosas de Vila Velha e o Canyon do Guartelá, nas 

vizinhanças da cidade de Ponta Grossa e a Serra do Mar, próxima ao litoral 

paranaense, citando inclusive a Ilha do Mel.A região Centro-Sul paranaense 

apresenta aspectos culturais de imigrantes ucranianos, poloneses, italianos e 

alemães, que influenciaram a história e o cotidiano regional, com monumentos 

religiosos presentes em Prudentópolis, Antônio Olinto, São Mateus do Sul, Irati 

e União da Vitória, com destaque ao circuito polonês e ucraniano no município 

de Mallet.  

Em referência ao turismo nos municípios da AII do empreendimento, 

destaque ao Parque Municipal São Francisco em Guarapuava, com o Salto 

São Francisco, conhecido como a maior que d’água do Sul do Brasil. Destaque 

também para a Vila de Faxinal do Céu em Pinhão, além de festas locais nos 

municípios da região.83 

Considerando os estabelecimentos, assim como o número de 

empregos voltados ao turismo nos municípios das áreas de influência do futuro 

empreendimento, conforme Tabela 95 e Tabela 96, observa-se que 

Guarapuava, Laranjeiras do Sul e Coronel Vivida são os municípios que mais 

dispõe de pontos referentes a esse setor, com destaque à Guarapuava, onde 

10% do total da população, considerando a estimativa do IBGE para o ano de 

2019, desempenha atividades relacionadas ao turismo, ressaltando que esse 

município é referência à economia para o Centro-Sul paranaense, salientando 

que essa é uma região com baixos índices socioeconômicos, formada por um 

conjunto de pequenos e pobres municípios no seu entorno.84 

 
83 Disponível em:< http://www.turismo.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=255>. Acesso em: 

10/04/2020. 
84 Disponível em:< 

http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal15/Geografiasocioeconomica/Ordenamientoterritorial/06.pdf>. 

Acesso em: 10/04/2020. 
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O número de estabelecimentos e empregos por atividade econômica 

permite avaliar a importância de cada atividade no município da AID, nesse 

caso, sobre estabelecimentos relacionados ao setor turístico, assim como o 

número de empregos formais assim associados. 

Tabela 95- Atividades relacionadas ao Turismo nos municípios das áreas de influência do 
empreendimento, segundo Cadastro do Ministério do Turismo (CADASTUR – 2019). 

Municípios Acampament
o Turístico 

Agências de 
Turismo 

Guia de 
Turismo 

Meio de 
Hospedagem 

Organizadora 
de Eventos 

Parque 
Temático 

Transportador
a Turística 

Cantagalo (AID) - - - - - - 2 

Candói (AII) - - - - - - 2 

Guarapuava (AII) - 13 6 14 2 - 25 

Inácio Martins (AII) - - - - - - 1 

Pinhão (AII) - 1 - - 1 - 1 

Ibema (AII) - - - - - - - 

Coronel Vivida (AII) - - - 1 - - 5 

Laranjeiras do Sul 
(AII) 

- 1 - 2 1 - 5 

Quedas do Iguaçu 
(AII) 

- - - 1 - - 3 

Virmond (AII) - - - 1 - - - 

Fonte: IPARDES, 2020. Disponível em: <http://www.ipardes.pr.gov.br/Pagina/Cadernos-municipais>. Acesso em: 

10/04/2020. 

Tabela 96- Número de estabelecimentos e empregos nas atividades características do turismo 
– 2018. 
Municípios Alojamento Alimentação Transporte 

Terrestre 
Transporte 

Aéreo 
Transporte 
Aquaviário 

Agências 
de 

Viagem 

Aluguel de 
Transportes 

Cultura 
e Lazer 

Estabelecimentos Total de 
Empregos 

Cantagalo (AID) 2 10 - - - - - - 12 38 

Candói (AII) 3 15 - - - - - 1 19 157 

Guarapuava 
(AII) 

39 240 20 - - 7 4 12 322 1.837 

Inácio Martins 
(AII) 

1 2 - - - 1 - - 4 12 

Pinhão (AII) 5 13 3 - - 1 - - 22 64 

Ibema (AII) 1 4 - - - 1 - 1 7 16 

Coronel Vivida 
(AII) 

5 23 11 - - - - 1 40 109 

Laranjeiras do 
Sul (AII) 

9 34 4 - - 4 2 1 54 236 

Quedas do 
Iguaçu (AII) 

7 24 1 - - 1 1 - 34 96 

Virmond (AII) - 2 - - - - - - 2 6 

Fonte: IPARDES, 2020. Disponível em: <http://www.ipardes.pr.gov.br/Pagina/Cadernos-municipais>. Acesso em: 

10/04/2020.  
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O município de Candói apesar de não se destacar entre os 

municípios da AII com mais estabelecimentos voltados ao turismo, dispõe da 

terceira posição entre esses, com 157 pessoas empregadas no setor turístico, 

embora esse número represente apenas 0,98% de pessoas ocupadas nesse 

setor quando comparado à estimativa da população total para o ano de 2019. 

Já o município de Cantagalo (AID) está entre aqueles que menos 

estabelecimentos dispõe voltados ao setor turístico, considerando a Tabela 95 

e Tabela 96, e apesar de terem sido identificados poucos lugares de relevância 

ao turismo local, apenas no no dia 06 de maio de 2019, através da LEI Nº 

1.061/2019 foi criado o Conselho Municipal de Turismo, e segundo Beatriz 

Lopes de Jesus, membro desse conselho, posteriormente serão levantamentos 

pontos de relevância turística no município.  

Ressalta-se com isso que, para o município de Cantagalo (AID), o 

turismo não representa relevância à economia local ou mesmo regional. 

5.3.3. Estrutura Ocupacional no Âmbito da Economia Local 

Durante a incursão a campo, observou-se a presença de diversos 

atividades ligadas ao setor primário, com estabelecimentos relacionados à 

industrialização, principalmente àquelas ligadas ao setor madeireiro (Figura 

234 e Figura 235), haja vista a grande aptidão da região à atividade de 

silvicultura, considerando processos históricos de ocupação local, onde havia a 

grande exploração madeireira, embora essa fosse ligada, à época, à extração 

de espécies nativas da Floresta Ombrófila Mista, principalmente a araucária 

(Araucaria angustifolia). 

Ao longo do trabalho de campo constatou-se grande quantidade de 

resíduos gerados a partir do corte da madeira, sendo esses armazenados ou 

dispostos ao longo das vias de acesso às áreas rurais, como observado na 

Figura 235 e Figura 236. 
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Figura 232 – Áreas de cultivo, com a presença 

de fragmentos vegetacionais nativos e com 
silvicultura. 

 

 
Figura 233- Propriedade rural, com a 

presença de cultivos agrícolas, pastagem e 
reflorestamento inicial com eucalipto. 

 

 
Figura 234 – Madeireira presente no Parque 

Industrial, às proximidades da ADA. 

 
Figura 235 – Madeireira presente no Parque 

Industrial, às proximidades da ADA.  

 
Figura 236 - Grande quantidade de resíduos 

provenientes do corte de madeira são 
encontrados ao longo do município. 

 
Figura 237 - Grande quantidade de resíduos 

provenientes do corte de madeira são 
encontrados ao longo do município, às 

margens dos acessos rurais.  
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Ressalta-se que em diversas ocasiões da incursão a campo, foram 

registrados, tanto na BR-277 quanto nas vias de acesso internas da área 

urbana do município, o tráfego de caminhões bitrem destinados ao transporte 

de toras de madeira, evidenciando a atividade, tanto na região quanto em 

Cantagalo (AID), situações corroboradas pela Figura 238 à Figura 241.  

 
Figura 238 – Bitrem carregado com toras de 

madeira cruzando a área urbana do município 
da AID. 

 
Figura 239 – Bitrem destinado ao transporte 

de toras de madeira, trafegando vazio na BR-
277. 

 
Figura 240 - Bitrem destinado ao transporte 

de toras de madeira, trafegando vazio na BR-
277.  

 
Figura 241 - Bitrem carregado com toras de 

madeira cruzando a área urbana do município 
da AID.  

A presença de grandes áreas produtoras de grãos, favorecem a 

instalação de empresas ligadas ao setor de commodities, com destaque à 

COAMO Agroindustrial Cooperativa (Figura 242 e Figura 243), instalada no 

final de uma das principais avenidas do município de Cantagalo/PR. A 

empresa, maior cooperativa no ramo agropecuário da América Latina, ocupou, 
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no ano de 2018 a primeira colocação entre as empresas exportadoras do 

Paraná, e ficou entre as maiores do Brasil, com terminal portuário próprio, em 

Paranaguá.  

 
Figura 242 – Silos da COAMO Agroindustrial 
Cooperativa, às proximidades da área urbana 

do município.  

 
Figura 243 – Prédio da COAMO Agroindustrial 

Cooperativa, no final da Av. Epaminondas 
Fritz. 

Observou-se inclusive, às proximidades da COAMO, anterior 

cooperativa regional, atualmente desativada, a Cooperativa de Grãos San 

Rafael, corroborando à importância na produção e armazenamento de grãos à 

economia local, segundo Figura 244 e Figura 245.   

 
Figura 244 – Antiga cooperativa de grãos San 
Rafael, presente às proximidades da COAMO 

Agroindustrial Cooperativa. 

 
Figura 245 - Antiga cooperativa de grãos San 
Rafael, presente às proximidades da COAMO 

Agroindustrial Cooperativa.  

Com vistas ao entendimento da organização da estrutura 

ocupacional no âmbito da economia local são apresentados dados sobre a 
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população ocupada nos diversos setores da economia, associando essa às 

atividades econômicas locais. 

A seguir, Figura 246, as atividades econômicas, divididas por 

setores e subsetores, assim como estabelecimentos e empregos relacionados 

para o município de Cantagalo (AID). 

 
Figura 246 - Número de estabelecimentos e empregos (RAIS) segundo as atividades 

econômicas – 2018. Fonte: IPARDES, 2020. 
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Assim como os estabelecimentos segundo as atividades econômicas 

associadas, se faz necessário entender como está distribuída a População 

Economicamente Ativa – PEA que, por sua vez, vai revelar a disponibilidade e 

a ocupação da mão de obra, consistindo num dos principais fatores de 

produção necessários ao desenvolvimento do município de Cantagalo (AID). O 

conceito é atribuído para designar a população que está disponível no mercado 

de trabalho ou que, de certa forma, está procurando se inserir nele para 

exercer algum tipo de atividade remunerada. 

O IBGE considera a População Economicamente Ativa (PEA) o 

conjunto das pessoas com idade igual ou superior a 10 anos, ocupadas e 

desocupadas no período de referência de sete dias. As pessoas ocupadas são 

aquelas que tinham trabalho durante todo ou parte do período de referência 

assim como aquelas que, embora tivessem trabalho remunerado, não o 

exerceram no período de referência por motivo de férias, licença, greve, entre 

outros.85  

A população economicamente ativa é a parcela da PIA (População 

em Idade Ativa) que está ocupada (empregada) ou não ocupada 

(desempregada). Assim para cálculo da população desempregada faz-se a 

relação entre a PEA da POC (População Ocupada), estabelecendo a diferença 

entre esses contingentes e obtendo-se a taxa de desocupação ou índice de 

desemprego. 

Considerando as informações norteadoras presentes no TR, 

balizador dos aspectos que devem constar no presente estudo, são 

apresentados os dados referentes ao município de Cantagalo (AID), conforme 

observado na Tabela 97. 

  

 
85 Disponível em: 

<https://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/indicadores/detalhe/Recursos_Humanos/RH_3.7.1.html?searchRef=nota&tip

oBusca=expressaoExata>. Acesso em: 13/04/2020. 
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Tabela 97- Dados sobre a População em Idade Ativa (PIA), População Economicamente Ativa 
(PEA) e População Ocupada por tipo de domicílio, sexo e faixa etária no município de 
Cantagalo (AID), considerando os dados de referência o ano de 2010. 

Informações PIA (10 anos e mais) PEA (10 anos e 
mais) 

População ocupada 

Tipo de domicílio  

Urbano 6.996 3.804 3.432 
Rural 3.687 2.153 2.115 
Sexo  

Masculino 5.362 3.630 3.428 
Feminino 5.321 2.327 2.119 

Faixa etária (anos)  
De 10 a 14 1.453 113 108 
De 15 a 17 818 249 183 
De 18 a 24 1.438 979 828 
De 25 a 29 894 695 668 
De 30 a 39 1.888 1.366 1.313 
De 40 a 49 1.636 1.278 1.199 
De 50 a 59 1.280 836 818 

De 60 ou mais 1.280 440 429 
Total 10.683 5.957 5.547 

Fonte: IPARDES, 2020. 

Como observado acima, para o ano de 2010, das 5.957 pessoas que 

perfazem a PEA no município de Cantagalo (AID), 5.547 delas, ou seja, mais 

de 93% estariam ocupadas, com destaque percentual à população da zona 

rural. Considerando dados censitários para o sexo, a população 

economicamente ativa masculina ocupada é 3,37% maior quando comparado 

ao sexo feminino. 

Tendo em conta as faixas etárias da PEA que estaria ocupada, 

destaque para aquelas entre 30 e 49 anos, representando essas 45,28% do 

total da POC. 

Ressaltando que das 10.683 pessoas que residem no município, 

segundo dados considerados para o censo demográfico de 2010 e que 

integrariam a população em idade ativa, apenas 51,92% desse total estaria 

ocupado, considerando que segundo a metodologia utilizada pelo IBGE, a POC 

seria composta por aquelas pessoas que, num determinado período de 
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referência, trabalharam ou tinham trabalho, mas não trabalharam (por exemplo, 

pessoas em férias). 

Em contato com a Secretaria de Assistência Social municipal foi 

informado à equipe de campo que muitas pessoas trabalham na informalidade, 

considerando a relevante dependência de muitas famílias aos programas 

sociais oferecidos, entre os quais, Tarifa Social de Energia Elétrica, Benefício 

de Prestação Continuada (BPC), Programa Bolsa Família, entre outros, 

situação encontrada durante a narrativa de diversos atores locais, já que 

muitos desses prestariam serviços esporádicos na região, sem qualquer 

vínculo empregatício, principalmente aqueles envolvidos com a produção 

agropecuária. 

Das informações obtidas na Secretaria de Assistência Social, até 

dezembro de 2019, o município já cadastrou 2.241 famílias no Cadastro Único 

para Programas Sociais do Governo Federal, sendo que 1.934 famílias já 

estariam com o cadastro atualizado nos últimos dois anos. Ainda, segundo 

dados disponibilizados, 1.655 famílias teriam renda de até ½ salário mínimo. 

 A Taxa de Atualização Cadastral (TAC) do município é de 87,13%, 

enquanto a média nacional encontra-se em 83,83%, sendo essa calculada 

através da divisão entre o número de famílias cadastradas com renda mensal 

per capita de até ½ salário mínimo com o cadastro atualizado e o total de 

famílias cadastradas com renda mensal per capita de até ½ salário mínimo, 

multiplicado por cem.86 

Ainda, no município são 704 famílias beneficiárias do Bolsa Família, 

equivalendo a 14,34% da população total em Cantagalo, que inclui 41 famílias, 

que sem o programa, estariam em condição de extrema pobreza. No mês de 

outubro de 2019 foram transferidos R$ 104.184,00 às famílias do Programa e o 

benefício médio repassado foi de R$ 147,99 por família. Conforme estudo 

 
86 Disponível em: <https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/bolsafamilia/relatorio-completo.html>. Acesso em: 

07/05/2020. 
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realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), fundação 

pública federal vinculada ao Ministério do Planejamento, a cada R$ 1,00 

transferido às famílias do programa, o PIB municipal tem um acréscimo de R$ 

1,78. 

O município está abaixo da meta de atendimento do programa, 

havendo a necessidade de realização de ações de Busca Ativa para localizar 

pessoas no perfil do programa e que ainda não foram cadastradas. 

Durante as narrativas locais e entrevistas nas comunidades do 

entorno na ADA, constatou-se que muitas famílias dependem da 

aposentadoria, da assistência social e recebimento de valores relativos ao 

Bolsa Família, situação presente na fala da senhora Maria José Batista, que 

sustenta a família de 8 pessoas com a aposentaria de um salário mínimo, e da 

moradora Ana Claudia dos Santos, responsável pela manutenção da família 

com 4 pessoas, apenas com o valor recebido do Bolsa Família, ambas 

residentes no bairro Cinderela, no entorno da ADA. 

De acordo com a incursão a campo, bem como a realização das 

entrevistas em propriedades localizadas no entorno da ADA, constatou-se que 

a maioria das famílias têm renda entre 1 a 2 salários mínimos, e que esses 

estão associados à aposentadoria de alguns residentes, sendo a renda 

complementada, em muitos casos, com a prestação de serviços esporádicos, 

principalmente àqueles relacionados às atividades madeireiras, agropecuárias, 

sendo ainda citados empregos nas áreas de educação, pequenos comércios, 

diarista, construção civil, entre outros.   

5.3.3.1. Trabalho Infantil  

Com relação ao aspecto Trabalho Infantil, do total das 2.271 

pessoas entre a faixa etária de 10 a 17 anos, 63,9% são do sexo masculino, 

51,56% seriam pardos ou negros e 67,15% do total de pessoas 

correspondentes a essa faixa etária residiria na área urbana do município de 

Cantagalo (AID). Ainda, do total dessa população, a faixa etária compreendida 
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entre os 10 a 13 anos, corresponderia a grande maioria, com 50,6% de 

pessoas. Ademais, segundo o IBGE (2010) cerca de 11,88% das pessoas 

consideradas para a faixa etária entre os 10 a 17 anos não estaria 

frequentando a escola ou creche e 1,36% não seria alfabetizada. 

Considerando o trabalho infantil em Cantagalo, conforme 

informações obtidas através de funcionários do Conselho Tutelar, localizado no 

bairro Centro, no dia 22 de abril de 2020, não haveria no município denúncias 

sobre trabalho infantil.  

Ressalta-se que apesar da instituição operar em regime de plantão, 

ocasionado pela pandemia do chamado Covid-19, havia plantonistas no horário 

de pesquisa.  

A seguir, Figura 247 e Figura 248, prédio destinado ao Conselho 

Tutelar em Cantagalo (AID). 

 
Figura 247 – Conselho Tutelar. 

 
Figura 248 – Prédio do Conselho Tutelar, no 

bairro Centro. 

Ainda, com relação à existência de trabalho infantil no município, 

esse seria verificado caso fossem feitas denúncias ao Conselho Tutelar, 

situação corroborada pela Secretaria de Assistência Social do município. 

Porém não se descarta o auxílio que muitas crianças e jovens desempenham 

nas atividades agropecuárias, haja vista que a agricultura familiar na região é 

muito consolidada. 
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Com relação ao trabalho escravo, não há registro ou relatos de 

situações semelhantes a essa natureza no município. 

5.3.4. Finanças Públicas e Municipais 

A autonomia municipal tem sido considerada, mesmo, princípio 

essencial à manutenção de qualquer sistema democrático-representativo, e 

onde realmente ocorre a produção de bens e serviços, se apresentando, o 

poder local como aquele mais próximo aos problemas, e com maior 

suscetibilidade ao controle da sociedade, mostrando-se mais adequado para 

atender às demandas sociais (ZUCCOLOTTO et al, 2008). 

As finanças públicas são compostas pelas políticas que 

instrumentam o gasto público e os impostos. É desta relação que irá depender 

a estabilidade econômica do município e a sua entrada em déficit ou 

excedente. Já as receitas públicas representam o conjunto de recursos 

financeiros que entram para os cofres estatais, provindo de quaisquer fontes, a 

fim de ocorrer às despesas orçamentárias e adicionais do orçamento (CNM, 

2008), cabendo à União, aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios 

instituir, prever e efetivamente arrecadar todos os tributos de sua competência 

constitucional (ZUCCOLOTTO et al, 2008). 

Os dados referentes às finanças públicas, considerando despesas, 

receitas e transferências para o município de Cantagalo (AID), para os anos de 

2013 e 2017 podem ser observadas conforme Tabela 98, Tabela 99 e Tabela 

100. Salienta-se, segundo o TR, a necessidade de comparativo entre os 

últimos 5 anos referentes à apenas alguns indicadores, assim esses foram 

apresentados para os anos de 2013 e 2017, considerando que o IBGE 

dispunha desses segundo os mesmos aspectos. 
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Tabela 98- Valores das despesas orçamentárias para os anos de 2013 e 2017 para o 
município de Cantagalo (AID) – (x 1000) R$. 

Despesas orçamentárias empenhadas 2013 2017 

Correntes 19.841,31 28.023,90 

Capital 1.244,52 3.885,39 

Total 21.085,84 31.909,29 

Fonte: IBGE. Disponível em: < https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/cantagalo/pesquisa/21/28134?ano=2013>. 

Acesso em: 14/04/2020. 

 

Tabela 99- Receitas orçamentárias realizadas para os anos de 2013 e 2017 para o 
município de Cantagalo (AID) - (x 1000) R$.   

Receitas orçamentárias realizadas 2013 2017 

Capital 1.463,44 5.615,53 

Contribuição 216,88 394,77 

Correntes 24.378,18 31.899,52 

Total -Correntes e Capital 25.841,62 37.515,05 

Fonte: IBGE. Disponível em: < https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/cantagalo/pesquisa/21/28134?ano=2013>. 
Acesso em: 14/04/2020.  

  

Tabela 100- Valores de Transferências (Correntes e Capital) nos anos de 2013 e 2017, para 
o município de Cantagalo (AID) - (x 1000) R$. 

Transferências 2013 2017 

Correntes 22.255,86 29.161,51 

Capital 487,44 4.254,76 

Transferências Intergovernamental  

União 12.520,47 15.671,46 

Unidade da Federação 5.166,59 7.701,57 

Fonte: IBGE. Disponível em: < https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/cantagalo/pesquisa/21/28134?ano=2013>. 
Acesso em: 14/04/2020.   

 

Como observado, na aplicação orçamentária municipal as receitas 

correntes, as quais compreendem as receitas tributárias, patrimoniais, 

industriais, e destinadas a cobrir as despesas para a manutenção das 

atividades governamentais, são aquelas que mais contribuem o suprimento das 

despesas públicas, representando R$ 32.899.520,00 para o ano de 2017. 

As despesas municipais somaram, no ano de 2017, R$ 

31.909.290,00, enquanto a receita para o mesmo período foi de R$ 

37.515.050,00, valores que não representariam déficit municipal, inclusive 

quando comparado ao ano de 2013.  
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As transferências correntes, provenientes de recursos financeiros 

recebidos de outras pessoas de direito público ou privado destinadas ao 

atendimento das despesas de manutenção e funcionamento respondem, em 

2017, por 77,73% e 86,12% no ano de 2013. 

No comportamento das receitas, observa-se dependência municipal 

quanto ao recebimento de transferências provenientes de outras esferas do 

governo, considerando valores das transferências correntes quando 

considerado o recorte temporal para os anos de 2013 e 2017. Essa situação 

demonstra a fragilidade do município do ponto de vista de suas arrecadações, 

aumentando assim, o dispêndio da União, tornando preponderantes esses 

recursos para o fornecimento de bens e/ou serviços necessários aos 

munícipes, embora essa característica seja semelhante à grande maioria dos 

pequenos municípios do Brasil.87 

Quanto ao ICMS ecológico não há registro de repasse ao município. 

Isso se dá pelo fato do ICMS ecológico ser um instrumento de política pública 

criado pioneiramente no Paraná, que trata do repasse de recursos financeiros 

aos municípios que abrigam em seus territórios Unidades de Conservação ou 

áreas protegidas, ou ainda mananciais para abastecimento de municípios 

vizinhos, o que não ocorre na abrangência de Cantagalo (AID) (IPARDES, 

2020). 

A seguir, na Tabela 101, despesas por função correspondentes ao 

nível máximo de agregação das ações desenvolvidas na esfera municipal, para 

a consecução dos objetivos de governo. 

  

 
87 Disponível em: <http://www.iapar.br/arquivos/File/zip_pdf/cantuquiriguacu.pdf>. Acesso em: 14/04/2020. 

Inserido ao Protocolo 15.504.506-0 por Vanderlei Pereira Peres em: 06/05/2021 15:33. Download realizado por Vanderlei Pereira Peres em 11/11/2021 16:14



UTE São Pedro 

 
 

 

 

  

+55 (42) 3623-0054   +55 (42) 3626-2680  

www.recitechambiental.com.br 

 

- 331 - 

 

Tabela 101- Despesas por Função no município de Cantagalo (AID) para o ano de 2018. 

Função Valor (R$ 1,00) Função Valor (R$ 1,00) 

Intraorçamentária 2.435.349,63 Direitos da cidadania - 

Total (exceto 
intraorçamentária) 

35.958.663,05 Urbanismo 3.124.391,78 

Legislativa 1.202.985,84 Habitação - 

Judiciária - Saneamento - 

Essencial à justiça 149.353,50 Gestão ambiental 379.378,83 

Administração 2.397.291,92 Ciência e tecnologia - 

Defesa nacional - Agricultura 937.587,92 

Segurança pública - Organização agrária - 

Relações exteriores - Indústria - 

Assistência social 1.952.752,78 Comércio e serviços 19.979,19 

Previdência social 3.340.771,50 Comunicações - 

Saúde 7.812.810,90 Energia - 

Trabalho - Transporte 691.596,87 

Educação 10.757.401,89 Desporto e lazer 393.133,82 

Cultura 120.401,96 Encargos especiais 2.678.824,35 

Total Geral 38.394.012,68 

Fonte: IPARDES, 2020. Disponível em: 
<http://www.ipardes.gov.br/cadernos/MontaCadPdf1.php?Municipio=85160&btOk=ok>. 15/04/2020. 

5.3.5. Atividades Produtivas 

Com relação ao presente capítulo, salienta-se que o mesmo foi 

abordado conforme solicitado, sendo apresentado e caracterizado de maneira 

regional e local as atividades produtivas, vide capítulo Economia Regional e 

Local, com ênfase àquelas para o município de Cantagalo (AID). 

Assim, busca-se evitar duplicação de informações e dados, 

facilitando com isso a análise do presente estudo. 

5.3.6. Condições de Vida 

Inúmeras são as formas de avaliação da qualidade de vida não 

havendo medidas como padrão-ouro, embora alguns autores defendem que 

vários instrumentos poderiam ser substituídos pela simples avaliação de cada 
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um sobre seu estado na vida, sendo que muitos instrumentos são utilizados 

devido à falta de clarificação conceitual do tema (PEREIRA, 2012). 

5.3.6.1. Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma das formas mais 

tradicionais de se avaliar qualidade de vida em grandes populações, sendo 

criado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) na 

década de 1990 com o objetivo de oferecer um contraponto ao indicador do 

Produto Interno Bruto (PIB) que considera apenas a dimensão econômica do 

desenvolvimento. 

O IDH é uma maneira padronizada de avaliação e medida do bem-

estar de uma população, que leva em consideração três aspectos: a 

longevidade (a expectativa de vida da população), a renda per capita (toda a 

riqueza produzida ao longo de um ano dividida aritmeticamente por sua 

população) e a escolaridade (número de crianças alfabetizadas e regularmente 

matriculadas nas escolas). 

De acordo com o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil 

(2013), o IDH é um número que varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, 

maior o desenvolvimento humano de um município. O índice considerado muito 

baixo está entre 0 e 0,499, baixo entre 0,500 e 0,599, médio entre 0,600 e 

0,699, alto entre 0,700 e 0,799 e muito alto de 0,8 a 1. É um índice referência, 

tendo sido utilizado pelo governo federal e administrações regionais, como é o 

caso do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM).  

A seguir, Tabela 102, é apresentado o IDHM e o Índice de Gini88 

para o Estado paranaense e municípios das áreas de influência do futuro 

empreendimento, considerando os resultados dos dois últimos censos 

realizados, sendo os IDHMs para os anos de 2000 e 2010. 

 
88 Índice de Gini: Índice de Gini: mede o grau de desigualdade segundo a renda per capita. Seu valor varia entre 0 

(renda desconcentrada) e 1 (renda concentrada), ou seja, quanto maior o índice, maior a concentração de renda 

(ATLAS BRASIL, 2013). 
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Tabela 102 - IDHM do Estado do Paraná e dos municípios das áreas de influência do futuro 
empreendimento – anos de 2000 e 2010. 

Estado e Municípios  
(AID e AII) 

IDHM IDHM 
Renda 

IDHM 
Longevidade 

IDHM 
Educação 

Índice 
Gini89 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2010 

Paraná 0,650 0,749 0,704 0,757 0,747 0,830 0,522 0,668 0,390 

Cantagalo (AID) 0,516 0,635 0,582 0,638 0,684 0,768 0,346 0,522 0,515 

Candói (AII) 0,509 0,635 0,610 0,655 0,685 0,778 0,315 0,503 0,547 

Guarapuava (AII) 0,632 0,731 0,689 0,730 0,816 0,853 0,450 0,628 0,555 

Inácio Martins (AII) 0,491 0,600 0,582 0,623 0,669 0,765 0,304 0,454 0,518 

Pinhão (AII) 0,526 0,654 0,587 0,649 0,712 0,806 0,348 0,534 0,535 

Ibema (AII) 0,531 0,685 0,585 0,664 0,717 0,786 0,357 0,615 0,440 

Coronel Vivida (AII) 0,607 0,723 0,621 0,714 0,739 0,810 0,487 0,653 0,474 

Laranjeiras do Sul (AII) 0,598 0,706 0,647 0,709 0,737 0,835 0,449 0,594 0,546 

Quedas do Iguaçu (AII) 0,593 0,681 0,645 0,690 0,737 0,794 0,438 0,576 0,582 

Virmond (AII) 0,572 0,722 0,608 0,708 0,767 0,848 0,401 0,628 0,539 

Fonte: PNUD, 2020. Disponível em:< https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/rankings/idhm-uf-1991.html>. 
Acesso em: 16/04/2020. 

 

Com relação ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM), o Paraná apresenta resultado acima da média brasileira, sendo que 

em 2010, o Estado passou para a quinta posição no ranking das unidades da 

federação. Porém, ainda é considerado um Estado em desenvolvimento (IDH 

0,749), conforme a classificação utilizada pelo Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD).90 

Ao analisar o IDHM observa-se que todos os municípios 

considerados para as áreas de influência, apresentam IDHM inferior à média 

do Estado, sendo esses qualificados como de médio desenvolvimento 

humano91. 

 
89 Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/ibge/censo/cnv/ginipr.def>. Acesso em:16/04/2020. 
90 Disponível em:<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101678.pdf>. Acesso em: 16/04/2020. 
91 Faixas de desenvolvimento humano municipal: IDHM entre 0-0,499: muito baixo; 0,500-0,599: baixo; 0,600-0,699: 

médio; 0,700-0,799: alto; 0,800-1: muito alto.  
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Considera-se ainda que, praticamente, grande parte dos municípios 

das áreas de influência, à exceção de Guarapuava e Coronel Vivida se 

classificavam como de baixo desenvolvimento humano quando comparado aos 

dados para o ano de 2000.  

Os municípios de Guarapuava, Coronel Vivida, Virmond e 

Laranjeiras do Sul, respectivamente, são aqueles que apresentam os melhores 

índices quando considerado o IDHM geral para o ano de 2010. Situação 

semelhante para o ano de 2000, à exceção de Virmond, que para esse ano 

seria o quinto melhor colocado, atrás de Quedas do Iguaçu.  

Em 2000, a variável de maior peso na composição do IDHM foi a 

longevidade (0,726), seguido da renda (0,616) e educação (0,390). Conforme 

exposto na Tabela 102, os dados de 2010 evidenciaram que as variáveis 

mantiveram sua posição, com a longevidade apresentando 0,804, a renda 

0,678 e a educação 0,571. O maior crescimento absoluto foi o da variável 

educação, com uma evolução de aproximadamente 48,8%. A variável renda 

apresentou uma evolução de 10,06% e a educação de 46,41%. 

Conforme o índice de Gini, o qual a principal capacidade é a de 

mensurar a distribuição de renda populacional, mesmo que de maneira 

genérica, já que esse pode ser facilmente interpretado, os municípios que 

apresentaram as maiores disparidades em relação à distribuição de renda são, 

respectivamente, Quedas do Iguaçu, Guarapuava, Candói e Laranjeiras do Sul. 

Diante do exposto, se infere que os dados apresentados, mesmo 

considerando melhora na posição de IDHM, demonstram que os municípios 

ainda enfrentam dificuldades e não conseguem acompanhar o 

desenvolvimento socioeconômico paranaense. Alguns fatores, como o baixo 

desenvolvimento da região, falta de dinamismo econômico, políticas de 

desenvolvimento regional insuficientes, assim como o baixo investimento em 

alguns setores, como por exemplo, a educação, podem estar associados a 

esses índices. 
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5.3.6.2. Infraestrutura Básica e de Serviços 

5.3.6.2.1. Saúde  

No artigo 196 da Constituição Federal Brasileira de 1988, a Saúde é 

estabelecida como “direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação” (SIMON, 2015). O Estado assume, então, 

a responsabilidade de garantir a Saúde de sua população, tornando-a direito 

fundamental. 

A caracterização do setor de saúde na área de estudo, analisou os 

principais indicadores comumente utilizados nas análises desse gênero, como 

IDSUS, quantidade de estabelecimentos de saúde existentes, quantidade de 

leitos para internação e de leitos por mil habitantes. Foram usados, também, 

taxas de mortalidade Infantil, longevidade e fecundidade e informações sobre 

cobertura de atenção básica no Programa de Saúde da Família (PSF). 

5.3.6.2.1.1. A qualidade da assistência à saúde: o IDSUS 

O Índice de Desempenho do Serviço Único de Saúde (IDSUS), novo 

índice criado em 2012 pelo Ministério da Saúde para analisar a qualidade do 

atendimento público em saúde, avalia com pontuação de 0 a 10. Assim, 

determinada região é avaliada a partir dessa proposta e recebe uma nota, 

correspondente a um percentual deste parâmetro ideal. Por exemplo, a nota 5 

representa 50% do parâmetro; a nota 10, 100%. 

Considerando as Unidades da Federação - UF, o Estado 

paranaense ficou em segundo lugar no ranking do IDSUS, com pontuação de 

6,23, atrás apenas de Santa Catarina. São considerados para tal análise, três 
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índices: o Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (IDSE), de Condições 

de Saúde (ICS) e de Estrutura do Sistema de Saúde do Município (IESSM).92 

A seguir, Tabela 103, dados referentes ao IDSUS, aos índices de 

atenção básica e de média e alta complexidade, além das Regiões de Saúde e 

Grupos Homogêneos referentes aos municípios das áreas de influência do 

empreendimento. 

Tabela 103- Dados do IDSUS e dos índices de atenção básica e de média e alta complexidade, 
além das Regiões de Saúde e Grupos Homogêneos das áreas de influência (AID e AII) – ano 
2010. 

Municípios da AID e AII IDSUS Índice de 
atenção básica 

Índice de média 
e alta 

complexidade 

Região de Saúde Grupo 
Homog. 

Cantagalo (AID) 6 a 6,99 maior que 7,99 4 a 4,99 5ª RS Guarapuava 6 

Candói (AII) 6 a 6,99 maior que 7,99 5 a 5,99 5ª RS Guarapuava 5 

Guarapuava (AII) 6 a 6,99 7 a 7,99 4 a 4,99 5ª RS Guarapuava 3 

Inácio Martins (AII) 6 a 6,99 maior que 7,99 4 a 4,99 4ª RS Irati 6 

Pinhão (AII) 5 a 5,99 4 a 4,99 0 a 3,99 5ª RS Guarapuava 3 

Ibema (AII) 6 a 6,99 6 a 6,99 5 a 5,99 10ª RS Cascavel 5 

Coronel Vivida (AII) 6 a 6,99 maior que 7,99 5 a 5,99 7ª RS Pato Branco 3 

Laranjeiras do Sul (AII) 7 a 7,99 maior que 7,99 5 a 5,99 5ª RS Guarapuava 3 

Quedas do Iguaçu (AII) 5 a 5,99 6 a 6,99 5 a 5,99 10ª RS Cascavel 3 

Virmond (AII) 7 a 7,99 maior que 7,99 7 a 7,99 5ª RS Guarapuava 5 

Fonte: IDSUS, 2010. Disponível em: <http://idsus.saude.gov.br/graficobolhas.php?uf=PR>. Acesso em: 17/04/2020.  

 

Segundo Barboza (2012), 27% da população brasileira vive em 

cidades com índices baixos de qualidade quando considerado o Sistema Único 

de Saúde (SUS), onde dos 5.563 municípios, 1.150 receberiam pontuação 

abaixo de 5, em uma escala de 0 a 10 estabelecida pelo índice. 

Ainda, de acordo com o mesmo, mais de 70% da população estaria 

em cidades que receberam notas entre 5 e 6,9, e somente 1,9%, ou 3,2 

milhões de brasileiros residiriam no grupo dos 347 municípios com melhor 

pontuação, com nota superior a 7. 

 
92 Disponível em:< https://m.bonde.com.br/saude/noticias/parana-e-segundo-em-avaliacao-do-sus-216073.html>. 

Acesso em: 16/04/2020. 
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Para cálculo do desempenho do SUS, as cidades foram divididas em 

Grupos Homogêneos, segundo as suas semelhanças, por meio da utilização 

de três índices: o Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (IDSE), o Índice 

de Condições de Saúde (ICS) e o Índice de Estrutura do Sistema de Saúde do 

Município (IESSM), como observado na Tabela 104. 

Tabela 104- Grupos Homogêneos de acordo com seus índices 

Grupo IDSE ICS IESSM Quantidade 
Municípios** 

6 Baixo Baixo Sem estrutura MAC (*) 2.183 

5 Médio Médio Sem estrutura MAC 2.038 

4 Baixo Baixo Pouca estrutura MAC 587 

3 Médio Médio Pouca estrutura MAC 632 

2 Alto Médio Média estrutura MAC 94 

1 Alto Médio Muita estrutura MAC 29 

Fonte: IDSUS. Disponível em: < http://idsus.saude.gov.br/grupos.html>. Acesso em: 17/04/2020. 
(*) Por Estrutura (Média e Alta Complexidade) entende-se a estrutura de atenção especializada, ambulatorial e 
hospitalar, urgência/emergência. 
(**) Os Grupos Homogêneos estão considerando 5.563 municípios brasileiros (e não a totalidade de 5.565), pois foram 
excluídos Fernando de Noronha (por ser uma ilha, o que diferencia suas ações de saúde em relação aos demais 
municípios) e Nazária, no Piauí, (por ter sido criado em 2009 e não dispor de dados usados no IDSUS no período 
analisado). 

 

Tabela 105- População e alguns dos estabelecimentos de saúde presentes nas áreas de 
influência do empreendimento 

Municípios da AID e AII População Estabeleci
mentos de 

saúde 

Hospital 
Geral 

Centro de 
Saúde/Uni
dade Básica 

Consultório 
Isolado 

Clínica/Cen
tro de 

Especialida
de 

Farmácia Unidade 
móvel de 
nível pré-
hospitalar 

Cantagalo (AID) 12.952 12 - 4 4 2 - - 

Ibema (AII) 6.066 6 1 2 - 1 - - 

Quedas do Iguaçu (AII) 30.605 58 1 5 23 4 3 2 

Coronel Vivida (AII) 21.749 64 1 9 20 10 1 1 

Laranjeiras do Sul (AII) 30.777 89 2 7 36 15 8 - 

Virmond (AII) 3.950 6 - 2 - - 2 - 

Candói (AII) 14.983 25 1 2 9 3 - - 

Guarapuava (AII) 167.328 461 3 40 284 44 4 3 

Pinhão (AII) 30.208 37 1 - 7 8 1 - 

Inácio Martins (AII) 10.943 25 - 5 5 1 - - 

Fonte: Ministério da Saúde – Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES. Disponível em: < 
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade.asp?VEstado=41&VMun=>. Acesso em: 05/05/2020 
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Como o exposto, observa-se que dos 10 municípios que 

compreendem as áreas de influência do empreendimento, 50% pertencem ao 

Grupo Homogêneo 3, com pouca estrutura de média e alta complexidade.  

Segundo informações obtidas junto à Secretaria de Saúde (Figura 

249 e Figura 250), o município contaria com 4 pontos de atendimento à saúde, 

sendo a Estratégia Saúde da Família - ESF das Unidades Centro e Bairro São 

José aquele de maior referência e abrangência no município, já que o mesmo 

se encontra na área central e se fundamenta no trabalho de equipes 

multidisciplinares, com a presença de enfermeiro, médico da família, agente de 

saúde, pediatra, técnico de enfermagem e ginecologista/obstetra. Essa unidade 

funciona como Pronto Socorro, com Plantão 24horas.  

 
Figura 249 - Secretaria de Saúde de 

Cantagalo, em frente prédio do 16º Batalhão 
Polícia Militar. 

 
Figura 250 - Antigo Posto de Saúde - 

Secretaria de Saúde de Cantagalo, no bairro 
Centro. - retirada de medicamentos. 

Apesar de não constar no CNES, segundo apresentado acima, na 

Tabela 105, o município de Cantagalo (AID) conta com a presença de 

Farmácia para distribuição de medicamentos à população, como observado na 

Figura 252, sendo que a mesma está localizada nos fundos do atual prédio da 

Secretaria de Saúde, conhecido na região como Antigo Posto de Saúde. 

Segundo o secretário, há intenção de transferir a farmácia para a ESF Centro e 

Bairro São José, assim como a instalação do Consultório Odontológico, 

centralizando e facilitando o atendimento à população. 
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O município conta com o Programa Hiperdia, que tem por objetivo 

cadastrar e acompanhar os pacientes hipertensos e diabéticos, que podem 

retirar na Farmácia, localizada na Secretaria de Saúde, medicamentos voltados 

ao controle de diabetes e pressão arterial, além daqueles direcionados ao 

controle da ansiedade e antidepressivos. 

Segundo o secretário, Carlos Vinícius Sbardelotto, o município conta 

com 28 veículos destinados ao atendimento na região, dos quais 6 são 

ambulâncias, porém o Transporte Avançado, como UTI Móvel disponível ao 

atendimento mais especializado, estaria alocado apenas em Guarapuava. Não 

há, na região, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU. 

Quando da necessidade de atendimentos emergenciais, haveria dois 

helicópteros para transporte, sendo um alocado em Ponta Grossa e outro, em 

Cascavel. 

 
Figura 251 - Sala do Secretário de Saúde 

municipal.  

 
Figura 252 - Farmácia para retirada de 

medicamentos, nos fundos da Secretaria de 
Saúde municipal. 

Abaixo, Figura 253 e Figura 254, registros da unidade Estratégia de 

Saúde da Família – ESF Centro e Bairro São José, ponto de maior referência 

ao atendimento da saúde no município.  
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Figura 253 – ESF Centro e Bairro São José, 

localizado no Centro. 

 
Figura 254 - ESF Centro e Bairro São José, 

localizado no Centro. 

O município ainda conta com a presença de mais três unidades de 

atendimento básico de saúde, sendo essas localizadas nos bairros Vila Caçula, 

Vila Verde e o Distrito de Cavaco, como observado nas figuras abaixo (Figura 

255 a Figura 258). 

 
Figura 255 - ESF no bairro Vila Verde. 

 
Figura 256 - ESF no bairro Vila Caçula. 
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Figura 257 – ESF Cavaco. 

 
Figura 258 - ESF Cavaco. 

O único hospital que havia no município foi desativado recentemente 

(Figura 259 e Figura 260), pois os recursos necessários à manutenção do 

mesmo não seriam suficientes. Com isso, os pacientes que necessitam de 

atendimento hospitalar são encaminhados, através dos veículos de saúde 

disponíveis, para outros municípios da região, entre os quais Laranjeiras do 

Sul, Cascavel e Guarapuava. 

Durante narrativa de moradora local, a mesma teve de se deslocar 

até Laranjeiras do Sul durante trabalho de parto, já que o Hospital Santo 

Antônio, fechado recentemente também era referência para o atendimento de 

gestantes. 

 
Figura 259 – Hospital e Maternidade Santo 

Antônio, na área central. Fechado 
recentemente. 

 
Figura 260 - Hospital e Maternidade Santo 

Antônio, na área central. Fechado 
recentemente.  
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Segundo o secretário de saúde, o município seria um dos 21 

municípios mais carentes da regional, perdendo apenas para Telêmaco Borba, 

com poucas oportunidades de crescimento econômico, restritos investimentos 

na área de saúde e consequentemente a obtenção de IDH baixo, já que os 

impostos arrecadados no município estão aquém das expectativas, 

principalmente pela falta de investimentos no setor industrial. 

5.3.6.2.2. Educação 

Com referência aos índices apresentados na Tabela 102, para o 

IDHM Renda, Longevidade e Educação, observou-se o registro no crescimento 

para todos os quesitos analisados, embora o IDHM Educação seja aquele de 

menor representatividade no comportamento do IDHM, considerando todos os 

municípios das áreas de influência do futuro empreendimento. 

Os resultados sugerem que, mesmo com a evolução no último 

decênio, ainda falta avançar muito no quesito educação para que 

posteriormente haja um cenário de crescimento e desenvolvimento econômico 

pautado no capital humano (HERSEN, 2015). 

Considerando as variáveis positivas à educação, demonstrando bom 

desempenho, quando levantados as médias dos municípios considerados (AID 

e AII), esse aspecto ainda é a variável mais preocupante, ficando no patamar 

de um desenvolvimento humano baixo. Essa situação associa de forma clara a 

relação entre o crescimento e desenvolvimento econômico com o capital 

humano, sendo de grande relevância o investimento em educação para que 

esse se reflita na melhoria da renda dos trabalhadores, bem como sua 

qualidade de vida.  

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é o mais 

importante indicador da educação nas redes públicas e privadas, criado em 

2007, sintetizando – em uma escala de zero a dez – dois conceitos igualmente 

importantes para a qualidade da educação, sendo ele o fluxo escolar e as 
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médias de desempenho nas avaliações. O Ideb é calculado a partir dos dados 

sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de 

desempenho no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).93 

Considerando os índices atingidos do IDEB, para o ano de 2017 e as 

metas estabelecidas (quando possível) para o mesmo ano, para séries do 

ensino fundamental e médio, observa-se os seguintes valores, conforme 

Tabela 106.  

Tabela 106- – Índices atingidos do IDEB para o ano de 2017 e a meta projetada para o mesmo 
período, referente aos 5º e 9º anos e 3ª séries do Ensino médio, para o País, Estado 
paranaense e municípios das áreas de influência do empreendimento. 

País, Estado e 
Municípios da AID e AII 

4ª série/5ºano 8ª série/9ºano 3ª série Ensino médio 

2017 
(atingida) 

2017 
(projetada) 

2017 
(atingida) 

2017 
(projetada) 

2017 
(atingida) 

2019** 
(projetada) 

Brasil 5,8 5,7 4,7 5,0 3,8 4,7 

Paraná 6,5 6,2 4,9 5,1 4,0 5,0 

Cantagalo (AID) 5,4 5,0 4,5 5,0 4,0 4,2 

Candói (AII) 5,5 5,4 4,1 4,4 3,5 3,7 

Guarapuava (AII) 6,4 5,9 4,4 4,9 3,7 3,9 

Inácio Martins (AII) 5,4 5,1 4,0 4,7 3,1 3,3 

Pinhão (AII) 5,1 5,3 4,2 4,4 3,7 4,0 

Ibema (AII) 5,9 6,1 5,0 5,5 4,1 4,3 

Coronel Vivida (AII) 6,1 6,2 4,8 5,2 4,2 4,4 

Laranjeiras do Sul (AII) 6,2 5,3 5,1 5,2 4,2 4,4 

Quedas do Iguaçu (AII) 5,9 5,9 4,9 5,2 4,1 4,3 

Virmond (AII) 6,2 6,2 3,5 5,4 -* -* 

Fonte: IDEB – Resultados e Metas. Disponível em: <http://ideb.inep.gov.br/>. Acesso em: 06/05/2020. 
*Número de participantes no SAEB insuficiente para que os resultados sejam divulgados. 
Sem média no SAEB 2017: Não participou ou não atendeu os requisitos necessários para ter o desempenho calculado. 
**Foram considerados para os índices, o ano de 2017 para o País e o Paraná, já que os municípios analisados não 
apresentavam meta projetada para 2017, apenas 2019. 

 

Conforme o exposto, apenas três, do total de municípios analisados 

não atingiram a meta estabelecida para 2017 considerando as séries iniciais do 

ensino fundamental, sendo esses, Pinhão, Ibema e Virmond, todos integrantes 

da AII do empreendimento. 

 
93 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) – Disponível em:< http://portal.inep.gov.br/web/guest/ideb>. 

Acesso em: 06/05/2020. 
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Como observado, apenas as séries iniciais atingiram as metas 

estabelecidas pelo IDEB, considerando os territórios da federação e o Estado 

paranaense, o que demonstra a necessidade de maiores investimentos na área 

da educação, principalmente quando considerados os anos do ensino médio, 

que foram aqueles com os mais baixos índices.  

Essa é a mesma situação apresentada pelo município de Cantagalo 

(AID), onde observou-se a presença de várias instituições de ensino, 

principalmente àquelas ligadas às séries iniciais, bem como o ensino médio. 

A seguir, na Tabela 107, número de matrículas na educação básica 

segundo a modalidade de ensino e a dependência administrativa e o número 

de estabelecimentos de ensino na educação básica segundo a modalidade e a 

dependência administrativa, segundo a Tabela 108. 

Tabela 107- Matrículas na educação básica segundo a modalidade de ensino e a dependência 
administrativa - 2018 

Modalidade de ensino Federal Estadual Municipal Particular Total 

Educação Infantil - - 468 5 473 

Creche - - 123 2 125 

Pré-escola - - 345 3 348 

Ensino fundamental - 818 844 12 1.674 

Ensino médio - 532 - - 532 

Educação profissional - 99 - - 99 

Educação especial – 
classes exclusivas 

- - 12 56 68 

Educação de jovens e 
adultos (EJA) 

- 211 - 39 250 

- Ensino fundamental - 119 - 39 158 

- Ensino médio - 92 - - 92 

TOTAL - 1.561 1.312 56 2.929 

Fonte: IPARDES (2020) . Disponível em:< 
http://www.ipardes.gov.br/cadernos/MontaCadPdf1.php?Municipio=85160&btOk=ok>. Acesso em: 13/04/2020 
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Tabela 108- Estabelecimentos de ensino na educação básica segundo a modalidade e a 
dependência administrativa – 2018. 

Modalidade de ensino Federal Estadual Municipal Particular Total 

Educação Infantil - - 7 1 8 

Creche - - 1 1 2 

Pré-escola - - 6 1 7 

Ensino fundamental - 3 6 1 10 

Ensino médio - 3 - - 3 

Educação profissional - 1 - - 1 

Educação especial – classes 
exclusivas 

- - 1 1 2 

Educação de jovens e adultos 
(EJA) 

- 1 - 1 2 

Ensino fundamental - 1 - 1 2 

Ensino médio - 1 - - 1 

TOTAL - 4 8 1 13 

Fonte: IPARDES (2020) .Disponível em:< 
http://www.ipardes.gov.br/cadernos/MontaCadPdf1.php?Municipio=85160&btOk=ok>. Acesso em: 13/04/2020. 

 

O município não conta com instituições de ensino superior ou cursos 

profissionalizantes, informação obtida durante a narrativa de alguns atores 

locais, entre esses o diretor do Colégio Estadual Olavo Bilac, instituição que 

oferece ensino fundamental e médio, já que a Secretaria de Educação estava 

fechada durante a tentativa de contato, com horários especiais de 

funcionamento e funcionários reduzidos, como medida de segurança e saúde 

contra a disseminação da Covid-19. 

Ainda, segundo o diretor Edson Luis Mello de Assis, o Colégio 

ofereceria como curso profissionalizante apenas àqueles direcionados à 

formação de docentes, sendo esse a instituição de ensino com o maior número 

de alunos matriculados. De acordo com o diretor, o colégio possui 850 alunos 

matriculados, e teria capacidade de atender cerca de mais 200 alunos, de 

acordo com o manejo das salas e períodos de aula. 

Abaixo, Figura 261 e Figura 262, Secretaria de Educação e Colégio 

Estadual Olavo Bilac. 
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Figura 261 - Secretaria de Educação. No 

canto, à direita, Ginásio Municipal de Esporte, 
Erondi Mello Barbosa, no Centro. 

 
Figura 262 - À esquerda, Secretaria de 

Educação e à direita, entrada principal do 
Colégio Estadual Olavo Bilac. 

No bairro Vila Caçula se localiza outra importante instituição de 

ensino, o Colégio Estadual Professora Elenir Linke (CEPEL) - Ensino 

Fundamental e Médio Integral (Figura 263 e Figura 264). 

 
Figura 263 - Colégio Estadual Professora 

Elenir Linke (CEPEL), no bairro Vila Caçula. 

 
Figura 264 - Colégio Estadual Professora 

Elenir Linke (CEPEL). À direitra, elevatória de 
esgoto da SANEPAR, no bairro Vila Caçula. 

Segundo narrativa dos atores locais havia a deficiência no 

oferecimento de vagas destinadas às crianças mais novas, que precisariam 

ficar em creche, situação que teria sido atendida através da inauguração, em 

julho de 2019, do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Diogo Elias 

Ferreira, sendo que esse teria capacidade para atender 188 crianças, divididas 

em dois turnos, ou 88 em tempo integral, a creche está localizada na Vila Maria 

Augusta. 
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A seguir, Figura 265 e Figura 268, algumas das instituições públicas 

para atendimento à educação infantil, com destaque a Pré-escola Estadual 

Criança Feliz, onde funciona o Centro de Educação para Jovens e Adultos 

(CEEBJA) no município de Cantagalo (AID), conforme Figura 269 e Figura 270.  

 
Figura 265 - Centro Municipal de Educação 

Infantil - CMEI Pedacinho do Céu. 

 
Figura 266 - Escola Municipal Prefeito 

Matheus Paulino da Rocha, Vila Dariana. 

 
Figura 267 - Escola Municipal Castro Alves - 

Educação Infantil e Ensino Fundamental - Vila 
Caçula. 

 
Figura 268 - Escola Municipal Castro Alves - 

Educação Infantil e Ensino Fundamental - Vila 
Caçula. 
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Figura 269 - Centro Estadual de Educação 

para Jovens e Adultos (CEEBJA) e Pré-escola 
Criança Feliz, no Centro. 

 
Figura 270 - Centro Estadual de Educação 

para Jovens e Adultos (CEEBJA) e Pré-escola 
Criança Feliz, no Centro.  

Esses dados servem de subsídio para uma visão mais geral acerca 

da estrutura relacionada ao funcionamento das escolas de nível pré-escolar, 

fundamental e médio. Porém, os números por si só não expressam a totalidade 

das relações sociais ligadas a educação nestes locais, uma vez que existem 

fluxos de migração de estudantes de um município para o outro ou mesmo de 

comunidades rurais para os municípios mais próximos ou para polos 

educacionais. 

É importante esclarecer que não existem formas de quantificar estas 

migrações, porém, no trabalho de campo, estabelecemos contato com 

informantes que relatavam que seus filhos fazem este movimento de migração 

diária, seja de comunidades rurais para a cidade mais próxima ou, da mesma 

forma, para polos educacionais regionais, sendo citado, em determinadas falas, 

o deslocamento, principalmente até Guarapuava e mesmo, à capital 

paranaense. 

A inexistência de instituição de ensino superior ou profissionalizante, 

aliada à falta de oportunidades e vagas de emprego, estimulam a migração, 

principalmente dos jovens para outros centros urbanos. 

Inserido ao Protocolo 15.504.506-0 por Vanderlei Pereira Peres em: 06/05/2021 15:33. Download realizado por Vanderlei Pereira Peres em 11/11/2021 16:14



UTE São Pedro 

 
 

 

 

  

+55 (42) 3623-0054   +55 (42) 3626-2680  

www.recitechambiental.com.br 

 

- 349 - 

 

5.3.6.2.3. Segurança Pública 

A segurança pública é um dos principais temas de discussão na 

atualidade, ao lado da saúde e da educação. Contudo, os dados relacionados a 

este setor social são pouco divulgados nos sites oficiais, havendo a 

necessidade de disponibilizá-los à população de uma forma mais detalhada e 

acessível. 

De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2019) 

considerando aspectos relativos à segurança pública se observa que as 

ocorrências registradas entre os Estados brasileiros são muito desiguais, onde 

Amapá, Ceará, Pará, Sergipe e Roraima, por exemplo, apresentaram 

crescimento importante nas taxas de homicídio, outros, apresentaram 

decréscimo significativo, entre esses, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do 

Sul.94 

Ainda, com relação à segurança pública, associada no combate ao 

crime organizado, foi inaugurado no ano de 2019 o Centro Integrado de 

Inteligência de Segurança Pública da Região Sul (CIISP-Sul), sendo que a 

unidade passou a coletar informações sobre organizações criminosas, 

prestando auxílio na estratégia de combate ao tráfico e contrabando, e conta, 

entre outros, com a participação de integrantes das áreas de inteligência da 

Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário 

Nacional e Agência Brasileira de Inteligência.95 

Segundo informações, a integração entre as polícias, no Estado 

paranaense, teria registrado, em 2018, 1.955 casos, sendo esse o menor 

índice desde 2007, em que os dados começaram a ser contabilizados 

oficialmente. De acordo com o Relatório da Secretaria de Estado da Segurança 

 
94 Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/wp-content/uploads/2019/09/Anuario-2019-FINAL-v3.pdf>. Acesso 

em: 08/05/2020. 

95 Disponível em:<http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=102121&tit=Centro-integrado-de-

seguranca-do-Sul-comeca-a-operar-no-PR>. Acesso em: 08/05/2020. 
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Pública e Administração Penitenciária, haveria queda no número de homicídios 

dolosos no Paraná.96 

Dos 399 municípios do Paraná, 37% (146) não registraram 

homicídios entre janeiro e dezembro, e 28% (113) registraram apenas poucos 

homicídios no período, considerando o ano de 2019. Embora, tenham sido 

registradas mortes violentas em Guarapuava, com ocorrências para 

assassinatos e feminicídios, sendo 26 em Guarapuava, 14 em Pinhão e 10 em 

Prudentópolis.     

Considerando o município de Cantagalo (AID), no aspecto 

segurança pública, é importante observar que existem as responsabilidades da 

Prefeitura Municipal, do Estado e da União em relação às políticas públicas. 

Nesse sentido, muitas vezes a Prefeitura Municipal depende dos repasses da 

União para resolver os problemas da população. E algumas atribuições são 

responsabilidade do Estado, como por exemplo, a questão da segurança 

pública. Mas é importante identificar quais são os problemas, para que a 

prefeitura possa, inclusive, encaminhar solicitação ao Estado e à União de 

recursos ou de melhoria dos serviços em todas as áreas.97 

O trabalho de campo possibilitou identificar a presença dos 

estabelecimentos que prestam serviços de segurança pública no município da 

AID. Expõem-se, a seguir, Figura 271 e Figura 272, registros dos 

estabelecimentos do 16º Batalhão Polícia Militar e da 2ª SDP – Delegacia de 

Polícia Civil, presentes em Cantagalo (AID). 

 
96 Disponível em: <https://www.extraguarapuava.com.br/noticia/levantamento-aponta-para-reducao-em-106-na-taxa-de-

homicidios-no-parana-em-2018-2>. Acesso em: 08/05/2020. 
97 Disponível em: 

<https://www.eprefeituras.com.br/portal/cantagalo/uploads/6431f348c7403f934a519486fe363624.pdf>. Acesso em: 

08/05/2020. 
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Figura 271 - 16º Batalhão da Polícia Militar. À 
esquerda, prédio da APAE, no bairro Centro. 

 
Figura 272 – Prédio da 2ª SDP – Delegacia de 

Polícia Civil, na região central, às 
proximidades da BR-277. 

Durante informações obtidas com o policial militar de plantão, no dia 

22 de abril de 2020, o 16º Batalhão da Polícia Militar conta com 2 viaturas, das 

quais uma está parada, necessitando de manutenção. No total seriam 6 

policiais militares, em plantões de 24horas/48horas. Cada plantão conta com 2 

policiais militares e, segundo informado, as maiores ocorrências seriam 

aquelas relativas a brigas por embriaguez, com destaque à denúncia sobre 

violência doméstica, sendo essas mais identificadas nas zonas rurais. Como no 

município não há presídio, quando condenados, os detidos são encaminhados 

para o presídio em Laranjeiras do Sul.  

Já na 2ª Delegacia de Polícia Civil são 5 funcionários, dos quais 2 

são agentes (investigadores), um escrivão, uma zeladora e um ADOC, assim 

identificada a pessoa que desempenha função administrativa e de escrivã. Não 

há delegado, já que esse fica alocado em Laranjeiras do Sul. Segundo 

informado no local, as principais ocorrências seriam aquelas associadas a 

furto, violência doméstica e exploração sexual de vulnerável.   

Ainda, segundo contato com alguns moradores locais, a região ainda 

é considerada tranquila, não havendo ocorrências frequentes de homicídios e 

crimes violentos, destacando-se que, principalmente nos municípios pequenos, 

os índices de criminalidade são reduzidos. Os crimes que acontecem mais 

frequentemente são os passionais, casos de violência doméstica, roubos e 
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furtos. Considerando a narrativa dos atores, a segurança pública no município 

portanto, não é preocupante, ocorrendo poucas situações de brigas nos finais 

de semana, relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas durante eventos 

ou festas. 

5.3.6.2.4. Lazer 

As atividades direcionadas ao lazer exercem grande dimensão e 

podem influenciar a qualidade de vida do ser humano, já que estão diretamente 

ligadas à saúde, educação e, consequentemente, qualidade de vida. 

As atividades relacionadas com o lazer possuem características 

próprias, o que existe em comum entre esses diferentes tipos de atividades é 

que seus praticantes estão em busca do bem estar e não de uma 

profissionalização, considerando que existem várias barreiras para a prática do 

lazer tais como: fator econômico, faixa etária, violência, o mau planeamento 

urbano, a falta de estrutura da periferia. Ele reforça a importância da 

valorização do ambiente de lazer que nos cerca, é favorável a preservação, 

revitalização e a valorização dos locais em que temos. 

No contexto brasileiro, cabe destacar as contribuições de duas 

instituições para a disseminação de propostas de “recreação e lazer”: o Sesc 

(Serviço Social do Comércio) e o Sesi (Serviço Social da Indústria), 

pertencentes, respectivamente, aos segmentos do comércio e da indústria, 

também conhecidas por integrar o Sistema S. Essas entidades tinham como 

preocupação central a ação social e educacional por meio de vários projetos, 

dentre os quais os de lazer e recreação, referenciados por documentos 

internos de normas e diretrizes de ação.98  

Com referência ao aspecto Lazer, não foram observadas muitas 

estruturas destinadas à prática de atividades físicas e locais direcionados à 

 
98 Disponível 

em:<http://vitormarinho.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/370/CADERNO%20INTERATIVO%204.pdf?sequence=1&i

sAllowed=y>. Acesso em: 10/05/2020. 
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diversão pública, embora o levantamento em campo tenha registrado algumas 

dessas áreas (Figura 273 e Figura 279). 

Durante as atividades de campo, percebeu-se, na narrativa dos 

locais, que o Centro de Convivência do Idoso - Associação Cantagalense do 

Vovô, no Jardim Santana, desempenha relevante papel ao lazer da população 

idosa, já que no local ocorre grande número de bailes e eventos direcionados a 

esse público, conforme Figura 280. 

Ressalta-se que durante a pesquisa de campo, se observou número 

de pessoas que se exercitavam através de caminhadas e uso de bicicletas na 

Av. Epaminondas Fritz, extensa avenida que incorpora aspectos urbano e 

rurais, sendo que grande trecho dessa não é pavimentado, conforme Figura 

281 e Figura 282.  

De maneira geral, com exceção à Av. Epaminondas Fritz, não se 

observou durante a incursão a campo, a utilização desses espaços públicos 

direcionados ao lazer, possivelmente pelos cuidados despendidos a evitar o 

contágio pela pandemia de Covid-19.  

 
Figura 273 - Ginásio Municipal de Esporte 
Erondi Mello Barbosa, no bairro Centro. 

 

 
Figura 274 – Praça em frente da Prefeitura 

Municipal de Cantagalo. 
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Figura 275 – À esquerda, ginásio de esportes 
presente no bairro Vila Verde, localizado às 

proximidades da ESF Vila Verde. 

 
Figura 276 – À direita, ginásio de esportes 
presente no bairro Vila Caçula, ao lado da 

ESF Vila Caçula. 

 
Figura 277 – ARCAM, Associação Recreativa 

dos Funcionários da COAMO, onde 
eventualmente ocorre eventos esportivos 

regionais. 

 
Figura 278 – Praça com equipamentos 
recreativos no bairro Vila Dariana. 

 
Figura 279 – Quadra poliesportiva no bairro 

Jardim Santana. Ao fundo, antiga Igreja Santo 
Antônio. 

 
Figura 280 - Centro de Convivência do Idoso - 
Associação Cantagalense do Vovô, no Jardim 

Santana.  
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Figura 281 – À esquerda, família passeando 

de bicicleta em um trecho da Av. 
Epaminondas Fritz. 

 
Figura 282 – Aspecto da Av. Epaminondas 
Fritz, em frente a ARCAM e COAMO, muito 
utilizada no final da tarde pelos moradores 

locais. 

 

5.3.6.2.5. Religião 

A Religião, assim como o Lazer, está associada à qualidade de vida, 

já que atua na promoção da saúde, na prevenção da violência e na reabilitação 

de pessoas envolvidas com a criminalidade (RIBEIRO, 2014). 

Por religião se entende um sistema de crenças que estabelece as 

interações sociais, dos diferentes grupos, sendo composta por narrativas 

históricas, símbolos e tradições que se destinam dar sentido à vida, sua origem 

e a do universo. 

Muitas religiões acabam por desempenhar ações de prevenção e de 

reabilitação em diversas comunidades, assumindo o papel que deveria ser 

desenvolvido pelas políticas públicas governamentais, proporcionando, em 

muitos casos, o único suporte emocional e assistencial de inúmeras famílias 

carentes e desestruturadas, independente da região que atuam. 

No município de Cantagalo, embora a religião católica seja aquela 

com maior número de adeptos e edificações, com igrejas e salões paroquiais 

presentes em diversos pontos da área urbana e, principalmente, na zona rural, 

podem ser observadas também a presença de outras religiões, sendo essas 

evangélicas, batistas e aquela voltada ao cristianismo ortodoxo oriental. 
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Não foram identificados durante o diagnóstico, a presença de 

Centros Espíritas (vinculados ao Kardecismo) ou de templos de matriz africana, 

considerando que esses grupos nem sempre são bem aceitos em regiões mais 

conservadoras, tendo em conta aspectos culturais relacionados à colonização 

local.   

A seguir, Figura 283 a Figura 292, registros de algumas igrejas, 

paróquias, templos, entre outros, associados ao aspecto Religião presentes na 

área de estudo.  

 
Figura 283 – Paróquia Ucraniana São Pedro. 

 
Figura 284 – Igreja Universal do Reino de 

Deus, no bairro Centro. 

 
Figura 285 – Salão das Testemunhas de 

Jeová, no bairro Centro. 

 
Figura 286 - Igreja Matriz – Paróquia 

Imaculada Conceição, na Av. Epaminondas 
Fritz. 
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Figura 287 – Igreja católica presente na Vila 

Diogo. 

 
Figura 288 – Igreja católica em área rural do 

município. 

 
Figura 289 – Igreja Santo Antônio, bairro 

Jardim Santana. 

 
Figura 290 – Igreja presente na área rural do 

município. 

  

 
Figura 291 – Igreja Nossa Senhora da Saúde. 
À esquerda, Associação Nossa Senhora da 

Saúde, no bairro Cinderela. 

 

 
Figura 292 – Igreja evangélica em bairro 

próximo à área central do município. 
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5.3.7. População Diretamente Afetada 

No presente item, serão apresentadas as condições e aspectos dos 

residentes do entorno da ADA, haja vista que não há qualquer residência ou 

benfeitoria que promova a moradia no local. Assim sendo, a população 

diretamente afetada, considerada no presente diagnóstico foi aquela localizada 

em circunvizinhança de 1km da ADA e mais 1km na porção leste, considerando 

as dinâmicas do vento e/ou deslocamentos de ar que por ventura interfiram no 

entorno do futuro empreendimento. 

Assim sendo, foram levantados e mapeados, através de imagens de 

satélite disponibilizadas do Google Earth Pro, Landsat, 2020 para o município 

de Cantagalo (AID) as propriedades que estivessem dentro da diretriz 

estabelecida como diretamente afetadas.  

O trabalho de campo abordou toda a área e efetuando 34 entrevistas 

em pontos estabelecidos no entorno da ADA, envolvendo as Comunidades 

Cinderela e Alto Cavernoso. Os pontos das entrevistas podem ser visualizados 

conforme apresentado no Mapa das Entrevistas no Entorno da ADA (Figura 

293, p.362).   

As entrevistas, embora tenham seguido o método tradicional 

estruturado, buscou, através da conversação, o entendimento e a percepção 

do empreendimento segundo os moradores locais. 

Durante as atividades de campo, constatou-se que muitas 

benfeitorias visualizadas pelas imagens de satélite eram destinadas à 

estruturas de apoio nas propriedades, em grande parte, presentes na zona 

rural, entre essas estavam galpões, currais, entre outros, corroborando então 

que muitas não desempenhavam função de residência. Ainda foi observado 

que havia considerável número de residências desocupadas, que segundo 

vizinhos, seriam de moradores locais que haviam deixado a região em busca 

de novas oportunidades de trabalho, principalmente para Guarapuava, Curitiba, 
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Jaraguá do Sul, Brusque e Balneário Camboriú (sendo as últimas três, cidades 

do Estado de Santa Catarina). 

Salienta-se que os pontos com as entrevistas realizadas podem ser 

observados no Mapa das Entrevistas no Entorno da ADA (Figura 293, p.362) e 

o modelo do questionário aplicado, elaborado em grande parte, com questões 

objetivas no entorno da ADA. 

Considerando os principais aspectos levantados no questionário 

aplicado foram abordados, entre outros, o número de residentes, grau de 

escolaridade, profissão, renda familiar, serviços básicos de infraestrutura, 

locais de referência para a educação e saúde, além do tempo de residência.  

As questões subjetivas buscaram o entendimento e a percepção dos 

entrevistados, considerando a instalação e a operação da UTE São Pedro. 

Com algumas exceções, a ocupação das residências é formada, em 

média, por 4 residentes, sendo que muitos desses não chegaram a completar o 

ensino médio, principalmente os mais velhos, embora tenham sido registrados 

residências onde foram identificadas a evasão escolar, sendo que em 

determinados casos, nem o ensino fundamental, considerando a finalização do 

9º ano, teria sido efetivada.  

Percebeu-se na fala de muitos locais, o desinteresse pela 

continuidade nos estudos, pois além das precárias condições 

socioeconômicas, muitos não tinham a perspectiva de acesso ao ensino 

superior ou profissionalizante, já que em Cantagalo as oportunidades de 

trabalho estão muito ligadas a serviços com pouca ou nenhuma especialização, 

muitos deles relacionados a atividades braçais, entre esses, os associados a 

serviços gerais, agricultura, construção civil, prestação de serviços esporádicos 

para as madeireiras, entre outros. 

Como citado anteriormente, muitas famílias têm parentes em outras 

regiões, chamando atenção à migração de cantagalenses para trabalhar nas 

indústrias têxtis em Jaraguá do Sul, no Estado de Santa Catarina. Segundo 
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relatos, haveria mais de 2.000 pessoas residindo fora do município, muitas 

delas apenas nessa cidade catarinense, sendo que diversas, de acordo com as 

narrativas, só não retornariam para Cantagalo pela inexistência de 

oportunidades, tanto na área de educação quanto no acesso à postos de 

trabalho, situação que pode ser observada na fala de um dos entrevistados, 

onde o mesmo cita que ali “não há serviço” e que haveria grande número de 

pessoas que “vão para Santa Catarina atrás de emprego”. 

Sobre o acesso à saúde e educação pública, a grande maioria dos 

entrevistados se mostrou satisfeita ao oferecimento desses serviços, citando 

como principais instituições de ensino, o Colégio Olavo Bilac, Escola Elenir 

Linke, CEMEI Pequeno Príncipe e CEMEI Pedacinho do Céu, além de outras, 

em menor número, localizadas em Guarapuava e Virmond. Embora o município 

não disponha de qualquer Hospital, percebe-se, na fala de muitos 

entrevistados, a satisfação em relação ao serviço, sendo a ESF Centro e Bairro 

São José a mais utilizada pelos moradores. Alguns hospitais foram 

mencionados para exames mais complexos ou a realização de cirurgias, sendo 

esses localizados em Cascavel, Guarapuava, Laranjeiras do Sul (maternidade), 

Candói e Curitiba. 

A média da renda familiar se concentrou entre 1 a 2 salários 

mínimos, com exceções tanto para valores mais representativos, como valores 

muito abaixo do esperado, como o citado por entrevistada, residente do bairro 

Cinderela, onde as 4 pessoas da residência dependiam apenas do Programa 

Bolsa Família. Ainda de acordo com a moradora, o último valor recebido 

através do programa foi de apenas R$ 82,00 (oitenta e dois reais), obrigando a 

mesma a procurar auxílio e acesso à cesta básica na Secretaria de Assistência 

Social. 

A percepção, tanto durante às incursões e conversas informais com 

moradores e representantes de instituições públicas, quanto aquelas 

direcionadas à realização das entrevistas, demonstrou o interesse da grande 

maioria dos locais na instalação do empreendimento, observada em falas como 
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“Bom demais! Tomara que aconteça!”, “Não há trabalho!”, “Não tem opção, 

autônomo tem que sair para outros lugares!”, outros ainda citaram as poucas 

vagas no Parque Industrial e no Frigorífico Della Rosa como sendo essas as 

únicas opções de trabalho na região. Poucos comentaram não ter opinião 

definida sobre o empreendimento, e em menor número, e de maneira pontual, 

ainda houve quem se mostrasse preocupado com questões ambientais, 

principalmente ao consumo de água, ruído e emissão de gases, mas ressalta-

se que durante a incursão a campo não foi registrado qualquer oposição ao 

estabelecimento do empreendimento, mesmo daqueles residentes às 

proximidades da ADA.  

Na sequência, Figura 294 a Figura 317, registros de algumas 

propriedades entrevistadas e/ou visitadas (salientando que algumas 

residências se encontravam desocupadas durante o período analisado), 

considerando que evitou-se ao máximo apresentar nas fotos, quaisquer 

imagens que pudessem comprometer ou desagradar os locais. 
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Figura 293 - Entrevistados no entrono da ADA 
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Figura 294 – Residência de entrevista. A casa 

à esquerda, segundo informado, estaria 
desocupada. 

 
Figura 295 – Residência de entrevista, na 

comunidade Cinderela. 

 
Figura 296 – Residência de entrevista 

 
Figura 297 – Residência de entrevista. 

 
Figura 298 – Residência de entrevista. 

 
Figura 299 - Residência de entrevista, na Vila 

Alto Cavernoso 
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Figura 300 - Residência de entrevista. 

 
Figura 301 - Residência de entrevista, com 

várias benfeitorias para abrigar maquinário e 
demais usos. Vila Alto Cavernoso.  

 
Figura 302 - Residência de entrevista. 

 
Figura 303 – Galpão para secagem de fumo. 

 
Figura 304 - Residência de entrevista, ao lado 

da ADA. Comunidade Cinderela. 

 
Figura 305 - Residência de entrevista, ao 

lado da ADA. Comunidade Cinderela.  
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Figura 306 - Residência de entrevista. Na 

propriedade. 

 
Figura 307 - Residência de entrevista, na 

comunidade Cinderela.  

 
Figura 308 - Residência de entrevista, as 

proximidades da ADA.  

 
Figura 309 – Residência desocupada. 

 
Figura 310 - Residência de entrevista. 

 
Figura 311 – Residência desocupada. 
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Figura 312 - Residência desocupada. 

 
Figura 313 - Residência de entrevista. 

 
Figura 314 – Residência de entrevista. 

 
Figura 315 – Residência de entrevista. 

 
Figura 316 - Residência desocupada. 

 
Figura 317 – Residência de entrevista. 

Apenas uma das casas estaria ocupada. 
Linha Rio Cavernoso. 
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5.3.7.1. Caracterização das Comunidades Tradicionais e/ou 

Quilombolas e Indígenas 

“Os povos de origem africana, habitantes do 

território brasileiro, foram trazidos 

principalmente pelos europeus, com 

consentimento das lideranças africanas, na 

condição de força de trabalho e foram 

comercializados como uma outra mercadoria 

qualquer, que comprados pelos senhores 

produtores de cana e café para trabalharem 

em suas fazendas em condições de 

escravos.” (PASSOS et al, 2018). 

Com a finalidade de cumprimento das determinações legais 

previstas em Lei Federal, no que diz respeito a diretrizes para Estudos de 

Impactos Ambientais e Relatórios de Impactos Ambientais (EIA/RIMA), 

salienta-se a existência de poucas Comunidades Quilombolas em municípios 

de entorno da AID, sendo identificadas, no município vizinho a Cantagalo, três 

Comunidades Quilombolas, ambas no território de Candói, sendo essas 

Cavernoso I, Vila Tomé e Despraiado. 

Embora a Portaria Interministerial Nº 60, de 24 de março de 2015, 

estabeleça procedimentos administrativos que disciplinam a atuação da 

Fundação Nacional do Índio - Funai, da Fundação Cultural Palmares - FCP, do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan e do Ministério da 

Saúde nos processos de licenciamento ambiental de competência do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama99, 

foram levantados, para o presente estudo, mesmo que no âmbito estadual, 

considerando como órgão ambiental licenciador do empreendimento proposto, 

 
99 Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: < 

http://www.lex.com.br/legis_26632223_portaria_interministerial_n_60_de_24_de_marco_de_2015.aspx>. Acesso em: 

08/05/2020. 
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o Instituto Ambiental do Paraná – IAP, as comunidades quilombolas mais 

próximas da área da futura UTE São Pedro. 

Assim posto e de acordo com o levantamento realizado, as 

Comunidades Quilombolas Cavernoso I e São Tomé, distantes, 

respectivamente, a 6km e 9km da área do empreendimento foram 

consideradas e serão abordadas no presente estudo, embora apenas a 

Comunidade Quilombola Cavernoso I seja a única com distância menor à 

citada na Portaria Interministerial Nº 60, o qual considera como área de 

influência para comunidades tradicionais aquelas localizadas num raio de até 

8km de empreendimentos pontuais, entre os quais, usinas termoelétricas. 

5.3.7.1.1. Comunidade Quilombola Vila Tomé (São Thomé) 

Ambas as comunidades estão localizadas em Candói, município 

vizinho a Cantagalo, sendo a Vila São Thomé, assim chamada pelo 

representante local, sr. Celso Mário dos Santos, como a adequada 

nomenclatura à comunidade. Situada às margens da BR-277, como observado 

na Figura 318 e Figura 319, a Comunidade Quilombola Vila Tomé, teria como 

ponto de referência a residência do sr. Celso, localizada na coordenada 

geográfica 25º25’27.55”S e 52º01’43.79”O. Segundo o informante, a 

comunidade teria sido reconhecida pela Fundação Cultural Palmares – FCP, no 

ano de 2009, e ainda estaria em processo de demarcação das terras, através 

do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, situação 

observada no site da própria instituição sob nº 54200.003253/2009-54.100 

 
100 INCRA – Disponível em: <http://www.incra.gov.br/sites/default/files/incra-processosabertos-quilombolas-v2.pdf>. 

Acesso em: 07/05/2020. 
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Figura 318 – Acesso à Comunidade 

Quilombola Vila Tomé, às margens da BR-
277. Sentido Cantagalo a Candói. 

 

Figura 319 – Início da Comunidade 

Quilombora Vila Tomé, às margens da BR-
277. Sentido Candói a Cantagalo. 

O roteiro metodológico adotado para esta pesquisa envolveu o 

levantamento de dados em fontes secundárias como bibliografias sobre a 

região e consultas a banco de dados, bem como posterior pesquisa de campo, 

sendo que essa foi realizada no dia 27 de abril de 2020, a partir de visita in 

loco, com a colaboração da comunidade e de historiadora e membro da 

Câmara Municipal de Vereadores de Cantagalo. 

A Comunidade Vila Tomé (Figura 320 e Figura 321) estaria em área, 

que segundo sr. Celso, teria sido ocupada após a investida de grandes 

produtores e/ou fazendeiros, que à medida que ocupavam as terras para a 

criação de gado, expulsaram os antigos ocupantes até a área em que hoje se 

encontram. Assim a comunidade que foi sendo empurrada, acabou ficando 

num pequeno pedaço que vive até hoje. Muitos moradores teriam saído da 

região atrás de novas oportunidades, se instalando nas periferias de municípios 

próximos. 

Constatou-se que apesar da grande maioria das habitações na 

comunidade utilizarem madeira na sua construção, observou-se outras 

residências, de alvenaria, que embora simples pareciam ter sido construídas há 

pouco tempo. Em conversa com sr. Celso, o mesmo informou que a 

comunidade recebeu 14 novas casas, através de programa habitacional da 

Companhia de Habitação do Paraná – COHAPAR. 
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A seguir, Figura 320 a Figura 325, registros das características 

observadas na Comunidade Quilombola São Tomé, bem como a área da 

propriedade do sr. Celso, que atua como representante local.  

 

Figura 320 – Características das habitações 
na Comunidade Quilombola Vila Tomé. 

 
Figura 321 – Características da Comunidade 

Quilombola Vila Tomé. 

 
Figura 322 – Aspecto da residência do sr. 

Celso e sua mãe. No detalhe (seta), indicação 
da localização do terreiro, onde são realizados 

os cultos afro-brasileiros. 

 
Figura 323 – Registro do tráfego na BR-277, 
realizado na área interna da propriedade do 

sr. Celso. 
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Figura 324 – Característica de uma das 
casas construídas na Comunidade 
Quilombola São Tomé, através da 

COHAPAR. 

 

Figura 325 – Acesso à propriedade do sr. Celso, 
às margens da BR-277. 

Residem na propriedade do sr. Celso, entre alguns familiares, sua 

mãe, uma senhora de 80 anos, conhecida na região pelas benzeduras.  

Na porteira de entrada da propriedade do sr. Celso, está a chamada 

Tronqueira – Casa de Exú (Figura 326), responsável pela guarda do terreiro, na 

Figura 327, esse último, destinado aos ritos afrodescendentes. 

 

Figura 326 - Entrada da propriedade do sr. 

Celso. No detalhe (seta), presença da 
Tronqueira de proteção do Terreiro.  

 

Figura 327 - Aspecto da residência do sr. 
Celso. No detalhe (seta), indicação da 

localização do Terreiro, onde são realizados os 
cultos afro-brasileiros.  

Na Comunidade Quilombola São Tomé residem aproximadamente 

60 pessoas, distribuídas entre 22 famílias, onde alguns se deslocam para 
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trabalhos esporádicos em municípios próximos. Observa-se que na 

comunidade há pequenos cultivos agrícolas, voltadas à subsistência dos locais.  

Durante a narrativa do representante da comunidade, pode-se 

perceber que essa é formada por moradores que migraram para a região atrás 

de oportunidades de emprego e acesso à moradia, se instalando na vila. 

Segundo a percepção da equipe e ainda, considerando a fala do informante 

local, vários moradores da comunidade têm baixa escolaridade e se deslocam 

para os municípios vizinhos em busca de trabalho, muitos desses, sendo 

serviços esporádicos e temporários, não havendo na região oportunidades de 

emprego para atender à demanda ociosa de mão-de-obra.  

5.3.7.1.2. Comunidade Quilombola Cavernoso I (Cavernoso I 

e Barreiro) 

A Comunidade Quilombola Cavernoso I, assim como a Comunidade 

Quilombola Vila Tomé, também se localiza no município vizinho a Cantagalo, 

Candói, e é chamada, segundo o representando local, sr. Leonel Rodrigues de 

Oliveira, como Associação Quilombola Cavernoso I e Barreiro, localizada 

segundo a coordenada geográfica 25º25’17.58”S e 52º03’40.22”O. O acesso à 

comunidade se dá pela BR-277, na primeira entrada à direita, passando a 

ponte sobre o rio Cavernoso, sentido Cantagalo a Candói (Figura 328). O 

acesso, apesar de ser por via rural, é de fácil tráfego, com características 

semelhantes àquelas apresentadas em diversos outros acessos às diferentes 

propriedades rurais existentes pela região, conforme observado na Figura 329.  
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Figura 328 – Ponte sobre o Rio Cavernoso, 

BR-277, sentido Candói a Cantagalo. 

 
Figura 329 – Aspecto da via de acesso à 

Comunidade Quilombola Cavernoso I, 
também utilizada para acesso à outras 

propriedades rurais do entorno. 

A equipe foi recebida na comunidade pelo sr. Leonel, em incursão a 

campo realizada no dia 28 de abril de 2010, e assim como a Comunidade 

Quilombola Vila Tomé, a Comunidade Quilombola Cavernoso I recebeu de 

programa habitacional da Companhia de Habitação do Paraná – COHAPAR, 

10 novas casas. Distribuídas conforme a necessidade dos moradores, 

considerando que alguns moradores residem às proximidades da calha do rio 

Cavernoso. 

A seguir, Figura 330 e Figura 331, entrada da propriedade do sr. 

Leonel, sendo esse e sua família, um dos beneficiados com o programa 

habitacional na região. 
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Figura 330 – Entrada principal da propriedade 

do sr. Leonel, na Comunidade Quilombola 
Cavernoso I. 

 
Figura 331 – Características do entorno da 
residência do sr. Leonel, na Comunidade 

Quilombola Cavernoso I. 

Como observado e corroborada pelas informações, a comunidade é 

pequena, onde residem, aproximadamente, 12 famílias, sendo a área 

eminentemente agrícola, com pequenos cultivos agrícolas, entre os quais 

milho, feijão, mandioca, batata doce e abóbora. Foram percebidas a criação de 

animais para consumo local, principalmente aves, entre os quais, galinhas e 

perus. 

Abaixo, Figura 332 a Figura 335, algumas características de 

benfeitorias existentes na Comunidade Quilombola Cavernoso I, além de áreas 

destinadas a pequenos cultivos agrícolas, com a presença de pequenos 

animais destinados ao consumo local. 

 
Figura 332 – Benfeitorias destinadas à 

criação de pequenos animais, principalmente, 
aves. 

 
Figura 333 – Características de outras 
habitações da Comunidade Quilombola 

Cavernoso I. 
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Figura 334 – Áreas de cultivos agrícolas na 

Comunidade Quilombola Cavernoso I. 

 
Figura 335 – Criação de algumas aves na 

comunidade. 

Apesar da comunidade ser reconhecida pela Fundação Cultural 

Palmares, como observado no Certificado de Auto-reconhecimento, 

apresentado durante o contato com a equipe de campo, Figura 336, essa ainda 

estaria em processo de demarcação das terras, através do Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, situação observada no site da 

própria instituição sob. nº 54200.003252/2009-18.101 

 
101 INCRA – Disponível em: <http://www.incra.gov.br/sites/default/files/incra-processosabertos-quilombolas-v2.pdf>. 

Acesso em: 07/05/2020. 
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Figura 336 – Certidão de Auto-reconhecimento da Comunidade do Cavernoso I, emitida pela 

Fundação Cultural Palmares, no ano de 2006.  

Com relação às comunidades quilombolas visitadas, pode-se 

constatar problemas de ordem primária como a falta de saneamento básico e 

água tratada, situação evidenciada ainda, em comunidades rurais na região, 

estando essas inseridas numa das regiões mais pobres do Estado, 

consideradas parte do Bolsão de Miséria, que abrange cerca de 1/3 do Estado, 

começando no sul, na região de União da Vitória, ultrapassando o rio Iguaçu, 
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seguindo pela imensa área central e subindo pelo Vale do Ivaí, até chegar à 

fronteira com São Paulo, no Norte Pioneiro (LARA, 2013). 

A produção agrícola é realizada de maneira rudimentar, em terrenos 

acidentados e íngremes, característicos da região, e embora ambas 

comunidades tenham recebido novas casas através de programa habitacional, 

ainda se evidencia casas de madeira em estado precário de manutenção, com 

visíveis improvisos em suas estruturas. 

De acordo com o sr. Leonel, muitos dos moradores do quilombo se 

mantém através de programas sociais e obras assistenciais, entre esses o 

Bolsa Família, sendo algumas famílias dependentes do recebimento de 

pensões, já que, assim como a Comunidade Quilombola Vila Tomé, vários 

moradores do quilombo tem como uma das principais rendas o trabalho 

temporário pela região. 

Segundo Lara (2013) e constatado pela incursão a campo, percebe-

se a falta de orientação dos moradores para a sua própria condição de vida, 

enfrentando ambas comunidades de problemas de organização social, aspecto 

citado, inclusive na narrativa na comunidade Cavernoso, onde os mesmos 

tinham se organizado em uma associação, porém que a mesma encontrava-se 

enfraquecida e com a desistência de alguns membros, por não acreditarem 

muito no quilombo. 

Ainda, segundo a autora, se observa a condição de miserabilidade 

de ambos os quilombos, considerando a dificuldade de organização 

reivindicatória e consciência acerca de sua (re)produção social. Atenta para 

problemáticas sobre trabalho e uso da terra, que comprometem a 

sobrevivência das famílias, como também para as políticas públicas 

governamentais existentes nas comunidades e as carências, em termos de 

políticas de esporte e lazer. 

Salienta-se que mesmo havendo espaço para a realização de cultos 

afrodescentes no quilombo Vilta Tomé, há forte presença de igrejas 
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evangélicas, embora o catolicismo ainda seja a religião predominante, 

evidenciando, de forma imediata, a perda das raízes culturais, induzidas pelas 

ações e relações cotidianas. 

Considera-se, segundo a incursão a campo, além da pesquisa de 

material específico e contato com ambas as comunidades, que a instalação do 

empreendimento poderá ser um fator indutor de novas oportunidades de 

trabalho, haja vista que ambas estão localizadas às proximidades da BR-277, 

rodovia já consolidada e de grande fluxo para o escoamento da produção 

agrícola no país, e que segundo a Portaria Interministerial Nº 60, de 24 de 

março de 2015, deveria se localizar a 10km dessas comunidades quilombolas 

por ser considerada uma obra de grande impacto e ocupação no entorno, 

situação diferente do empreendimento pontual proposto pela implantação da 

UTE São Pedro. 

A localização das Comunidades Quilombolas Vila Tomé e 

Cavernoso I podem ser visualizadas no Mapa das Comunidades Quilombolas 

(Anexo 03). 

5.3.8. Organização Social, Cultural e Político-Institucional 

5.3.8.1. Organização e Ações da Sociedade Civil 

O entendimento dos conflitos ambientais muitas vezes está 

atrelados à configuração dos usos e utilização dos recursos naturais 

localizados em uma determinada região. As tensões sociais, assim como os 

atores envolvidos, podem conferir, algumas vezes, ações e desdobramentos 

indutores de tomadas de decisões, sejam estas a nível local ou de âmbito 

ainda maior, dependendo de todos os aspectos e situações envolvidos.  

Os atores sociais podem ser constituídos por diferentes grupos, 

identificados como indivíduos, organizações, o Estado, entre outros, os quais 

se organizam em torno de uma questão em comum, principalmente quando da 

presença de conflitos e antagonismos referentes a aspectos ambientais e de 
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desenvolvimento econômico localizada em determinada região, principalmente 

quando esses tem algum envolvimento com projetos de construções de 

infraestrutura, como hidrelétricas, portos, rodovias, termoelétricas, entre outros, 

considerando sempre a especificidade de cada empreendimento e os impactos 

gerados nos diferentes meios. 

Considerando as informações disponibilizadas pelo IPEA (2020)102, 

o município de Cantagalo seria o 1.707º em relação à quantidade de 

Organizações da Sociedade Civil – OSCs no âmbito nacional. Dessas, 90,36% 

são classificadas como Associação Privada, 7,61% maior que a média 

nacional, mas em relação aos repasses de recursos, o município recebe em 

média R$ 3.232,00 por ano, enquanto a média nacional no repasse de recursos 

é de R$ 11.086.239,51. Além dos repasses federais, a categoria de recursos 

mais declarada foi Recursos Públicos, com 20,76% do total. 

Cantagalo possui 48,24% das OSCs atuando em Desenvolvimento e 

defesa de direitos, enquanto o percentual médio nacional para a mesma 

categoria é de 33,93%. 

A seguir, Figura 337, o percentual das áreas de atuação das OSCs 

em Cantagalo (AID). 

 
102 Disponível em:<https://mapaosc.ipea.gov.br/analise-perfil.html?localidade=4104451>. Acesso em: 09/05/2020. 
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Figura 337 – Percentual das áreas de atuação das OSCs em Cantagalo (AID). 

Embora o município apresente número expressivo de OSCs quando 

comparada à média nacional, apenas 11 pessoas seriam vinculadas 

formalmente. Ainda, segundo dados apresentados pelo IPEA (2020) não 

haveria projetos vinculados às OSCs. 

As organizações sociais identificadas ou apontadas na região de 

estudo se relacionam mais à associação de produtores ou de trabalhadores 

vinculados a determinado produto ou área, visando, principalmente, o 

fortalecimento de alguma atividade. Nos contatos estabelecidos com 

informantes em campo, não se encontrou, em princípio, controvérsias 

ambientais, ligadas à implantação da UTE São Pedro. Em outras palavras, não 

foram encontrados, nos trabalhos de campo, opositores ao estabelecimento do 

empreendimento com argumentos embasados em possíveis problemas 

ambientais que poderiam ser causados, apenas a necessidade no 

esclarecimento de dúvidas, principalmente àquelas associadas à qualidade do 
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ar ou ao consumo de água, haja vista que a região sul atravessa período de 

longa estiagem. 

As organizações sociais na região de estudo são, em sua grande 

maioria, associações voltadas à produção agropecuária, sendo esses 

relacionados à produção leiteira e de grãos, não sendo observados grupos ou 

atores relacionados à conflitos sociais. 

Abaixo, Figura 338 a Figura 349, algumas das organizações 

registradas durante o trabalho de campo: 

• Sindicato dos Trabalhadores(as) Rurais; 

• Associação Recreativa dos Funcionários da COAMO – ARCAM; 

• CATIVA - Cooperativa Agroindustrial de Londrina; 

• COOPERTRADIÇÃO, cooperativa de produtores de grãos; 

• Associação Nossa Senhora da Saúde; 

• ONG – Associação Dona Ledivina; 

• Centro de Convivência do Idoso - Associação Cantagalense do 

Vovô; 

• Conselho Tutelar; 

• Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cantagalo – 

APAE; 

• COOPERCAN – Cooperativa de Reciclagem e Prestação de 

Serviços 

• Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Cantagalo; 
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• COOPERGALO – Cooperativa Agroindustrial da Agricultura de 

Cantagalo; 

• Associação Comunitária Evangélica Raiz de Jessé. 

 
Figura 338 – Sindicato dos Trabalhadores(as) 

Rurais – Av. Epaminondas Fritz, no bairro 
Centro. 

 
Figura 339 - Associação Recreativa dos 

Funcionários da COAMO – ARCAM, no final 
da Av. Epaminondas Fritz, no bairro Centro. 

 
Figura 340 – CATIVA - Cooperativa 

Agroindustrial de Londrina - produtores de 
leite na Av. Epaminondas Fritz, no bairro 

Centro. 

 
Figura 341 – COOPERTRADIÇÃO, 

cooperativa de produtores de grãos, na Av. 
Epaminondas Fritz, no bairro Centro. 
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Figura 342 – Associação Nossa Senhora da 

Saúde (seta), às margens da BR-277.  

 
Figura 343 – À esquerda, Associação Nossa 
Senhora da Saúde, às margens da BR-277.   

 
Figura 344 – Centro de Convivência do Idoso 

- Associação Cantagalense do Vovô, no 
Jardim Santana. 

 
Figura 345 – Conselho Tutelar, no bairro 

Centro. 

 
Figura 346 - Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais de Cantagalo – APAE, no 
bairro Centro. 

 
Figura 347 - Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais de Cantagalo – APAE, no 
bairro Centro.  
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Figura 348 – COOPERCAN – Cooperativa de 
Reciclagem e Prestação de Serviços, bairro 

São José, após Vila Chemim. 

 
Figura 349 - COOPERCAN – Cooperativa de 
Reciclagem e Prestação de Serviços, bairro 

São José, após Vila Chemim.  

A ONG Associação Dona Levidina foi citada por entrevistada, já que 

a mesma participava dessa ONG, o qual auxiliava famílias carentes, com 

atendimento psicológico, através da assistência social, além da distribuição de 

cestas básicas. 

Já a Associação Nossa Senhora da Saúde, localizada às 

proximidades da ADA foi a mais citada durante as entrevistas, embora muitos 

dos entrevistados diziam não participar há algum tempo dos poucos encontros 

realizados. O presidente da Associação, segundo informações, seria o sr. 

Adélio Baltazar, residente na Vila Aires (Contato: 42- 

99926.0054/99928.6635/99810.7314).   

Em suma, nota-se através da lista de algumas das instituições 

registradas na região, que a maior parte dessas se concentra 

fundamentalmente no núcleo urbano deste município. Além deste fator, 

observa-se também que, aparentemente, não se encontram no município, 

associações de cunho ambiental-preservacionista com atuação demasiado 

abrangente na área de estudo. 
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5.3.8.2. Ações Governamentais 

No âmbito das ações governamentais, observou-se em campo 

projeto ligado à construção de casas populares, através da Companhia de 

Habitação do Paraná -COHAPAR, em conjunto com a Prefeitura, em 

desenvolvimento ao Programa Família Paranaense, com recursos advindos do 

Governo Estadual e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

Foi observada, durante incursão a campo, a construção de casas 

populares em atendimento ao programa acima citado, como as 114 unidades 

construídas e 5 reformadas na Vila Chemim (Figura 350 e Figura 351), já em 

processo de finalização, sendo essas localizadas nas proximidades da BR-277. 

 
Figura 350 – Construção de casas na Vila 

Chemim, às proximidades da BR-277. 

 
Figura 351 – Aspecto das casas construídas 

na Vila Chemim. 

A Prefeitura de Cantagalo ainda aderiu ao projeto Caixa d’Água 

Família Paranaense, também através do Programa Família Paranaense, o qual 

atenderá 1,7 mil famílias em 70 municípios paranaenses com a instalação de 

caixas d’água em habitações de baixa renda. No município da AID, 30 famílias 

serão beneficiadas, conforme condicionantes pré-estabelecidas.103 

Os serviços socioassistenciais, assim como áreas consideradas 

vulneráveis e com algum risco social nos municípios são de responsabilidade 

do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS (Figura 352 e Figura 

 
103 Disponível em:<http://jornalboanoite.com.br/projeto-caixa-dagua-beneficiara-familias-de-cantagalo/>. Acesso em: 

09/05/2020. 
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353). Desde 2007, o Governo Federal realiza coleta de dados através das 

secretarias de assistência social, chamado de Censo SUAS.104 

 
Figura 352 - Centro de Referência da 

Assistência Social - CRAS – Vila Caçula. 

 
Figura 353 – Aviso de atendimento afixado na 
entrada do CRAS, no dia 22 de abril de 2020. 

O principal instrumento que fornece insumos para a política de 

assistência social no Brasil é o Cadastro Único para Programas Sociais 

(CADÚNICO). Associado ao CADÚNICO está o Programa Bolsa Família, que 

contempla, atualmente, 704 famílias, segundo dados obtidos junto à Secretaria 

de Assistência Social durante a incursão a campo. 

A Prefeitura Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de 

Assistência Social, em referência à segurança alimentar, participa do Programa 

de Aquisição de Alimentos, modalidade Compra da Agricultura Familiar para 

Doação Simultânea Municipal – PAA Municipal, com a aquisição de gêneros 

alimentícios oriundos de agricultores familiares e empreendedores familiares 

rurais enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar – PRONAF. O programa está ligado à atuação do CRAS, já que esse 

auxilia na identificação de famílias em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica. 

Aliado aos programas que promovam a segurança alimentar foi 

instituído, em âmbito municipal, o Programa Municipal de Incentivo às 

Agroindústrias, com intuito de fomentar e incentivar os processos de 

 
104 Disponível em: <http://www.ipardes.pr.gov.br/sites/ipardes/arquivos_restritos/files/documento/2020-

02/PARANA%20EM%20PERSPECTIVA-p%C3%A1ginas-exclu%C3%ADdas.pdf>. Acesso em: 09/05/2020. 
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valorização da agroindústria familiar e a promoção na geração de trabalho e 

renda, com a melhoria da qualidade de vida da população.  

5.3.9. Uso e Ocupação do Solo do Entorno  

5.3.9.1. Uso e ocupação do solo na AID 

Embora está prevista a caracterização do uso e ocupação do solo 

apenas para o entorno da área destinada ao empreendimento, será aqui 

abordado, de forma geral, quais foram as principais características observadas 

para esse aspecto na AID, buscando a percepção geral das condições 

apresentadas para a contextualização da implantação do empreendimento à 

região, contribuindo dessa maneira no diagnóstico local e possibilitando a 

identificação dos impactos decorrentes da obra. 

A área destinada ao futuro empreendimento encontra-se às margens 

da BR-277, importante rodovia utilizada para escoamento da produção 

agropecuária da região Sudoeste do Estado, no km 418 + 500m, no município 

de Cantagalo/PR (Figura 354 e Figura 355), com coordenada central em UTM 

22J 388898E 7190837S e altitude de 780 m. 

 
Figura 354 – Aspecto da BR-277 e rótulas de 
acesso ao município de Cantagalo – BR-277. 

 
Figura 355 – Rótula principal de acesso ao 

município de Cantagalo, pela BR-277. 
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De acordo com o diagnóstico levantado em campo, na região de 

estudo há o predomínio de grandes áreas destinadas às atividades 

agropecuárias, principal ramo de movimentação na economia da região. 

O território municipal apresenta diversos recortes direcionados à 

produção agrícola, com grandes áreas cultivadas de maneira tecnificada, 

principalmente àquelas voltadas para a produção de grãos, principalmente, 

soja e milho, esse último, principalmente nas unidades familiares, onde em 

determinadas situações o uso de tecnologia convencional é restringido pela 

topografia e pelo capital empregado, com consequente comprometimento da 

produtividade. Também se evidencia a presença de propriedades rurais 

familiares, com cultivos variados, muitas dessas com a criação, mesmo que 

reduzida, de animais, como galináceos, bovinos e equinos. 

A criação extensiva de bovinos também foi registrada ao longo do 

diagnóstico, que evidenciou grandes áreas destinadas à pastagem desses 

animais. 

Os produtos florestais têm sido base do setor industrial na região, 

inicialmente na exploração da floresta original, prosseguindo, como registrado, 

com a representação de grandes reflorestamentos, principalmente pelo plantio 

de pinus e eucalipto.   

A seguir, Figura 356 a Figura 379 diversos registros do uso e 

cobertura do solo evidenciados no município de Cantagalo, assim como 

atividades relacionadas às atividades realizadas, sendo essas, características 

comumente observadas. 
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Figura 356 – Extenso cultivo de grãos, e a 

presença de fragmentos de vegetação nativa. 

 
Figura 357 – Característica de propriedade 
rural às margens da BR-277, próximo ao 

ponto de captação de água da SANEPAR. 

 
Figura 358 – Diversos cultivos agrícolas 

entremeados pela presença de vegetação 
nativa. 

 
Figura 359 – Criação de gado bovino às 

proximidades do CTG Jacob Fritz. 

 
Figura 360 – Características de propriedade 

rural às proximidades do ponto de captação de 
água da SANEPAR. 

 
Figura 361 – Características de propriedade 
rural às proximidades do ponto de captação 

de água da SANEPAR. 
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Figura 362 – Extensa área agricultável após 

colheita. 

 
Figura 363 – Pequeno cultivo de mandioca 

observado na Linha Rio Cavernoso. 

 
Figura 364 – Diversificados cultivos agrícolas e 

fragmentos de vegetação nativa. 

 
Figura 365 – Presença de pastagens e 
criação de animais. CTG Jacob Fritz. 

 
Figura 366 – Área de pastagem, rodeadas por 
vegetação nativa e cultivos agrícolas. 

 
Figura 367 – Área após colheita e preparo 
para próximo plantio. 
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Figura 368 – Plantio de eucalipto e 

fragmentos de vegetação nativa, localizada 
após entrada do Aterro municipal. 

 
Figura 369 – Pastagem, rodeada por 

fragmentos de vegetação nativa. Ao fundo 
grande área com reflorestamento. 

 
Figura 370 – Reflorestamento de propriedade 

da Santa Maria, em Guarapuava. 

 
Figura 371 – Pastagem para a criação de 
gado bovino. Ao fundo, reflorestamento da 

Santa Maria, Guarapuava. 

 
Figura 372 – Presença de cultivo de milho 

em pequena propriedade rural. 

 
Figura 373 – Grande reflorestamento de pinus 

em área rural. 
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Figura 374 – Cultivos agrícolas rodeados por 

áreas de reflorestamento. 

 
Figura 375 – Propriedade rural, onde há 
empresa de locação de máquinas para 

grandes obras. Ponto de entrevista, no Alto 
Cavernoso.  

 
Figura 376 – Criação de gado bovino com a 

presença de plantio de eucalipto. 

 
Figura 377 – Extensa área com plantio de 

grãos. 

 
Figura 378 – Criação de gado bovino leiteiro em 

pequena propriedade rural. 

 
Figura 379 - Criação de gado bovino 

leiteiro em pequena propriedade rural.  

A comercialização dos produtos na região, entre os quais, grãos, 

leite, carne bovina e madeira, conferem ao município a presença de empresas 

e cooperativas, entre as quais, a COAMO Agroindustrial Cooperativa, sendo 
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essa a maior cooperativa da América Latina e dona de sete indústrias, como 

duas moageiras de soja, uma refinadora de óleo, um moinho de trigo, uma 

fiação de algodão, uma fábrica de margarina e outra de gordura vegetal 

hidrogenada.  

Outras empresas, em menor número pode ser observados no 

município, com destaque ao setor industrial madeireiro, onde grande número 

de empresas ligados ao ramo, estão situadas no Parque Industrial, área 

próxima àquela prevista à implantação da UTE São Pedro. 

Abaixo, Figura 380 a Figura 387, alguns registros das atividades 

relativas ao setor industrial, no sentido de melhor elucidar o leitor em relação 

ao que foi observado nos trabalhos de campo. 

 
Figura 380 – Empresa de alimentos Cinderela. 

 
Figura 381 – Fábrica de sorvetes Ki-mania. 

 
Figura 382 – Laticínio Lactolar. 

 
Figura 383 – Cokstone pneus. 
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Figura 384 – Empresas existentes no Parque 

Industrial. 

 
Figura 385 – Madeireira existente no Parque 

Industrial. 

 
Figura 386 – Madeireira presente no Parque 

Industrial. 

 
Figura 387 – Madeireira presente no município 

de Cantagalo. 

Da Figura 390 a Figura 399, a seguir, evidenciam-se as 

características da área urbana do município da área de influência direta, 

ilustrando-se os estabelecimentos comerciais e de serviços, bem como 

moradias, com variadas características. 
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Figura 388 – Subestação da COPEL no início 

da área central. 

 
Figura 389 – Habitações no bairro Centro. 

 
Figura 390 – Comércio e serviços na área 

central do município. 

 
Figura 391 – Igreja Matriz Imaculada 

Conceição, na área central de Cantagalo. 

 
Figura 392 – Posto de combustível em uma 

das principais avenidas do município. 

 
Figura 393 – Características de habitações 

próximas ao bairro centro. 
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Figura 394 - Vista geral da Vila Dariana, na 

área urbana do município. 

 
Figura 395 – Características da área central 

do município. 

 
Figura 396 – Características de bairro 
próxima à área central do município. 

 
Figura 397 - Características da área central do 

município.  

 
Figura 398 – Templos religiosos na área 

central do município. 

 
Figura 399 – Passarela sobre a BR-277 
interligandos bairros à área central do 

município. 
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Identificou-se que, a vegetação nativa que compõe a AID representa 

31,79%, ou 19.042,02 hectares, seguida pelos cultivos agrícolas, com 

predominância para a cultivo de grãos entre outros, com uma participação de 

19,58%. As pastagens são observadas na área de influência, principalmente 

destinadas à criação de bovinos, abrangendo uma área de 41,57%, ou 

24.899,92 hectares. 

Em se tratando da parcela de silvicultura, em diferentes estágios 

sucessionais, apresenta uma participação de 6,41%, ou 3.838,28 hectares. A 

Tabela 109, a seguir, expõe a participação de cada tipologia de cobertura 

vegetal e de uso do solo sobre a área estudada, como observado segundo o 

Mapa de Uso e Ocupação do Solo da AID (Anexo 04). 

Tabela 109- Participação das Classes Temáticas de uso do solo da área de influência direta. 

Classe Temática Área (em ha) % 

Remanescentes Florestais 19042,02 31,79% 

Pastagem 24899,92 41,57% 

Silvicultura 3838,28 6,41% 

Cúltivos Agrícolas 11728,09 19,58% 

Área Industrial 21,80 0,04% 

5.3.9.2. Uso e ocupação do solo na ADA e entorno  

O Plano Diretor Municipal de Cantagalo, da qual trata a 

classificação, definição e relações dos usos do Solo, enquadra a geração e 

fornecimento de energia elétrica, como Indústria Tipo 3 (IV.3).   

As indústrias do Tipo 3 são definidas como atividades industriais em 

estabelecimentos que impliquem na fixação de padrões específicos, quanto às 

características de ocupação do lote, de acesso, de localização, de tráfego, de 

serviços urbanos e disposição dos resíduos gerados, conforme apresentado no 
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Art.25, que segue abaixo, segundo descrito no Plano Diretor Municipal (pág. 

44)105: 

Art. 25 – A Zona Industrial - ZI, que corresponde às áreas lindeiras à 

rodovia BR-277 no trecho definido no Mapa de Zoneamento de Uso e 

Ocupação do Solo Urbano do Distrito Sede. Parágrafo Único – Para esta zona 

propõe-se: a) Indústrias em geral, desde que não poluentes; b) Comércio e 

serviço geral e específico; c) Controle permanente do impacto ambiental que 

pode ser gerado por estas atividades. d) Baixa taxa de ocupação residencial; 

Neste sentido, a Zona Industrial (ZI) seria aquela mais adequada à 

instalação do empreendimento e embora o terreno de implantação do futuro 

empreendimento não está atendido no Mapa de Uso Atual da Área Urbana106, 

está praticamente unida à ZI, apenas no lado oposto à BR-277, inclusive com 

baixíssima taxa de ocupação residencial. 

Posto isto, o acesso geral para a ADA ocorre pela BR-277, onde não 

há ocupação na faixa de domínio, com poucas residências próximas ao local, 

conforme prescrito inclusive como exigência para atividades desse porte 

segundo o Plano Diretor municipal. 

O maior número de residências e propriedades no entorno da ADA, 

integram o bairro Cinderela, e segundo consta, inclusive pelas narrativas dos 

locais, receberia essa denominação em referência a antigo Posto de 

Combustível, sendo que não há ou foi identificado quaisquer resquícios da 

existência do mesmo, com exceção de fragmentos de piso cimentado e trechos 

de piso formado pelo encaixe de pedras, coberta por gramíneas secas e alguns 

poucos exemplares arbustivos, conforme Figura 400 e Figura 401. 

 
105 Disponível 

em:<https://www.eprefeituras.com.br/portal/cantagalo/uploads/3a9f6f1c1ab4c70bae32e7ca115cfd70.pdf>. Acesso em: 

10/05/2020. 

106 Disponível em: 

<https://www.eprefeituras.com.br/portal/cantagalo/uploads/8d4373ff812404e9f659544b5e485ea8.pdf>. Acesso em: 

10/05/2020. 
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Pela grande aptidão agrícola, se constatou, durante a incursão a 

campo, que no entorno há áreas destinadas ao cultivo agrícola, possivelmente 

destinada à produção de grãos de ciclo anual, já que nos arredores havia 

apenas restos de culturas semelhantes àquelas associadas à plantação de 

milho. 

 
Figura 400 – Características da ADA, com piso 

formado pelo encaixe de pedras. 

 
Figura 401 - Características da ADA, com 

piso formado pelo encaixe de pedras.  

Ainda, nas imediações da ADA podem ser observadas algumas 

gramíneas espontâneas, vulgarmente conhecidas por “plantas daninhas”, já em 

processo de senescência, além de fragmentos de vegetação nativa, 

entremeados por área de cultivos agrícolas, ressaltando que não haverá 

qualquer supressão de vegetação nativa para a instalação do empreendimento, 

aspectos observados segundo Figura 402 e Figura 403.  
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Figura 402 – Características da ADA e do 

entorno da mesma. 

 
Figura 403 – Fundos da ADA, presença de 
gramíneas espontâneas em processo de 

senescência. 

No limite da área de instalação da futura UTE pode ser observado 

resquícios de antiga empresa no local, restando apenas, algumas poucas 

estruturas, na sua maioria formadas por paredes de tijolos, segundo Figura 

404. 

Como citado anteriormente, a área do futuro empreendimento se 

localiza às margens da BR-277, onde não há qualquer ocupação irregular na 

faixa de domínio que comprometesse o tráfego ou acesso à ADA, conforme 

visualizado na Figura 405 a Figura 409. 

 
Figura 404 – Características da ADA. Ao 

fundo, à esquerda, restos de construção de 
antiga empresa. À direita, BR-277 com 
tráfegos de veículos. No detalhe (seta), 

resquícios de piso cimentado de antigo posto 
de combustível. 

 
Figura 405 – Acesso para a ADA utilizado 

durante a incursão a campo, através da BR-
277. 
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Figura 406 – Área de instalação do futuro 
empreendimento (seta). Registro feito de 
empresa existente no Parque Industrial 

(Fábrica de Portas Santa Cecília).  Sentido da 
BR-277 – Cantagalo a Guarapuava. 

 
Figura 407 - Área de instalação do futuro 

empreendimento (seta). Sentido da BR-277 – 
Guarapuava a Cantagalo. 

 
Figura 408 – Área de instalação do futuro 

empreendimento (seta). Registro realizado de 
local de entrevista. 

 
Figura 409 - Acesso para a ADA utilizado 

durante a incursão a campo, através da BR-
277. Sentido BR-277 – Cantagalo a 

Guarapuava. 

É importante também ressaltar a relevância da rodovia BR-277 no 

tocante a ser uma das principais vias de ligação e escoamento da produção 

dessa região do Estado, bem como de outras unidades da federação, em 

direção ao Porto de Paranaguá. As condições da rodovia estimulam o grande 

fluxo de tráfego na rodovia. Chama atenção a necessidade na melhoria de 

sinalização e acesso em dois pontos de entrada à duas comunidades de 

entorno da ADA, e que, segundo os moradores, já foram solicitadas à prefeitura 

e à concessionária da rodovia. Os pontos de maior vulnerabilidade têm as 

seguintes coordenadas geográficas: 25º23’48.38”S e 52º06’19.48”O, sendo 

esse o mais crítico, conforme visualizado da Figura 410 a Figura 413; e o 

segundo, 25º24’17.82”S e 52º06’16.98”O, conforme Figura 414 e Figura 415. 
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Abaixo, Figura 410 a Figura 415, registro dos pontos (dois) mais 

vulneráveis de entrada, a partir da BR-277, para algumas residências e 

propriedades rurais localizadas na comunidade Cinderela. 

 
Figura 410 – No detalhe (seta), entrada para 

algumas residências na comunidade 
Cinderela. Lado oposto à ADA. Sentido 

Cantagalo a Guarapuava. 

 

Figura 411 - No detalhe (seta), entrada para 
algumas residências na comunidade 

Cinderela. Lado oposto à ADA. 

 
Figura 412 – Vista do tráfego da BR-277. 

Registro fotográfico a partir de um dos pontos 
da comunidade Cinderela. 

 
Figura 413 - Vista do tráfego da BR-277. 

Registro fotográfico a partir de um dos pontos 
da comunidade Cinderela.  
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Figura 414 – BR-277, sentido Cantagalo a 

Guarapuava. Entrada para algumas 
propriedades na comunidade Cinderela se 
encontra após a curva fechada na rodovia. 

 
Figura 415 – Acesso (seta) para algumas 
propriedades na comunidade Cinderela. 

Adequação na sinalização. 

5.3.10. Patrimônio Histórico, Arqueológico e Cultural 

No Paraná, verifica-se que o contexto arqueológico registrado é 

basicamente composto por sítios de caçadores-coletores, pescadores-

caçadores-coletores e, sítios associados aos grupos Jê e Guarani. 

Na base de dados on-line do Cadastro Nacional de Sítios 

Arqueológicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - 

CNSA/IPHAN, com atualmente 1.853 registros para o Estado do Paraná, não 

constam a distribuição de quaisquer sítios arqueológicos para o município de 

Cantagalo.107  

A seguir, Figura 416, distribuição e localização de sítios 

arqueológicos na região de entorno da AID. 

 
107 Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - CNSA/IPHAN. 

Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_resultado.php>. Acesso em: 06/05/2020. 
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Figura 416 - Distribuição e localização dos sítios arqueológicos, sendo que esses se 

encontram apenas em municípios no entorno de Cantagalo (AID). 

 

No entanto, no decorrer do processo de licenciamento está prevista 

a escavação de 45 poços-testes em transect sob malhas de 50 metros dentro 

da área afetada pela usina. Caso sejam identificados sítios arqueológicos, 

haverá a coleta, análise tecno-tipológica, tombo e elaboração do inventário do 

material. 

Durante o trabalho em campo, foram identificados poucos lugares de 

relevância ao turismo local, o único citado por alguns moradores como de 

importância ao turismo no município, seria o Olho d’água de São João Maria 

(Figura 417 e Figura 418), que segundo a narrativa desses, seria um dos 

pontos de passagem e pregação do referido monge João Maria. Ainda, 

segundo relatos, a água do local teria efeitos de cura para diversas 
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enfermidades, sendo que muitas peças de roupas, entre outros objetos, seriam 

deixadas no local para obtenção de diferentes graças, conforme Figura 419. 

De acordo com as narrativas em campo, a estrutura anterior que 

protegeria o olho d’água seria de madeira, mas uma das velas deixadas por um 

dos fiéis, há mais de 40 anos, teria queimado o abrigo. Atualmente, a estrutura 

simples de alvenaria se encontra abrigando o referido ponto, localizado na 

Fazenda Santo Antônio – antiga Sede da Fazenda Cantagalo (Figura 420). De 

acordo com a proprietária, a época da Semana Santa seria aquela de maior 

peregrinação ao local. 

 
Figura 417 - Estrutura que abriga o Olho 

d’água São João Maria. 

 
Figura 418 - Estrutura que abriga o Olho 

d’água São João Maria. 

 
Figura 419 - Interior da estrutura que abriga o 

Olho d’água São João Maria. No detalhe, 
diversos pertences deixados pelos fiéis, 

 
Figura 420 - Sede da Fazenda Cantagalo, 
onde se encontra o Olho d’água São João 

Maria. 
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Ainda, são observados pontos de relevância turística e histórica, 

como a Paróquia Ucraniana São José (Figura 423 e Figura 424) e a pequena 

Igreja Santo Antônio (Figura 425 e Figura 422), localizada no bairro Jardim 

Santana, onde antigamente havia importante madeireira que serrava espécies 

florestais nativas, principalmente os pinheiros (Araucaria angustifolia). 

 
Figura 421 – Interior da Igreja Santo Antônio – 

altar. 

 
Figura 422 – Interior da Igreja Santo Antônio – 

vista do altar. 

 
Figura 423 – Paróquia Ucraniana São José, 

bairro de mesmo nome. 

 
Figura 424 – Fundos da Paróquia São José. 
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Figura 425 – Igreja Santo Antônio, no bairro 

Jardim Santana. 

 
Figura 426 - Igreja Santo Antônio, no bairro 

Jardim Santana. 

Apesar de referenciada como ponto histórico, como observado 

acima, na Figura 425, e existir no local há cerca de 60 anos, segundo um dos 

moradores mais antigos do bairro, a mesma não teria sido tombada pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, informação confirmada 

por uma das representantes da recém criada Secretaria de Turismo, no final do 

ano de 2019.  

De acordo com informações de membro da recém criada Secretaria 

de Turismo, Beatriz Lopes de Jesus, levantamentos sobre os pontos turísticos 

estão sendo executados, e haveria interesse na criação de um Museu na 

cidade, identificada pela residência do sr. Francisco Jesus Lopes de Abreu, 

mais conhecido por Chico Valin, pai de Dona Beatriz e um dos moradores mais 

antigos do município, sendo que seu pai teria sido um dos 4 primeiros 

moradores de Cantagalo, morando, inicialmente na antiga Fazenda Cantagalo, 

onde está localizado o Olho d’água de São João Maria. 

A seguir, Figura 427 e Figura 428, registros da residência do sr. 

Chico Valin, localizada no bairro Estrada Porto Janjão, pertencente à 

Comunidade Perpétuo Socorro. 
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Figura 427 – Residência do sr. Chico Valin, 
um dos moradores mais antigos do local. 

 
Figura 428 - Residência do sr. Chico Valin, um 

dos moradores mais antigos do local. 

5.3.11. Conclusões 

Com base nas informações apresentadas ao longo do relatório, 

propomos neste tópico, realizar um compilado dos principais dados através de 

uma análise crítica destes, com a intenção de avaliar se os levantamentos 

realizados são suficientes para transparecer, o mais nitidamente possível, a 

realidade das dinâmicas sociais locais, bem como, se foram devidamente 

observados, caracterizados e registrados os impactos sociais que concernem à 

instalação e operação do empreendimento na área de estudo, considerando 

porção do município de Cantagalo (ADA). 

Para tanto, procuramos caracterizar as conclusões sobre cada um 

dos aspectos mais relevantes das dinâmicas sociais registradas, descrevendo, 

de maneira clara e objetiva o que foi registrado tanto em relação a dados 

secundários, quanto em relação ao que foi observado nos trabalhos de campo, 

de forma separada – não por subitem, mas por parágrafos sucintos 

relacionados a cada tema. 

Para dar início as discussões, observa-se que existe a tendência – 

assim como em quase todo o país – de uma maior concentração populacional 

nos núcleos urbanos, situação constatada para a AID.  
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A partir desta perspectiva seria evidente que a maior parte das 

organizações da sociedade civil, como Sindicatos, ONGs, Associações e 

Cooperativas, entre outras, estejam localizadas, também, nas dependências do 

núcleo urbano. Mesmo o Sindicato de Produtores(as) Rurais, em que seus 

associados, em grande parte, residem em áreas rurais, também tem sua sede 

no núcleo urbano, já que a proximidade aos serviços e comércio local, em uma 

área central tende a facilitar a realização de outras atividades. De modo geral, 

conclui-se que as organizações da sociedade civil que podem ser 

caracterizadas como mais ativas em relação a região estudada são, 

fundamentalmente, as associações ligadas à produção agropecuária. 

Em função dos fatores ligados à falta de políticas efetivas de 

prevenção mais intensa, a infraestrutura de saúde do município parece atender 

às necessidades básicas locais, embora tenha sido observado com 

regularidade relatos de informantes no sentido de que é necessário o 

deslocamento de pessoas em direção a municípios vizinhos, para conseguir 

atendimento médico em relação às especialidades. Verificou-se em campo, 

diferentes fluxos migratórios para municípios próximos, bem como para 

grandes centros que fornecem uma estrutura médica maior, citando Hospitais e 

centros mais especializados, sendo esses localizados em Cascavel, 

Laranjeiras do Sul, Guarapuava e Curitiba. 

Já em se tratando do tema relacionado à estrutura educacional 

municipal, fica evidente a necessidade de instituições de ensino superior ou 

profissionalizante, já que essas, além de não identificadas no município, foram 

citadas diversas vezes pelos atores locais como indutor de migração para 

outras regiões, em busca de melhores oportunidades, citando, na fala de 

alguns locais, a necessidade de deslocamento para faculdades ou instituições 

de ensino sediadas em Guarapuava e Curitiba, entre outros.   

Outro tema de importância capital para o presente relatório está 

ligado à estrutura de saneamento encontrada na região. Nota-se que, na 

esteira do que acontece em grande parte do país, a destinação de recursos 

Inserido ao Protocolo 15.504.506-0 por Vanderlei Pereira Peres em: 06/05/2021 15:33. Download realizado por Vanderlei Pereira Peres em 11/11/2021 16:14



 

 
Estudo de Impacto Ambiental 

 
 

 

 
  

- 410 - RECITECH 
Rua Romeu Karpinski Rocha, 3736 - Guarapuava - Paraná – Brasil 

recitech@recitechambiental.com.br 

 

ligados a este fim é maior em municípios que dispõem de maiores recursos 

financeiros, ou seja, com uma arrecadação de tributos mais elevada. No 

município em questão, esta arrecadação não é necessariamente elevada. Em 

função disso, sem significativos subsídios estaduais ou federais, esse não 

encontra forma de financiar a implementação de uma estrutura que atenda às 

exigências e padrões como, por exemplo, aquelas estabelecidas pela Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que define prazos para os municípios 

se adequarem às normas para a criação e administração de áreas destinadas à 

disposição e manejo adequado de resíduos sólidos. Destarte, a própria 

administração municipal reconhece este fato, ao mesmo tempo que demonstra 

esforços locais para a adequação em favor de práticas que estejam voltadas a 

preceitos que se referem a valores ambientalmente sustentáveis, entre esses, 

a desativação do atual aterro municipal e a criação de área de transbordo dos 

resíduos gerados em Cantagalo para Aterro Sanitário adequado.   

Em relação aos apontamentos dos atores registrados nos trabalhos 

de campo, nota-se que os mesmos se mostraram satisfeitos com a qualidade 

da água tratada e disponibilizada pela SANEPAR, considerando que alguns 

dos entrevistados na área de entorno da ADA teriam apenas acesso à agua de 

nascentes ou fontes existentes nas propriedades. Ressalta que a estiagem 

enfrentada nos últimos meses na região Sul do país tem preocupado os 

moradores de Cantagalo, sendo esse um dos poucos pontos de preocupação 

observados em relação à implantação do empreendimento.   

Em relação a outros pontos relevantes no que concerne à questão 

do saneamento – como, por exemplo, a questão da coleta de lixo – 

encontramos alguma insatisfação no discurso dos atores com os quais 

estabelecemos contato, já que algumas localidades não dispõe do serviço, 

embora essas estejam localizadas em propriedades mais afastadas da zona 

urbana. Percebe-se que há dúvidas sobre o serviço de coleta e reciclagem de 

resíduos, já que os mesmos veículos recolhem juntamente todos os resíduos 

produzidos. Observa-se também que não há muito entendimento para onde 
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são destinados os resíduos gerados, como a localização do aterro municipal ou 

mesmo se esses são separados conforme a tipologia, no entanto, verificou-se 

que poucos resíduos eram descartados nas vias públicas, sendo essas da área 

urbana ou rural, considerando que muitos dos entrevistados se mostravam 

orgulhosos em coletar qualquer “lixo” que por ventura estivesse disposto em 

sua propriedade. Em algumas entrevistas foi constatado a separação dos 

resíduos, sendo esses levados à área urbana para recolhimento, mas em 

algumas das propriedades percebe-se, durante a entrevista, que ainda é 

comum a queima do material produzido. 

Ao lado das questões que envolvem aspectos sobre saúde e 

educação, a questão que concerne à segurança pública está entre os principais 

temas na pauta dos debates que se travam na atualidade. Embora no 

município da área de influência direta, de modo geral, não encontram-se 

estatísticas que apontam locais com grande concentração de crimes em 

relação à média nacional, foram citadas, como algumas das principais 

ocorrências, questões referentes à brigas e discussões associadas ao 

consumo de álcool, eventuais roubos, violência doméstica e sexual contra 

vulneráveis, principalmente nas áreas mais distantes da zona urbana. É 

interessante notar, no discurso dos informantes locais, a existência de um 

sentimento de tranquilidade em relação à violência, ainda comparando a 

tranquilidade local frente ao que se noticia diariamente na mídia em relação à 

violência nos grandes centros urbanos, criando, em função disso, um 

sentimento de pertença e gosto pelo local onde residem.  

No que concerne às questões sobre a dinâmica econômica, nota-se 

a existência de grande associação e dependência socioeconômica ao setor 

primário de produção, principalmente aquela relativa ao cultivo de grãos, gado 

bovino e reflorestamentos, onde o setor industrial encontra-se, segundo fala 

dos atores e observado em campo, com certa estagnação, considerando a 

situação agravada pela pandemia do Covid-19 em associação à instabilidade 

política mundial. 
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Já em se tratando de planos e programas turísticos, notou-se que no 

município não há qualquer estrutura de atendimento a esse aspecto, sendo 

criado, apenas no dia 06 de maio de 2019, através da LEI Nº 1.061/2019, o 

Conselho Municipal de Turismo. Como apresentados no diagnóstico, apesar da 

existência de alguns pontos de relevância à visitação, os mesmos não 

constituem efetivamente importância turística. Ressalta-se que a implantação 

do empreendimento não confrontará ou comprometerá quaisquer dessas 

estruturas que poderão vir a compor, futuramente, o turismo na região. 

No tocante à questão da disponibilidade de mão de obra, notou-se 

no discurso dos informantes que, na medida em que, as atividades 

agropecuárias são as que detém o maior percentual de participação no PIB, e, 

sendo algumas destas atividades de caráter sazonal e em muitas áreas com a 

presença tecnificada, o que decorre de menor necessidade de mão de obra, 

uma parcela da população economicamente ativa fica, nos períodos de 

entressafra, sem uma ocupação regularmente estabelecida. Desta forma, 

acredita-se que o uso desta mão de obra poderia ser uma alternativa viável e 

sem grandes impactos sociais e que pudesse provocar grandes processos 

migratórios para o município, já que o mesmo dispõe de mão de obra local. Em 

outras palavras, acredita-se que as obras de implantação e posterior operação 

da Usina Termoelétrica São Pedro serão uma alternativa de incremento à 

economia para esse contingente populacional, principalmente durante a fase 

de instalação do empreendimento, além de proporcionar aumento na 

arrecadação de impostos gerados, incentivando também a economia municipal, 

que encontra-se atualmente estagnada, considerando não só a percepção em 

campo, como as narrativas dos atores sociais, participantes ou não das 

entrevistas estruturadas, que de maneira geral e, praticamente unânime, 

aguardam ansiosos o início das atividades. 

Para finalizar as discussões e conclusões sobre a socioeconomia, 

torna-se pertinente dissertar a respeito da percepção que resguardam os 

atores em relação à instalação e operação da UTE São Pedro. Nos trabalhos 
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de campo realizados no mês de abril do ano de 2020, não encontrou-se, no 

discurso dos vários atores sociais com os quais estabeleceu-se contato, 

quaisquer assertivas de oposição à realização das obras.  

Um dos únicos pontos negativos que podemos destacar em relação 

à percepção dos atores, seria uma certa resistência em relação a dar 

credibilidade a real implementação do empreendimento. Em outras palavras, 

percebe-se no discurso desses, em função da demora de algumas obras no 

país, que o início da implantação da UTE São Pedro, poderia demorar ainda 

mais, haja vista que o município já espera há anos pelo início das obras, em 

discursos mais radicais, o mesmo poderia nem ser efetivamente iniciado. Cabe 

salientar que embora não sejam contrários à instalação da UTE São Pedro, 

alguns locais comentaram sobre a relativa preocupação com o 

comprometimento na qualidade do ar ou do aumento na demanda de água, 

considerando que no período dos trabalhos de campo, a região sul do país 

atravessava forte estiagem. 

Em linhas gerais, pode-se afirmar que o empreendimento é 

percebido pelos atores locais como uma obra de fundamental importância para 

o desenvolvimento social e econômico do município, atuando de maneira a 

incentivar, inclusive, no estabelecimento de novas empresas e indústrias na 

região. 
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5.4. Estudo de tráfego, Estudo de Acessos e Impactos sobre a 

BR 277 

A engenharia de tráfego é um ramo da engenharia de transporte que 

trata do planejamento e projeto geométrico das operações de tráfego em ruas, 

avenidas e rodovias, fazendo com que a movimentação de pessoas e 

mercadorias seja feita de maneira conveniente, eficiente e segura (FREITAS, 

2001). Ela caracteriza-se como uma área de conhecimento interdisciplinar onde 

o objetivo é o transporte segura e conveniente. (PIGNATARO, 1973). 

O estudo de tráfego consiste em uma avaliação realizada por 

métodos sistemáticos de coleta, onde o objetivo fundamental é ver a relação 

entre todos os componentes que compõe o tráfego no ambiente em que o 

mesmo está inserido. É uma ferramenta importante que auxilia a Engenharia 

de Tráfego a atender as necessidades das vias de trânsito e resultar em um 

planejamento da rede viária. (DNIT, 2006). 

Com o estudo de tráfego é possível avaliar de maneira quantitativa 

os veículos que trafegam por uma determinada via em um determinado período 

de tempo, também fornece a análise sobre a capacidade de uma via em 

receber o aporte de veículos e ver sua classificação perante a saturação desta 

em relação aos veículos. (PIETROANTONIO, 1999). 

O estudo de tráfego, portanto, fornece os conceitos e a aplicação 

metodológica necessárias para a implementação dos procedimentos, que 

determinam os possíveis impactos associados à malha viária e o entorno local, 

em termos de sua trafegabilidade. 

O presente estudo de tráfego foi realizado para compor estudo 

ambiental para a Construção de uma Usina Termoelétrica, a ser localizada 

exatamente no endereço em que foi realizado a contagem veicular. Rodovia 

277, Quilômetro 418+500m. Identificado na Figura 429. 
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5.4.1. Objetivos 

• Caracterizar o tráfego na área de influência direta do 

empreendimento Usina Termoelétrica São Pedro; 

• Traçar um cenário tendencial com horizonte de 10 anos para o 

município de Cantagalo - Paraná; 

• Traçar um cenário para o tráfego futuro na área de influência 

direta do empreendimento Usina Termoelétrica São Pedro. 

 

5.4.2. Localização e Características 

A Usina Termoelétrica São Pedro será implantada as margens da 

BR 277, km 418 + 500m, SN. CEP: 85160-000, no Município de Cantagalo –

PR, com as Coordenadas em UTM: 22J 388898E 7190837S. 

A Rodovia BR 277, trecho do levantamento, tem duas pistas simples 

nos dois sentidos, largura total de 7,00m, ambos os lados com acostamento 

largura de 1,80m. 

5.4.3. Resultados 

5.4.3.1. Área de Influência 

Considerando os impactos diretos, poderá ser estipulado a AID 

(Área de Influência Direta) como um raio de 1,00 km a partir do centro do 

empreendimento. Este raio foi definido considerando a possibilidade de 

influência direta da operação do empreendimento sobre a BR 277.  

A Figura 429 abaixo, representa o nível de influência direta do 

empreendimento sobre o espaço geográfico determinado. Significa dizer que 

quanto mais próximo do pátio da UTE São Pedro, maior será a influência sobre 

o ambiente. 
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Figura 429 - Influência Direta – Fonte: Terra Ambiental, 2020. 

 

5.4.3.1.1. Malha Viária da Área de Influência 

O acesso do empreendimento será realizado através da BR 277. A 

rodovia BR 277 é a principal via de tráfego do sistema viário regional, é uma 

rodovia Federal Transversal do Brasil, foi inaugurada em março de 1969, tem 

730 km de extensão, com início no Porto de Paranaguá e término na Ponte 

Internacional da Amizade, em Foz do Iguaçu. 

As características da Rodovia no ponto de coleta de tráfego são: 

pista simples em ambos os lados, acostamento em ambos os lados, conforme 

Figura 430. 
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Figura 430 – Rodovia em frente ao local de instalação da UTE. 

Conforme supracitado são considerados (01) um, acesso principal 

ao empreendimento. Este será através da BR 277, em específico pelo trevo já 

existente que atualmente atende ao Distrito Industrial do município, conforme 

Figura 431.  

 
Figura 431 – Acesso. 

Porém, o Departamento de Planejamento Urbano do município de 

Cantagalo informou, que está previsto melhoramento do trevo existente para 

atender a necessidade do empreendimento.  
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Após o trevo, o deslocamento será através de uma Rua Marginal, 

que será projetada e executada utilizando a faixa de domínio da Rodovia. Esta 

Rua Marginal terá um faixa com largura total de 12 metros e com acostamento 

preparado para caminhões, extensão aproximada de 400 metros e ainda a ser 

executado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Conforme 

descrito no Projeto Básico. 

No entorno imediato, e através da BR 277, foram identificados 02 

acessos para a comunidade rural no sentido Norte e 02 acessos à comunidade 

rural no sentido Sul, todas com pavimentação em cascalho ou leito natural, 

entretanto estes não terão influência no acesso principal do empreendimento. 

Como pode ser identificado na Figura 432.  

 
Figura 432 – Acessos próximos. 
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5.4.3.1.2. Frota de Veículos de Cantagalo-PR 

A frota de veículos no Município de Cantagalo-PR. Segundo dados 

do DETRAN-PR, a posição em dezembro de 2009 e dezembro de 2019 pode 

ser verificada na Tabela 110 abaixo.  

Tabela 110- Frota de veículos de Cantagalo em 2009 e 2019. 

Tipo Und. 2009 Und. 2019 

Automóvel 1745 3361 

Caminhão 212 319 

Caminhão Trator 26 66 

Caminhonete 223 718 

Caminhoneta 167 155 

Micro-ônibus 8 19 

Motocicleta 422 721 

Motoneta 29 78 

Ônibus 30 62 

Reboque 17 76 

Semi-reboque 39 85 

Sidecar 1 1 

Trator de rodas 
 

2 

Triciclo 
 

1 

Utilitário 
 

21 

Outros 2 
 

Total 2921 5685 
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Figura 433- Evolução da frota de veículos de Cantagalo entre 2008 e 2018. 

Fonte IBGE 2020 

5.4.3.2. Caracterização do Tráfego Local 

Para caracterização foram efetuadas contagens manuais dos 

veículos que trafegam pela via, estimando volume de tráfego e a variação de 

tráfego para determinar as condições da via. Para caracterizar o tráfego local é 

necessário avaliar alguns aspectos do trânsito, tais como: a análise da 

densidade, velocidade e volume de tráfego. 

5.4.3.3. Classificação do Nível de Tráfego 

A capacidade de uma via em suportar o aporte de veículos os quais 

trafegam nela é identificada pela quantificação do seu grau de suficiência para 

acomodar os volumes veiculares existentes e previstos. É expressa através do 

número máximo de veículos que passam por uma determinada faixa de 

circulação. 

Segundo definição do Departamento Nacional de Infraestrutura e 

Transporte (DNIT, 2006), para uma faixa de rodovia ser considerada como 
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“condição ideal”, um sentido de tráfego deve ser de 1.700 carros de passeio 

por hora (ucp/h), capacidade total de 3.400 ucp/h para uma via de duas faixas 

e dois sentidos. 

5.4.3.4. Classificação das Rodovias em Pista Simples 

As condições ideais para uma rodovia de duas faixas e dois sentidos 

de tráfego ficam definidas como:  

• Ausência de fatores restritivos geométricos, de tráfego e ambientais; 

• Faixas de tráfego maiores ou iguais a 3,60m. 

• Acostamentos ou afastamentos laterais livres de obstáculos ou 

restrições à visibilidade com largura igual ou superior a 1,80m; 

• Ausência de zonas com ultrapassagem proibida; 

• Tráfego exclusivo de carros de passeio; 

• Nenhum impedimento ao tráfego direto, tais como controles de 

tráfego ou veículos executando manobras de giro. 

• Terreno plano; 

• Distribuição do tráfego por sentido de 50/50; 

Para isso, são propostas duas classificações de rodovias pavimentadas de 

pista simples para efeito de análise de capacidade em Nível de Serviço: 

• Classe I: Rodovias nas quais os motoristas esperam poder trafegar 

com velocidades relativamente elevadas; 

• Classe II: Rodovias nas quais os motoristas não esperam trafegar 

com velocidades elevadas. 
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Para o estudo em específico é possível determinar que o ponto 

estudado de acesso para o empreendimento Usina Termoelétrica São Pedro 

pode ser classificado como Classe I. Através do monitoramento em campo, 

contagem de veículos, os critérios de níveis de serviço são aplicados para 

seguimentos de extensão significativa, onde estão definidos seis Níveis de 

Serviço, classificados entre A e F: 

-Nível de Serviço A: descreve a mais alta qualidade de serviço, em 

que os motoristas podem trafegar nas velocidades que desejam. Sem 

regulamentação específica de velocidades menores, as velocidades médias 

serão da ordem de 90 km/h para rodovias de duas faixas e dois sentidos de 

tráfego de Classe I. A frequência das operações de ultrapassagem é bastante 

inferior à capacidade de sua execução e são raras filas de três ou mais veículo. 

Os Motoristas não são atrasados mais que 35% de seu tempo de viagem por 

veículos lentos. Um fluxo total máximo de 490 ucp/h pode ser atingido em 

condições ideais. 

-Nível de Serviço B: caracteriza fluxos de tráfego com velocidades 

de 80km/h ou pouco maiores em rodovias de Classe I em terreno plano. A 

demanda de ultrapassagem para manter as velocidades desejadas aproxima-

se da capacidade dessa operação. Os motoristas são incluídos em filas de 

50% do seu tempo de viagem fluxo total de 780 ucp/h podem ser atingidos em 

condições ideais. 

 -Nível de Serviço C: representa maiores acréscimos de fluxo, 

resultando em mais frequentes e extensas filas de veículos e dificuldades de 

ultrapassagem. A velocidade média ainda excede 70km/h. Embora a demanda 

de ultrapassagem exceda a capacidade da operação, o tráfego se mante 

estável, mas suscetível de engarrafamentos devido a manobras de giro e a 

veículos mais lentos. A porcentagem do tempo em filas pode atingir 65%. Um 

fluxo total de 1.190 ucp/h pode ser acomodado em condições ideais. 
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-Nível de Serviço D: descreve o fluxo instável. A demanda de 

ultrapassagem é elevada, mas sua capacidade se aproxima de zero. Filas de 5 

a 10 veículos são comuns, embora possam ser mantidas velocidades de 

60km/h em rodovias de Classe I com condições ideais. A proporção de zonas 

de ultrapassagem proibida perde sua importância. Manobras de giro e 

problemas de acessos causam ondas de choque na corrente de tráfego. Os 

motoristas são incluídos em filas perto de 80% de seu tempo.  Um fluxo total de 

1.830 ucp/h pode ser acomodado em condições ideais. 

-Nível de Serviço E: neste nível a percentagem de tempo em filas é 

maior que 80% em rodovias de Classe I e maior que 85% em rodovias de 

Classe II. As velocidades podem cair abaixo de 60km/h, mesmo em condições 

ideais. Para condições piores as velocidades podem cair até 40km/h em 

subidas longas. Praticamente não há manobras de ultrapassagem. O maior 

fluxo total é da ordem de 3.200 ucp/h. as condições de operação são instáveis 

e de difícil previsão. 

-Nível de Serviço F: representa fluxo severamente congestionado, 

com demanda superior a capacidade. Os fluxos atingidos são inferiores a 

capacidade e as velocidades são muito variáveis. 

5.4.3.5. Volume de tráfego 

Define-se Volume de Tráfego como o número de veículos que 

passam por uma seção de via, ou de uma determinada faixa, durante uma 

unidade de tempo. Na coleta de dados será expresso normalmente em 

veículos/hora (vph). 

A metodologia adotada utilizou os intervalos de 1 hora com 

contagem manual (Anexo 06) nos sentidos crescente e decrescente (A e B), no 

ponto de amostragem, tendo como referência acesso atual da propriedade e 

duas árvores existentes, conforme Figura 434 abaixo. 
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Figura 434 – Ponto da Amostragem. 

O local da medição de tráfego foi a Rodovia BR-277, quilômetro 

418+500m. Foi verificado a partir da contagem dos fluxos em 1 dia (VMDd) 

Volume Médio Diário em um Dia de Semana, com empenho de 10 horas, 

sendo: Dia 22 abril de 2020, quinta feira, com início às 8:00hs e término as 

18:00hs. 

As tabelas a seguir demostram as contagens volumétricas 

realizadas nos sentidos crescentes e decrescentes (A e B) (Figura 436). 
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Figura 435 – Ponto de Amostragem. 
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Figura 436 - Contagem Volumétrica. 

  

SENTIDO: A (CRESCENTE) E B (DECRESCENTE) MUNICÍPIO: CANTAGALO-PR.

HORA DE INÍCIO: 08:00 HORA FINAL: 18:00

CONTADOR: LEANDRO MENDONÇA

08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

4 9 3 9 4 9 9 5 6 10 68

136 138 124 98 98 127 107 98 139 125 1190

38 42 32 42 51 57 43 52 55 61 473

1 2 3

1 1

2C 22 24 21 18 19 18 29 23 24 24 222

3C 26 32 16 24 20 25 25 29 28 33 258

4C 2 5 2 9

2S1 1 2 3

2S2 2 6 2 1 2 1 6 2 22

2S3 2 3 6 5 16

2S3 1 3 1 1 4 3 13

3S3 11 17 10 23 45 24 45 44 29 40 288

3S2S2
8 6 8 16 31 32 19 32 37 45 234

2C2 0

2C3 0

3C2 1 2 1 4

3C3 1 3 1 1 6

3C2C2 1 1

3S2C4 6 8 4 2 4 3 11 2 9 4 53

3 8 2 6 9 2 10 7 8 7 62

2 4 1 1 8

2 3 4 1 2 3 1 16

8 7 6 7 3 9 17 13 9 9 88

1 1 3 4 4 2 11 26

3 8 3 5 2 2 8 5 7 5 48

275 322 235 253 295 323 330 323 368 388 3112

LOCAL: BR 277 - KM 418 + 500m

DATA: 22/04/2020

TEMPO: SOL

OBS: DIA ENSOLARADO, SEM CHUVA

Total

Rodotrem

Treminhão

Rodotrem

Duplo                    

semi-reboque

Caminhão  

reboque

Caminhão             

médio

Caminhão             

semi-reboque

total

CONTAGEM VOLUMÉTRICA

Tipo de veículo Configuração

M oto

Carro de passeio

Utilitário , pick-up e 

furgão

ônibus (2 eixos)

ônibus (3 eixos)
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Variação do Tráfego Horário

Fluxo Médio2

Fluxo de Veículos

Figura 437- Variação do tráfego horário.  

Durante a amostragem em campo para contagem do número de 

veículos, o fluxo de veículos nos sentidos A e B, foram similares, demostrando 

que não há diferença significativa entre os sentidos de tráfego. O fluxo da rua é 

uniforme ao longo do período amostrado, até mesmo pela ausência de polos 

geradores de tráfego local (escolas, entre outros equipamentos urbanos 

geradores de tráfego).  

Com exceção a presença da área industrial alocada na área de 

interferência direta, localizada a aproximadamente 500 m de distância, mesmo 

assim o fluxo manteve-se uniforme. A variação do número de veículos no 

tráfego local em relação aos horários monitorados pode ser verificada na 

Figura 437 abaixo. 

O fluxo a partir das 8:00h tende a diminuir, pois trata-se de um 

horário fora de pico do início dos expedientes de trabalho e atividades 

escolares habitualmente iniciados pelo horário até as 8:00h. Mas neste caso, 

como se trata de levantamento de tráfego em Rodovia, com circulação quase 

que exclusivamente de motoristas intermunicipais e interestaduais, nota-se que 

o pico mínimo para o período da manhã foi atingido no intervalo entre 10:00h e 
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11:00h, estabilizando no próximo horário, com aumento encontrado para o 

intervalo entre 13:00 e 14:00h. 

Por se tratar de uma rodovia importante, fica evidente que o fluxo 

mantém um padrão estável, mantendo um fluxo homogêneo nos horários de 

transição, ou seja, entre os horários de pico. O menor valor encontrado 

compreende o intervalo entre as 10:00h e 11:00h, tendendo ao crescimento 

nos horários posteriores. 

O pico máximo encontrado ficou evidenciado a partir das 17:00h, 

onde inicia-se um grande aporte de veículos trafegando na via, caracterizado 

pelo fim do expediente de trabalho, aumentando assim o número de veículos 

que circulam pela rodovia. Por se tratar de uma Rodovia de ligação regional, o 

deslocamento de veículos que trafegam neste horário registrou aumento, mas 

não de forma significativa. 

5.4.3.6. Variações do volume de tráfego 

O volume de tráfego possui uma característica de variação 

heterogênea, variando dentro da hora, do dia, da semana, do mês do ano, 

também varia segundo a faixa de tráfego no mesmo local. A hora de pico 

constitui o intervalo de uma hora de maior movimento em uma determinada via, 

em um dia, num determinado ponto, o fator horário de pico (FHP) é calculado 

justamente pelo fato do volume de veículos que passa por uma seção de uma 

via não é uniforme no tempo, sendo necessário a obtenção desta flutuação e o 

grau de uniformidade do fluxo. 

FHP = Vhp 

 4V15max 

Onde:  

FHP = fator horário de pico; 
Vhp = Volume da hora de pico; 
V15max = volume do período de quinze minutos com maior fluxo de tráfego dentro da 
hora de pico. 
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A determinação do volume da hora de pico é feita pela soma do 

número de veículos em todos os intervalos de 60 minutos analisados e analisa-

se qual deles é o pico maior. A contagem realizada na Rodovia BR 277 

determinou a maior hora de pico como sendo das 17:00 as 18:00 horas. Nesta 

hora o volume de pico é 388 veículos até o horário de 18:00 hora. Para 

determinar V15max, foi observado em campo que o horário de maior fluxo de 

veículos foi entre 17:30h e 17:45h, portanto, observou-se que em nestes ¼ do 

tempo dos 60 minutos avaliados, o fluxo de veículos amostrados foi de 108 

veículos. 

Tabela 111- Cálculo do Fator de Horário de Pico na BR 277, km 418+500 

BR 277 km 418 

FHP = Vhp 

4 V15max  

FHP = 388 

4*108  

FHP =    0,89 

O FHP varia, teoricamente, entre 0,25 (fluxo totalmente concentrado 

em um dos períodos de 15 minutos) e 1,00 (fluxo completamente uniforme), ou 

seja, o fluxo previsto para o horário de pico tende a um valor que o caracterize 

como uniforme. 

5.4.3.7. Velocidade do trânsito local 

A velocidade de Fluxo Livre (VLF), é a velocidade média de 

operação dos veículos de uma via, num dado período, ao utilizar a via sem 

tráfego na via própria, nas condições existentes de geometria e de controle de 

tráfego, num primeiro momento atribui-se o valor básico de velocidade de fluxo 

livre (BVFL) correspondente a velocidade permitida na via, de 80Km/h. A VLF é 

determinada pela equação: 
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A rodovia BR 277 km 418+500, possui um tamanho de largura de 

entre 3,3 metros e 3,6 metros para cada faixa de circulação, com BVFL de 

80km/h, com acostamento em ambos os lados, com largura entre 1,2 metros e 

1,8 metros, onde é permitido estacionar veículos. Como o trecho monitorado 

para a realização do estudo possui 4 acessos entre vias, considerando ambos 

os lados, mais o trevo existente de acesso a área industrial, o valor de (fA) ficou 

estabelecido como 4,00km/h. 

Tabela 112- Cálculo da Velocidade de Fluxo Livre. 

BR 277 KM 418+50 

VFL = BVFL - ffa - fA - 

VFL = 80 - 2,8- 4 

VFL = 73,20Km/h 

 

Tabela 113- Ajustamento da largura de faixas (ffa). 

Largura da Faixa (m) Redução no valor de VFL (km/h) 

Largura do acostamento (m) 

  ≥0,0<0,6 ≥0,6<1,2 ≥1,2<1,8 ≥1,8 

2,7<3,0 10,3 7,7 5,6 3,5 

≥3,0<3,3 8,5 5,9 3,8 1,7 

≥3,3<3,6 7,5 4,9 2,8 0,7 

≥3,6 6,8 4,2 2,1 0,0 

 

Tabela 114- Ajustamento pela densidade de acessos (fA). 

Acesso por km (ambos os lados) Redução em VFL (km/h) 

0 0 

6 4 

12 8 

18 12 

≥ 24 16 
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5.4.3.8. Determinação dos fluxos de tráfegos 

A estimativa de fluxo de tráfegos no local é feita pelos ajustamentos 

nos fluxos de tráfego levando em conta três fatores. FHP (fator de hora de 

pico), FG (Fator de Greide), fVP (fator de veículos pesados), representados pela 

equação: 

 

Tabela 115- Fator de ajustamento de Greide. 

Volume horário nos dois 
sentidos (ucp/h) 

Volume horário em um 
sentido (ucp/h) 

Tipo de terreno 

Plano Ondulado 

0-600 0-300 1,00 0,71 

>600-1200 >300-600 1,00 0,93 

>1200 >600 1,00 0,99 

 

Tabela 116-- Fator de ajustamento de veículos pesados. 

Fator Tipo de terreno 

Plano Ondulado Montanhoso 

Ec (caminhões e ônibus) 1,5 2,5 4,5 

Evr (veículos de recreio) 1,2 2,0 4,0 

Como o tipo de terreno no local de amostragem é caracterizado por 

ser um terreno plano, o fG é determinado pelo valor de 1,0. Para cálculo do 

ajustamento de veículos pesados é necessário a determinação de algumas 

variáveis, como considera-se dois tipos de veículos pesados: (caminhões (C), 

que incluem ônibus, e veículos de recreio (VR), onde após a determinação dos 

valores de Ec e Evr, aplica-se a seguinte equação: 
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Portanto, para a BR 277, km 418+500, temos: 

Fvp = _________1______________ 

1+0,2(1,5 - 1) + 0,82 (1,2 – 1) 

Fvp = 0,80 

Sendo assim, o volume horário nos 15 minutos mais carregados da 

hora de pico em carros de passeio equivalentes (Vp) fica sendo: 

Vp = ____388_____ 

0,89 x 1 x 0,80 

Vp = 544,94ucp/h 

5.4.3.9. Determinação dos fluxos de tráfegos 

5.4.3.9.1. Velocidade Média de Viagem 

A velocidade Média de Viagem é um valor determinado através da 

equação: 

VMV = VFL – 0,0125Vp – Fup 
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Como o trecho da BR 277, o trecho monitorado apresenta faixa 

tracejada para um dos lados da circulação da via, ou seja, permite 

ultrapassagem para uma via e para a outra é proibida, com velocidade do fluxo 

determinado entre 60km/h e 80/kmh, o fator de ajustamento de zonas de 

ultrapassagem fica sendo = 5,5. 

VMV = VFL – 0,0125Vp – Fup 

VMV = 73,20 – 0,0125(544,94) – 5,5 

VMV = 60,89km/h 

Tabela 117- Fator de ajustamento para zonas de ultrapassagem proibida. 

Fluxo nos dois sentidos Redução da velocidade média de viagem (km/h) 

Vp 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 

(ucp/h)             

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

200 0,0 1,0 2,3 3,8 4,2 5,6 

400 0,0 2,7 4,3 5,7 6,3 7,3 

600 0,0 2,5 3,8 4,9 5,5 6,2 

800 0,0 2,2 3,1 3,9 4,3 4,9 

1000 0,0 1,8 2,5 3,2 3,6 4,2 

1200 0,0 1,3 2,0 2,6 3,0 3,4 

1400 0,0 0,9 1,4 1,9 2,3 2,7 

1600 0,0 0,9 1,3 1,7 2,1 2,4 

1800 0,0 0,8 1,1 1,6 1,8 2,1 

2000 0,0 0,8 1,0 1,4 1,6 1,8 

2200 0,0 0,8 1,0 1,4 1,5 1,7 

2400 0,0 0,8 1,0 1,3 1,5 1,7 

2600 0,0 0,8 1,0 1,3 1,4 1,6 
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Tabela 117- Fator de ajustamento para zonas de ultrapassagem proibida. 

Fluxo nos dois sentidos Redução da velocidade média de viagem (km/h) 

Vp 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 

(ucp/h)             

2800 0,0 0,8 1,0 1,2 1,3 1,4 

3000 0,0 0,8 0,9 1,1 1,1 1,3 

3200 0,0 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 

5.4.3.10. Percentual de tempo gasto seguindo (ptgs) 

O percentual de tempo gasto seguindo (PTGS) é um valor estimado 

a partir do valor básico de tempo gasto seguindo (BPTGS), seguindo a 

equação: 

 

 

Tabela 118- Cálculo do BPTGS para BR 277 km 418+500. 

BR 277 km 418 + 500 

BPTGS = 100 (1 - e -0,000879vp) 
BPTGS = 100 (1 - e -0,000879(544,94) 

BPTGS = 34,63% 

A partir desse valor determina-se o PTGS utilizando-se a equação; 

 

Onde: 

 

Foi utilizado o valor de 40% de zonas de ultrapassagem proibida, 

considerando que os trechos monitorados não permitem ultrapassagem em 

parte do trecho monitorado, pela presença de faixa contínua para um sentido e 

faixa tracejada para o outro sentido. A distribuição por sentido considerada foi 
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de 50/50 levando em conta os aspectos observados durante a amostragem em 

campo. 

Tabela 119- Cálculo do PTGS para BR 277 km 418+500. 

BR 277 km 418 + 500 

PTGS = BPTGS + fd/up 

PTGS = 34,63+16 

PTGS = 50,63% 

Estes valores permitem classificar o nível de serviço da BR 277, 

trecho km 418+500 como nível de SERVIÇO B conforme detalhado no item 

5.4.3.4 do estudo, apesar do valor obtido para o volume no horário de pico ser 

de 544,94 ucp/h, abaixo do valor máximo de 780 ucp/h. Visto que durante as 

amostragens não houve níveis de congestionamento do tráfego.  

Tabela 120- Fator de ajustamento para o efeito combinado da distribuição do tráfego por 
sentido e da percentagem das zonas de ultrapassagem proibida 

Fluxo nos sentidos Redução da velocidade média de viagem (km/h) 

Zonas de ultrapassagem proibida (%) 

Vp (ucp/h) 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 

Distribuição por sentido 50/50 

≤200 0,0 10,1 17,2 20,2 21,0 21,8 

400 0,0 12,4 19,0 22,7 23,8 24,8 

600 0,0 11,2 16,0 18,7 19,7 20,5 

800 0,0 9,0 12,3 14,1 14,5 15,4 

1400 0,0 3,6 5,5 6,7 7,3 7,9 

2000 0,0 1,8 2,9 3,7 4,1 4,4 

2600 0,0 1,1 1,6 2,0 2,3 2,4 

3200 0,0 0,7 0,9 1,1 1,2 1,4 

Distribuição por sentido 60/40 

≤200 1,6 11,8 17,2 22,5 23,1 23,7 

400 0,5 11,7 16,2 20,7 21,5 22,2 

600 0,0 11,5 15,2 18,9 19,8 20,7 

800 0,0 7,6 10,3 13,0 13,7 14,4 

1400 0,0 3,7 5,4 7,1 7,6 8,1 

2000 0,0 2,3 3,4 3,6 4,0 4,3 

≥ 2600 0,0 0,9 1,4 1,9 2,1 2,2 

Distribuição por sentido 70/30 

≤200 2,8 13,4 19,1 14,8 25,2 25,5 

400 1,1 12,5 17,5 22,0 22,6 23,2 

600 0,0 11,6 15,4 19,1 20,0 20,9 
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Tabela 120- Fator de ajustamento para o efeito combinado da distribuição do tráfego por 
sentido e da percentagem das zonas de ultrapassagem proibida 

Fluxo nos sentidos Redução da velocidade média de viagem (km/h) 

800 0,0 7,7 10,5 13,3 14,0 14,6 

1400 0,0 3,8 5,6 7,4 7,9 8,3 

≥ 2000 0,0 1,4 4,9 3,5 3,9 4,2 

Distribuição por sentido 80/20 

≤200 5,1 17,5 24,3 31,3 31,3 31,6 

400 2,5 15,8 21,5 27,6 27,6 28,0 

600 0,0 14,0 18,6 23,2 23,9 24,5 

800 0,0 9,3 12,7 16,0 16,5 17,0 

1400 0,0 4,6 6,7 8,7 9,1 9,5 

≥ 2000 0,0 2,4 3,4 4,5 4,7 4,9 

Distribuição por sentido 90/10 

≤200 5,6 21,6 29,4 37,2 37,4 37,6 

400 2,4 19,0 25,6 32,2 32,5 32,8 

600 0,0 16,3 21,8 27,2 27,6 28,0 

800 0,0 10,9 14,8 18,6 19,0 19,4 

5.4.3.11. Determinação do Tráfego Futuro 

Foi adotado o período de 10 anos a partir do ano de 2020, 

considerando último dado do Detran-PR, e considerando o tempo de vida até o 

alcance da utilização plena do empreendimento Usina Termoelétrica São Pedro 

e ainda o tempo médio de duração de um pavimento. Os cálculos para 

determinação do tráfego futuro são descritos conforme abaixo. 

Para determinação do tráfego futuro no trecho monitorado é aplicado 

um processo onde o tráfego futuro é determinado pela aplicação de um fator de 

crescimento aos dados de tráfego conhecidos. Assim tem-se: 

Tf = Fc * Ta 

Onde: 

Tf = tráfego futuro; 

Fc = Fator de crescimento; 

Ta = tráfego conhecido em um determinado ano. 
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O valor mais antigo datado pelo Detran-PR no ano de 2009 foi no 

mês de dezembro, onde a frota veicular de Cantagalo-PR era de 2921 veículos, 

logo em dezembro de 2019 era de 5.685 veículos, portanto, o fator de 

crescimento para o período de 10 anos é: 

Fc = _V2019 = 5.685 = 1,95 

V2009 = 2.921 

De acordo com o Projeto Básico da Usina Termoelétrica, a 

estimativa de colaboradores será de 44 pessoas, conforme tabela de estimativa 

de custos operacionais na página 172 de 174. Então será considerado a soma 

de 44 veículos de passeio no número de carros trafegando em hora de pico.  

Igualmente no Projeto Básico da Usina Termoelétrica, Item 4.2 

Sistema de Recepção de Cavaco, página 90 de 174; prevê a descarga 

simultânea de 2 caminhões de fundo móvel ou basculante, totalizando uma 

vazão de 210 t/h, ou seja, dois caminhões por hora para o fornecimento da 

matéria prima, com acréscimo de 100%, previsão de fila de espera, totalizando 

4 caminhões em hora de pico. 

Determinar o novo volume na hora de pico: 

VHP=388 +44 + 4 = 436 veículos. 

5.4.3.12. Parâmetros para 2030 

Para determinar o FHP2030 (fator horário de pico), basta multiplicar 

o VHP (volume da hora de pico) pelo valor de fator de crescimento (Fc) e 

aplicar a sequência lógica determinada no estudo para outros valores. 

Parâmetros estimados para o tráfego tendencial para um horizonte 

de 10 anos a partir de 2020. 

Cálculo do Fator de Horário de Pico na BR 277, km 418+500 em 

2030: 

 

Inserido ao Protocolo 15.504.506-0 por Vanderlei Pereira Peres em: 06/05/2021 15:33. Download realizado por Vanderlei Pereira Peres em 11/11/2021 16:14



 

 
Estudo de Impacto Ambiental 

 
 

 

 
  

- 438 - RECITECH 
Rua Romeu Karpinski Rocha, 3736 - Guarapuava - Paraná – Brasil 

recitech@recitechambiental.com.br 

 

BR 277 km 418 

FHP = Vhp 

           4V15max  

FHP = 436 

           4*156  

FHP =    0,69 

Cálculo da Velocidade de Fluxo Livre em 2030: 

BR 277 km 418+500 

VFL = BVFL - ffa -  fA - 

VFL = 80 - 2,8- 4 

VFL = 73,20Km/h 

Cálculo da Volume de Pico em 2030: 

Fvp = _________1______________ 

1+0,2(1,5 - 1) + 0,82 (1,2 – 1) 

Fvp = 0,80 

 

Vp = ____436_____ 

0,69 x 1 x 0,80 

Vp = 792,72 ucp/h 

VP = 792,72 x 1.95 = 1.545,80 ucp/h 

Cálculo de Velocidade Média de Viagem em 2030: 

VMV = VFL – 0,0125Vp – Fup 

VMV = 73,20 – 0,0125(1.545,80) – 5,5 

VMV = 48,38 km/h 

Cálculo do BPTGS para BR 277 km 418+500 em 2030: 
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BR 277 km 418 + 500 

BPTGS = 100 (1 - e -0,000879vp) 

BPTGS = 100 (1 - e -0,000879(1.545,80) 

BPTGS = 74,07% 

Cálculo do PTGS para BR 277 km 418+500 em 2030: 

BR 277 km 418 + 500 

PTGS = BPTGS + fd/up 

PTGS = 74,07+16 

PTGS = 90,07% 

 

Tabela 121- Resumo dos resultados obtidos.   

BR 277 km 418 + 500 

Parâmetros 2020 2030 

VHP 388 ucp/h 850,2 ucp/h 

FHP 0,89 0,69 

VFL 73,20 Km/h 73,2 km/h 

Vp 544,94 ucp/h 1545,8 ucp/h 

Fvp 0,8 0,8 

VMV 60,89 km/h 48,38 km/h 

BPTGS 34,63% 74,07% 

PTGS 50,63% 90,07% 

 

5.4.4. Conclusões 

Com a aplicação do estudo de tráfego é possível concluir que o 

empreendimento localizado na BR 277, km 418+500, não irá alterar 

significativamente a qualidade de tráfego da via, devido ao incremento de 

veículos provenientes de sua atividade, uma vez que o fluxo tratará apenas de 

veículos prestadores de serviço e uma grade de funcionários pequena. A 

rodovia é classificada como CLASSE I podendo ser enquadrada no NÍVEL DE 

SERVIÇO B, o valor médio da via foi constatado como sendo Vp = 544,94 

ucp/h e o fluxo mais alto de veículos verificados foi averiguado entre os 

horários de 17:00h e 18:00hs como um valor de VHP = 388 ucp/h em ambos 

os sentidos, para o horário de maior pico constatado. 
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Estimando os dados num horizonte de 10 anos e aplicando uma taxa 

de crescimento, o valor obtido para 2030 apresenta baixa trafegabilidade, em 

virtude do aumento de frotas de veículos no município, não sendo o 

empreendimento o fator direto de interferência do tráfego na via de trânsito. 

Porém, os dados de estimativa do cenário futuro são calculados por taxas de 

crescimentos teóricas, que desconsideram fatores econômicos e de 

infraestrutura que acompanharão o crescimento do munícipio, em conjunto ao 

aumento da frota de veículos. 

O acesso ao empreendimento se dará através do trevo existente e 

descolocando-se por uma Rua Marginal que deverá ser executada.  

Apesar do empreendimento estar localizado às margens de uma 

rodovia e a aproximadamente 2 km oferecer acesso ao centro da cidade de 

Cantagalo-PR, baseado nos cálculos apresentados no estudo, desenvolvidos 

conforme normatização do DNIT, não se pode afirmar que a implantação do 

empreendimento seja um ponto determinante de comprometimento da 

trafegabilidade na via e seu entorno, uma vez que o fluxo que se encontra na 

localidade em cenário atual possui boa qualidade de tráfego. 

] 
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6. ANÁLISE INTEGRADA E PROGNÓSTICO AMBIENTAL 

6.1. Avaliação dos impactos ambientais 

6.1.1. Apresentação 

De maneira geral, qualquer tipo de empreendimento consiste em um 

instrumento indutor de desenvolvimento econômico, uma vez que sua área de 

influência não se restringe apenas ao local de implantação. Alcança uma 

abrangência que adquire dimensões maiores, às vezes regionais, onde são 

produzidas mudanças de maneira direta e indireta nos meios físico, biótico e 

socioeconômico. 

A natureza e a intensidade dos impactos são distintas para cada 

fase do empreendimento (planejamento, implantação e operação), implicando 

em diferenças significativas, especialmente na sua temporalidade e 

localização. Portanto, a presente análise leva em conta as características da 

área de influência e das atividades em cada etapa de execução do 

empreendimento. 

Para a realização da avaliação dos impactos ambientais da 

construção da UTE São Pedro, foram conjugados e adaptados alguns dos 

métodos já consagrados de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), tais como, 

os métodos tipo Listagem de Controle (Check-Lists), as Matrizes de Interação, 

os Métodos Cartográficos e os Métodos ad hoc. 

O método espontâneo “ad hoc”, utiliza “brainstorming” com base no 

conhecimento específico de cada técnico da equipe, cuja identificação se dá de 

maneira genérica para esse tipo de empreendimento, considerando as 

atividades desenvolvidas em cada uma de suas fases. 
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Esta avaliação atende a Portaria do IAP 158/2009[108] que exige a 

elaboração de uma matriz de possíveis impactos como subsídio para análise 

da licença, bem como, estabelece paramentos para avaliação do grau de 

impactos ambientais negativos e/ou positivos. 

6.1.2. Metodologia 

Os impactos ambientais previstos para o empreendimento são 

identificados através do conhecimento das especificidades do projeto e das 

características dos meios físico, biótico e socioeconômico das áreas de 

influências estipuladas para o projeto.  

O método adotado para identificação e avaliação dos impactos 

ambientais partiu do conhecimento das atividades potencialmente geradoras de 

alterações ambientais, relacionadas às etapas de planejamento, implantação e 

operação do empreendimento 

Para auxiliar, a base para listagem dos possíveis impactos 

analisados, adotou-se (em partes) as definidas para termoelétricas (usinas, 

acima de 10MW, qualquer que seja a fonte de energia primária, e suas 

ampliações), conforme consulta ao site CreaWeb[109].  

Para avaliar os impactos, adaptou-se a metodologia de Bastos 

(2013)[110], por ser considerada de fácil compreensão e comportar dados 

qualitativos e quantitativos.  

Os atributos adotados no estudo são apresentados na Tabela 122 

(p. 445), bem como o conceito e pontuação utilizada.  

 
108IAP, Portaria 158, de 10 de setembro de 2009. Disponível em 
<http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Legislacao_ambiental/Legislacao_estadual/PORTARIAS/PORTARIA_IAP_158_
2009_APROVA_MATRIZ.pdf>. Acesso 17.mar.2020. 
109 CREA-PR, Consultas. Disponível em <http://creaweb.crea-
pr.org.br/IAP/consultas/visualiza_empreendimento_publica.aspx?CODEMPREEND=50>. Acesso 09.ago.2018. 
110 BASTOS, L.P.; Matriz e índice de avaliação de impactos ambientais para a Implantação de pequenas centrais hidrelétricas. 
Dissertação (Mestrado). Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento - LACTEC, Programa de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento de Tecnologia – PRODETEC. Curitiba, 2013. 
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Tabela 122 - Parâmetros para análise dos impactos 
Atributo Classificação* Valor Descrição 

Natureza do 
Impacto 

Positivo + Provoca consequências favoráveis ao meio 

Negativo - Provoca consequências desfavoráveis ao meio 

Meio Afetado Físico  Atinge o meio físico – Geologia, clima, etc. 

Biótico  Atinge o meio biótico – fauna e flora 

Socioeconômico  Atinge o meio social e econômico 

Fase de 
Ocorrência 

Planejamento  Ocorre na fase de estudos e projetos. 

Implantação  Ocorre dna fase de construção do empreendimento 

Operação  Ocorre na fase de operação do empreendimento 

Forma Direto  Decorre do empreendimento ou de suas ações 

Indireto  Decorre do somatório de interferências geradas 

Horizonte 
Temporal 

Imediato  Manifesta-se imediatamente após sua causa 

Médio Prazo  Manifesta-se após um certo período de tempo, não 
muito longo. 

Longo Prazo  É necessário que decorra certo intervalo de tempo 
para que venha a se manifestar. 

Área de 
Influência 

ADA  Restrita a Área Diretamente afetada 

AID  Ocorre na Área de Influência Direta 

AII  Ocorre na Área de Influência Indireta 

Probabilidade 
(po) 

Baixa 0,2 A chance de o impacto ocorrer tem um grau de 
certeza baixo 

 Média 1,0 A chance de o impacto ocorrer apresenta um médio 
grau de certeza 

 Alta 2,0 São grandes as chances de que o impacto venha a 
ocorrer 

Magnitude (ma) Pequena 0,3 Não transforma significativamente a situação 
preexistente. 

Média 1,5 São medias as significâncias em relação a situação 
preexistente 

Grande 3,0 Transforma drasticamente uma situação 
preexistente. 

Abrangência (aa) Local 0,1 Os efeitos são mantidos nas ADA e AID 

Regional 0,5 Os efeitos expandem-se a AII 

Nacional 1,0 Os efeitos podem atingir outras áreas não 
estabelecidas. 

Duração (du) Temporária 0,1 Cessa após um tempo determinado 

Permanente 0,5 Mantém-se indeterminadamente após sua causa 

Cíclica 1,0 Desaparece e reaparece periodicamente 

Possibilidade de 
Reversão (rv) 

Reversível 0,1 É reversível por si só, sem intervenção 

Atenuável 0,5 Quando o impacto não pode ser evitado, mas através 
de medidas mitigadoras, pode ser reduzido. 

Irreversível 1,0 Pode ser mitigado ou compensando, mas não retorna 
à situação inicial espontaneamente. 

Medida de 
controle (mc) 

Evitável 0,2 Quando o impacto pode ser evitável ou prevenido. 

Mitigável 1,0 Quando o impacto pode ser atenuado ou remediado. 

Compensável 2,0 Adota-se com intuito de compensar os impactos que 
não podem ser evitados. 

* no caso de a classificação possuir mais de uma variável, considera-se na pontuação a variável com maior valor. 
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O Índice de Significância (IS) foi calculada utilizando a seguinte 

fórmula: 

𝑰𝑺 = 𝒑𝒐 + 𝒎𝒂 + 𝒂𝒂 + 𝒑𝒓 + 𝒓𝒗 + 𝒎𝒄 

Onde: IS = Índice de Significância;  

      po = probabilidade de ocorrência;  
  ma = magnitude; 

 
aa = abrangência;  
du = duração;  

 
rv = reversibilidade; 

mc = medida de controle 

A IS obtida resultará em uma significância conforme a escala de 

valores apresentada na Tabela 123 (p.446).   

Tabela 123 – Significância 

Índice de Significância (IS) Significância 

 ≥ 1,0 e < 2,5 Não Significativo 

 ≥ 2,5 e < 5,0 Pouco Significativo 

 ≥ 5,0 e < 7,5 Moderadamente Significativo 

 ≥ 7,5 e ≤ 10,0 Altamente Significativo 

A quantificação da Matriz de Impacto Ambiental (Tabela 143, p.470) 

é resultado dos estudos elaborados pela equipe multidisciplinar. 

A matriz de impacto elaborado pelo CREA-PR em concordância com 

o IAP [111], mensura impactos diretos e/ou indiretos que possam a vir ocorrer ou 

não durante a construção e operação de uma UTE.  

  

 
111 CREA-PR, Consultas . Disponível em <http://creaweb.crea-
pr.org.br/IAP/consultas/visualiza_empreendimento_publica.aspx?CODEMPREEND=101>. Acesso 30.jun.2019. 
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6.1.3. Expectativas da população local em relação a UTE São 

Pedro 

Durante as incursões a campo, principalmente no momento da 

realização das entrevistas para construção do diagnóstico do meio 

socioeconômico, a população mostrou-se favorável à instalação do 

empreendimento, com a maioria afirmando ser uma boa alternativa para 

criação de empregos no município. Houve apenas um relato, de maneira 

isolada, de uma pessoa preocupada com questões como abastecimento de 

água e emissão de gases, entretanto não fazendo oposição à implantação do 

empreendimento. 

Sendo assim, destaca-se a criação de expectativas positivas acerca 

da instalação do empreendimento, com o resultado das entrevistas 

corroborando para o otimismo com relação à geração de emprego e renda.  

Este é um impacto positivo, levando-se em consideração as 

respostas da população durante as entrevistas, ocorrente na fase de 

planejamento e instalação. 

Tabela 124 – Avaliação do impacto referente às expectativas da população local em relação ao 

empreendimento UTE São Pedro 

Característica Atributo Valor 
Natureza Positivo Probabilidade Alta 2,0 
Meio Socioeconômico Magnitude Grande 3,0 
Fase Planejamento/Instalação Abrangência Local/Regional 0,5 
Forma Direto Duração Permanente 0,5 
Horizonte Temporal Médio Prazo Reversibilidade Irreversível 1,0 
Área ADA/AID Medida Mitigável/Compensável 2,0 

 IS: 9,0 
 Resultado: Altamente Significativo 

Descrição das Medidas 
Programa de Educação Ambiental, Programa de Comunicação Social; Programa de Geração de 

Emprego 
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6.1.4. Alteração da dinâmica do ambiente 

Na fase de instalação toda a área, que hoje é composta 

basicamente por vegetação de porte herbáceo, será retirando, expondo o solo 

para início das obras. 

Além disso, o fluxo de trabalhadores, maquinário e veículos irá 

aumentar, uma vez que, se trata de zona rural ao lado da rodovia, onde 

atualmente, há somente o fluxo de veículos e algumas poucas pessoas. 

Haverá a alteração do fluxo de água superficial e infiltração no solo 

devido a impermeabilização da área resultante da camada asfáltica e 

construções, no entanto, por se tratar de uma área construída pequena, esse 

impacto não será significativo. 

Quanto a fauna, a movimentação e ruídos poderão causar 

alterações da fauna residente. Assim, deverá ser monitorado durante todas as 

fases do empreendimento. 

Tabela 125 – Avaliação da alteração da dinâmica do ambiente 

Característica Atributo Valor 
Natureza Negativo/Positivo Probabilidade Alta 2,0 
Meio Físico e Biótico Magnitude Grande 3,0 
Fase Instalação/Operação Abrangência Local/Regional 0,5 
Forma Direto Duração Permanente 0,5 
Horizonte Temporal Imediato Reversibilidade Atenuável/Irreversível 1,0 
Área ADA/AID Medida Mitigável/Compensável 2,0 

 IS: 9,0 
 Resultado: Altamente Significativo 

Descrição das Medidas 
Monitoramento da fauna; Monitoramento da Qualidade das Águas 
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6.1.5. Alteração da qualidade da água 

Na fase de construção, haverá a movimentação de terras, aumento 

do risco de vazamento de óleos oriundos dos equipamentos e maquinário e, de 

efluentes do canteiro de obras, que poderão infiltrar no solo e atingir os lenções 

de superfícies, causando alterações na qualidade da água. 

Durante a operação, a dispersão da pluma atinge alguns pequenos 

arroios e rio (Figura 99, p.194), o quais, poderão sofrer com a deposição de 

material particulados oriundos da queima da biomassa, se não filtradas 

corretamente, causando alterações nos corpos hídricos. 

Além disto, o trafego de caminhões trazendo a matéria prima, 

aumenta o risco, novamente, de vazamento de óleos que poderá escoar ou 

infiltrar no solo. 

Assim, apesar de ter uma probabilidade baixa, a qualidade da água 

nos poços perfurados e no trecho atingindo pela ADA no Arrio do Fritz, Arroio 

dos Diogo e Rio Enlaça, deverá ser monitorada através de campanhas 

semestrais, durante a construção da usina e, trimestrais, na fase de operação, 

afim de identificar possíveis alterações e propor medidas de correções. 

Tabela 126 – Avaliação da alteração da qualidade da água 

Característica Atributo Valor 
Natureza Negativo Probabilidade Baixa 0,1 
Meio Físico Magnitude Média 1,5 
Fase Instalação/Operação Abrangência Local 0,1 
Forma Direto Duração Cíclica 1,0 
Horizonte Temporal Imediato Reversibilidade Reversível 0,1 
Área ADA Medida Evitável 0,2 

 IS: 3,0 
 Resultado: Pouco Significativo 

Descrição das Medidas 
Plano de tratamento de efluentes líquidos, Monitoramento da Qualidade das Águas; Programa 

de Educação Ambiental 
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6.1.6. Poluição sonora 

A execução da obra provocará a geração de poluição sonora pela 

movimentação de veículos de grande porte aliada ao funcionamento de 

máquinas de construção civil. 

Essa poluição afetará principalmente os funcionários da obra, porém 

com o uso de EPI’s o impacto será reduzido; e a fauna local, que poderá 

perturbar-se com o barulho e fugir a outros locais. 

Quanto ao ruído, o estudo apontou NCA de 40 dB(A) para o período 

diurno e 35 dB(A) para o período noturno, na situação atual (sem a usina). 

Para a operação do empreendimento são previstos ruídos advindos, 

por exemplo, das válvulas de segurança e de alívio de vapor, dos picadores de 

cavaco, turbinas a vapor e redutores de velocidade, os quais serão atenuados 

através dos seguintes equipamentos: silenciador para válvulas de segurança e 

de alívio de vapor para a atmosfera, abafador de ruídos para ventiladores, 

cobertura acústica para picador de cavaco, cobertura acústica para turbina e 

redutor. 

Afim de mitigar possíveis danos ao ambiente e trabalhadores, deve-

se realizar monitoramentos periódicos de ruído externo, avaliando também o 

ruído ambiente nos outros dias de aferição, visto que, este pode não ser um 

valor constante, mas sim variável de acordo com as condições do entorno. 

Essa ação faz parte do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. 

Além disto, o empreendedor e/ou empreiteira deverá manter a 

manutenção periódica dos veículos e máquinas, afim de atenuar a emissão de 

gases poluentes oriundas da queima de combustíveis. 

Como o empreendimento será instalado em um local que 

anteriormente não possuía instalações, a magnitude será média, pois existem 

poucas residências afetadas no entorno. 
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Caracteriza-se como “atenuável”, pois uma vez instalado, o 

empreendimento gerará ruídos provenientes da operação das máquinas 

geradoras de energia, os quais podem ser reduzidos através de equipamentos 

e proteções específicas, e dos caminhões de transporte de matéria prima, 

entretanto em níveis menores do que durante a instalação. 

Possui abrangência local, tendo em vista que o aumento de ruídos 

será apenas nas redondezas da ADA e duração permanente, pois permanece 

após a finalização das obras e durante a operação do empreendimento 

Tabela 127 – Avaliação da poluição sonora 

Característica Atributo Valor 
Natureza Negativo Probabilidade Alta 2,0 
Meio Físico/Biótico/Socioeconômico Magnitude Média 1,5 
Fase Instalação/Operação Abrangência Local 0,1 
Forma Direto Duração Permanente 0,5 
Horizonte Temporal Imediato Reversibilidade Atenuável 0,5 
Área ADA/AID Medida Mitigável 1,0 

 IS: 5,6 
 Resultado: Moderadamente Significativo 

Descrição das Medidas 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA; Programa de monitoramento de ruído 

externo Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional – PCMSO; Programa de 
Monitoramento da Fauna; Manutenção periódica em veículos e máquinas; uso de EPI´s; 

Implantar os atenuadores de ruídos previstos. 

6.1.7. Poluição atmosférica 

Na fase de construção da UTE, a poluição atmosférica ocorrer, 

principalmente, da queima de combustíveis fósseis oriundos dos veículos de 

grande porte e as maquinas da construção civil, além da poeira, em tempos de 

seca, que se elevam do solo pelo trafego de maquinas. 

Esse impacto deverá afetar principalmente os funcionários da obra, 

porém, porém com o uso de EPI’s o impacto poderá ser reduzido. Além disso, 

em épocas de seca a dispersão de água. 
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Na fase de operação, a formação de gases poluentes, como o 

monóxido de carbono (CO), óxido nítrico (NO) e dióxido de nitrogênio (NO2), 

são inerentes no processo de combustão em caldeiras de biomassa. 

Segundo o projeto, a fornalha com leito fluidizado garantem que a 

perda de “CO” é baixíssima, bem menor do que os 650 mg/Nm³ na base de 8% 

como exigidos pelo CONAMA ou a SEMA para caldeiras acima de 100 MW.  

Quando ao NOx, os fabricantes de caldeiras que queimam biomassa 

garantem que a formação e a emissão de NOX ficam abaixo dos limites 

estabelecidos pelas normas do CONAMA e da SEMA. 

Já o material particulado, os gases, após a troca térmica com a 

água, serão extraídos da caldeira por exaustores de grande potência e 

passarão sistema de separação de particulado denominado precipitador 

eletrostático. 

Na fase de pré-separação do precipitador, os particulados, presentes 

nos gases, passam por um processo de ionização onde são eletrostaticamente 

carregados. Na fase de separação, as partículas ionizadas são atraídas por 

placas eletromagnéticas, instaladas nas laterais do precipitador e em seguida 

são desionizadas. Finalmente, por gravidade, descem para o sistema de coleta 

e descarte.  

Por fim, os gases liberados serão praticamente isentos de 

particulados (99,9%) e lançados na atmosfera a uma grande altura através da 

chaminé, o que reduz drasticamente esse impacto. 

Também haverá o aumento da liberação de gases poluentes devido 

ao trafego de caminhões com a biomassa que, poderá ser atenuado com a 

exigência de manutenção periódica dos veículos. 
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Tabela 128 – Avaliação da poluição atmosférica 

Característica Atributo Valor 
Natureza Negativo Probabilidade Alta 2,0 
Meio Físico/Biótico/Socioeconômico Magnitude Média 1,5 
Fase Instalação/Operação Abrangência Local 0,1 
Forma Direto Duração Permanente 0,5 
Horizonte Temporal Imediato Reversibilidade Atenuável 0,5 
Área ADA Medida Mitigável 1,0 

 IS: 5,6 
 Resultado: Moderadamente Significativo 

Descrição das Medidas 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA; Programa de Controle Médico da Saúde 

Ocupacional – PCMSO; Programa de Monitoramento da Fauna; Manutenção periódica em 
veículos e máquinas; uso de EPI´s; Implantação do precipitador eletroestático; Implantação do 

sistema de monitoramento contínuo de emissões – CEMS. 

6.1.8. Produção de resíduos sólidos 

Durante a construção e operação da hidrelétrica, haverá a geração 

de uma gama de resíduos oriundos da construção civil e das atividades 

humanas, como, refeitórios, instalações sanitárias, área administrativa, etc. e, o 

não gerenciamento poderá levar a poluição do solo e das águas. 

Na fase de operação, a caldeira da UTE São Pedro usará o 

Precipitador Eletrostático como o principal sistema de separação de material 

particulado dos gases da caldeira, formado por não queimados e cinzas.  

Os materiais não queimados e as cinzas, recuperados nos diversos 

pontos de captura da caldeira, tais como o leito misto fluidizado, a saída dos 

gases da caldeira, a saída dos gases do pré-ar, e no principal ponto o 

precipitador eletrostático, possuem boa quantidade de nutrientes (N, P, K) e 

outros componentes (Ca e Mg), que servem, respectivamente, como adubo e 

corretivo da acidez do solo. Os não queimados, tem a mesma composição 

físico-química do cavaco e também podem ser usados como adubo orgânico. 

Os resíduos sólidos provenientes da obra e operação, devem ser 

segregados de acordo com Resolução CONAMA 307/2002, devendo ser 

gerenciados de acordo com a NBR 10.004/2004 e também com a Lei nº 

12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). O transporte e disposição 
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final dos resíduos devem ser realizados por empresa especializada, com as 

devidas licenças ambientais, contratadas especificamente para este fim. 

Além disto, alguns materiais poderão ser reutilizados ou reciclados, 

amenizando os impactos ao meio ambiente. 

Tabela 129 – Avaliação da produção de resíduos sólidos 

Característica Atributo Valor 
Natureza Negativo Probabilidade Alta 2,0 
Meio Físico/Biótico Magnitude Média 1,0 
Fase Instalação/Operação Abrangência Local/Regional 0,5 
Forma Direto Duração Permanente 0,5 
Horizonte Temporal Imediato Reversibilidade Atenuável 0,5 
Área ADA Medida Mitigável 1,0 

 IS: 5,5 
 Resultado: Moderadamente Significativo 

Descrição das Medidas 
Plano de Gestão de Resíduos Sólidos; Monitoramento da Qualidade da Água; Programa de 

Educação Ambiental 

6.1.9. Produção de efluentes líquidos 

A geração de efluentes líquidos é um resultado inerente à 

construção de qualquer tipo de obra e, podem ser mencionados os efluentes 

provenientes dos sanitários utilizados pelos funcionários da obra e também os 

efluentes das lavações de caminhões, caso isto ocorra no canteiro de obras. 

Durante a operação, haverá a geração de efluentes oriundos da 

purga da caldeira, da desmineralização e dos banheiros, gerando cerca de 

6.365,31 t/dia (Tabela 36, p.108). 

Esses efluentes líquidos, antes de serem dispostos na natureza, 

deverão ser tratados, conforme descrito no capítulo  2.7.6 - Rejeitos líquidos, 

que, após tratamento, poderá ser destinada a irrigação de lavouras e outras 

culturas. 
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Tabela 130 – Avaliação da produção de efluentes líquidos 

Característica Atributo Valor 
Natureza Negativo Probabilidade Alta 2,0 
Meio Físico/Biótico Magnitude Alta 2,0 
Fase Instalação/Operação Abrangência Local/Regional 0,5 
Forma Direto Duração Cíclica 1,0 
Horizonte Temporal Imediato Reversibilidade Atenuável 0,5 
Área ADA/AID Medida Mitigável 1,0 

 IS: 7,0 
 Resultado: Moderadamente Significativo 

Descrição das Medidas 
Plano de Gestão de Resíduos Sólidos; Monitoramento da Qualidade da Água; Programa de 

Educação Ambiental; Instalar estação de tratamento de efluentes e monitorar a qualidade do 
efluente (Plano de tratamento de efluentes líquidos); 

6.1.10. Alteração da composição da fauna 

A presença de operários, os ruídos do maquinário e o trafego de 

veículos, poderão afetar a fauna de diversas maneiras, como: o afugentamento 

de indivíduos que ali vivem e entorno; o atropelamento de animais silvestres; o 

aumento da caça; entre outros. 

Desta forma, qualquer intervenção ao meio deve ser acompanhada 

a fim de realizar um diagnóstico da fauna atingida e criar mecanismos que 

reduzam os impactos a vida silvestre. 

Como não haverá atividades de supressão, não será necessário o 

resgate da fauna, no entanto, devido aos ruídos e emissão atmosféricas, deve 

ser realizado o monitoramento da fauna no entorno afim de obter dados 

quando aos possíveis impactos ocasionados pela instalação e operação da 

usina e, subsidiar atividades para mitigais tais impactos. 

Além disto, o monitoramento da fauna deve ser realizado antes do 

início das obras (com no mínimo duas campanhas para obtenção de dados 

preliminares), durante toda a construção (trimestralmente) e, durante a fase 

operação (trimestralmente no primeiro ano e, após, semestralmente). 
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Outras atividades como a educação ambiental da comunidade 

lindeira, funcionários e colaboradores e incentivo a coibição da caça, também 

poderá alterar a composição da fauna de forma positiva. 

Por se tratar de uma área bastante antropizada, esse impacto tem 

probabilidade baixa.  

Tabela 131 – Avaliação da alteração da composição da fauna 

Característica Atributo Valor 
Natureza Negativo Probabilidade Baixa 0,2 
Meio Biótico Magnitude Médio 1,5 
Fase Instalação/Operação Abrangência Local 0,1 
Forma Direto Duração Temporário 0,1 
Horizonte Temporal Médio Prazo  Reversibilidade Atenuável 0,5 
Área ADA/AID Medida Mitigável 1,0 

 IS: 3,4 
 Resultado: Pouco Significativo 

Descrição das Medidas 
Monitoramento da Fauna na fase anterior as obras, durante a construção da usina e na 

operação; Programa de Educação Ambiental; Coibição da Caça. 

6.1.11. Perda de cobertura vegetal nativa 

Durante o estudo, constatou a inexistência de espécies arbóreas nas 

áreas destinadas as obras. Isso se deu pela antropização e supressão do 

fragmento florestal que ali existiam, anteriormente a proposta de construção da 

usina. 

Desta forma, a perda de cobertura tem magnitude pequena, uma vez 

que foram observados apenas algumas espécies de gramíneas (plantas 

primárias) na região, devido ao abandono da área e o processo natural de 

regeneração. 

Assim, o impacto se dará pela retirada dessa camada de vegetação 

primária para início das obras. 
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Tabela 132 – Avaliação da perda de cobertura vegetal nativa 

Característica Atributo Valor 
Natureza Negativo Probabilidade Alta 2,0 
Meio Biótico Magnitude Pequeno 0,3 
Fase Instalação Abrangência Local 0,1 
Forma Direto Duração Temporário 0,1 
Horizonte Temporal Imediato Reversibilidade Irreversível 1,0 
Área ADA Medida - - 

 IS: 3,5 
 Resultado: Pouco Significativo 

Descrição das Medidas 
Manter a retirada do material vegetal estritamente as áreas necessárias. 

6.1.12. Pressão no tráfego da rodovia BR-277 

Para a construção da UTE São Pedro são necessárias matérias-

primas, estruturas físicas, equipamentos de grande porte, entre outros que 

precisam ser transportados até o local da obra, aumentando o tráfego de 

veículos próximo ao local. Apesar do empreendimento estar localizado na zona 

industrial e com poucas residências próximas, o aumento do tráfego pode 

acarretar em desvios e interrupções parciais de tráfego na BR 277, 

proporcionando um transtorno temporário para usuários e moradores.  

As alterações no tráfego de veículos deverão ser consideradas sob 

dois aspectos: o aumento do tráfego rodoviário e aumento do tráfego urbano. 

Dependendo do tipo e volume de transporte, haverá possibilidade de 

interrupções temporárias das vias e eventuais desvios, o que possivelmente 

gerará insegurança ao tráfego local. 

Durante a fase de operação, o empreendimento estando a plena 

carga, tem capacidade para descarregamento simultâneo de dois caminhões 

por hora, considerando uma fila de espera haverá o acréscimo de 4 caminhões 

por hora no local.  

Desta forma, este é um impacto ocorrente na fase de instalação e 

operação, de natureza negativa. 
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Tabela 133 – Avaliação da pressão no tráfego da rodovia BR 277 

Característica Atributo Valor 
Natureza Negativa Probabilidade Alta 2,0 
Meio Biótico/Físico/Socioambiental Magnitude Média 1,5 
Fase Instalação/Operação Abrangência Loca/Regional 0,5 
Forma Direto Duração Permanente 0,5 
Horizonte Temporal Médio Prazo Reversibilidade Irreversível 1,0 
Área ADA/AID/AII Medida Mitigável 1,0 

 IS: 6,5 
 Resultado: Moderadamente Significativo 

Descrição das Medidas 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA; Programa de comunicação social; 

Programa de Educação Ambiental; Controle de velocidade dos veículos e respeito as normas 
de trânsito; sinalização adequada; Recuperação de trechos em pavimentos primários 

impactados pelos veículos e melhoria nos principais acessos vicinais utilizados; Assegurar que 
os veículos utilizados na implantação estejam em condições legais à rodagem, que os 

condutores de veículos estejam habilitados nas categorias correspondentes e que as viagens 
sejam registradas devidamente, respeitando a legislação vigente; Observar a capacidade de 
suporte do pavimento, transportando tanto quanto possíveis cargas com peso compatível; 

6.1.13. Melhoria do sistema viário e de acesso ao local 

As atividades de instalação de um empreendimento acarretam na 

alteração do sistema viário local, principalmente em consequências das 

modificações que precisam ser feitas no tráfego para recuo de veículos para 

acesso ao novo empreendimento instalado. Desta forma, proporciona uma 

melhoria no sistema viário e de acesso ao local.  

No trevo de acesso ao Distrito Industrial do município de Cantagalo 

serão feitas melhorias para atender o empreendimento, as quais ficarão 

disponíveis também para aqueles que se utilizam do local.  

Após o trevo, será projetada e executada uma rua marginal, 

utilizando a faixa de domínio da Rodovia BR-277. 

O impacto ocorrerá na fase de instalação e operação do 

empreendimento e possui natureza positiva, não possuindo repercussões 

sociais e econômicas consideráveis e, uma vez instaladas as mesmas 

acarretarão em mudanças permanente do sistema viário e de acesso ao local. 
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Tabela 134 – Avaliação da melhoria no sistema viário e de acesso ao local 

Característica Atributo Valor 
Natureza Positiva Probabilidade Alta 2,0 
Meio Socioeconômico/Físico Magnitude Média 1,5 
Fase Instalação/Operação Abrangência Local 0,1 
Forma Direto Duração Permanente 0,5 
Horizonte Temporal Imediato Reversibilidade Irreversível 1,0 
Área ADA Medida - - 

 IS: 5,1 
 Resultado: Moderadamente Significativo 

Descrição das Medidas 
 Programa de comunicação social; convênio com a prefeitura de Cantagalo visando melhorar os 
acessos das comunidades no entorno do empreendimento; Controle de velocidade dos veículos 

e respeito as normas de trânsito; sinalização adequada. 

6.1.14. Risco de ocorrência de acidentes 

A movimentação de pessoas, equipamentos e veículos durante a 

construção da usina, poderão ocasionar o aumento do atropelamento da fauna 

local, o risco de acidentes de trabalho, acidentes envolvendo a fauna silvestre, 

principalmente no que se refere aos acidentes ofídicos. 

A ocorrência deste impacto, de probabilidade média, pode ser 

evitável através de adoções de medidas preventivas, como o uso de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI), atendimento a normas de 

segurança de trabalho, orientações de prevenção a acidentes com animais 

peçonhentos, controle de velocidade dos veículos, respeito as normas de 

trânsito e o cercamento do canal de adução. 

O risco será maior durante a fase de implantação, uma vez que terá 

um maior fluxo de operários, veículos, maquinário, depósitos de materiais 

perigosos necessários à obra, etc. e, será reduzido com o desmonte do 

canteiro de obras e encerramento das obras, ficando o risco restrito aos 

operadores da usina. 

A fase de operação gera riscos advindos da circulação de veículos 

com a possível ocorrência de atropelamentos, choques e tombamentos. As 
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atividades de transporte de matéria-prima constarão de quatro caminhões por 

dia, além dos veículos menores dos colaboradores do empreendimento 

Além da proibição do acesso, uma vez que se trata de propriedade 

particular e exclusiva para a atividade de geração de energia, deve ser 

sinalizada, afim de alertar e evitar acidentes.  

Tabela 135 – Avaliação dos riscos de ocorrência de acidentes 

Característica Atributo Valor 
Natureza Negativa Probabilidade Média 1,0 
Meio Socioeconômico/Biótico Magnitude Média 1,5 
Fase Instalação/Operação Abrangência Regional 0,5 
Forma Direto Duração Permanente 0,5 
Horizonte Temporal Imediato Reversibilidade Atenuável  0,5 
Área ADA/AID/AII Medida Evitável 0,2 

 IS: 4,2 
 Resultado: Pouco Significativo 

Descrição das Medidas 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA; Programa de comunicação social; 

Programa de Educação Ambiental; Uso de EPI´s, Coibição da Caça; Cercamento da área da usina; 
Controle de velocidade dos veículos e respeito as normas de trânsito; sinalização adequada; 

melhoria do sistema viário e de acesso ao local. 

6.1.15. Aumento do conhecimento científico sobre a região 

A elaboração de estudos e a presença das equipes técnicas nas 

áreas de influência contribuem para a geração e aprofundamento do 

conhecimento sobre a região. 

Os dados obtidos a partir dos estudos prévios podem auxiliar, 

inclusive, a execução dos programas ambientais, ampliando a previsibilidade 

dos impactos prováveis e permitindo medidas mitigatórias mais eficientes e 

precisas. 

Os dados publicados no estudo ambiental servem também para 

subsidiar estudos posteriores acerca da AID e AII. As informações contidas no 

estudo podem ainda, por meio das ações de comunicação social, auxiliar a 

população local em seus processos de tomada de decisões, além de reduzir as 

incertezas referentes ao projeto. 
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Também poderá ser realizada a análise quando aos impactos da 

usina a fauna e flora através de análises estatísticas, uma vez que, o estudo é 

realizado antes do início das intervenções, durante a construção e na fase de 

operação da usina. 

Esse conhecimento é ampliado a partir dos relatórios de 

monitoramento emitidos periodicamente em decorrência das atividades do 

empreendimento, e possuem efeito positivo. 

Tabela 136 – Avaliação do aumento do conhecimento científico sobre a região 

Característica Atributo Valor 
Natureza Positivo Probabilidade Alta 2,0 
Meio Biótico Magnitude Alta 3,0 
Fase Instalação/Operação Abrangência Nacional 1,0 
Forma Direto Duração Permanente 0,5 
Horizonte Temporal Imediato Reversibilidade Irreversível 1,0 
Área ADA/AID/AII Medida - - 

 IS: 7,5 
 Resultado: Altamente Significativo 

Descrição das Medidas 
Programa de comunicação social; Compilação e divulgação dos dados técnicos obtidos no órgão 
ambiental e em meios acadêmicos, por meio de artigos ou publicações técnicas, além de outros 

meios de divulgação para a sociedade civil 

6.1.16. Alterações nas taxas de emprego e renda 

Para a construção da usina é indispensável a contratação de mão-

de-obra e profissionais dos diversos níveis, principalmente nas fases iniciais, 

qual, prioriza-se a contratação de pessoas residentes nos municípios afetados 

pelo empreendimento. 

Desta forma, estima-se que usina propiciará a geração de mais de 

300 novos postos de trabalhos diretos, como: serventes, pedreiros, tratoristas, 

engenheiros, etc. 

Dos empregos indiretos há aumento de ofertas no setor de 

prestação de serviço (restaurantes, lanchonetes, hotéis, mercados, etc.) e em 

consultoria (biólogos, geólogos, engenheiros, técnico em segurança do 
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trabalho, etc.) e estima-se um acréscimo de 80 a 150 novas vagas para a 

região envolvendo os empregos indiretos.  

Neste cenário é comum que vários dos profissionais especialistas, 

venham de outros municípios e/ou estados e acabem por se hospedar nos 

municípios lindeiros a obra, passando a utilizar das estruturas do comércio 

local, o que implica no aquecimento da economia e proporcionar o aumento na 

oferta de empregos durante a execução da obra, e consequentemente, 

aumento dos tributos municipais. 

Além disto, novas demandas de comércio e serviços surgem tendo 

em vista a existência de trabalhadores onde outrora não haviam. Estes 

trabalhadores movimentam atividades como mercados e lojas, trazendo uma 

maior movimentação nas atividades comerciais e de serviços. 

Após a conclusão da obra inicia-se a operação de serviços 

oferecidos pelo empreendimento, quando haverá a necessidade de 

manutenção permanente do trecho, criando oportunidades definitivas de 

geração de emprego local. 

Outro fator será o aumento da demanda por cavaco para a queima e 

geração de energia, que poderão gerar novos empregos na área de silvicultura 

nos municípios da região, tendo em vista a necessidade da matéria prima . 

Esses fenômenos possuem efeitos positivos e devem ocorrer 

progressiva, iniciando na fase de planejamento com a divulgação de 

oportunidades de empregos e, haver uma redução com a finalização da obra. 
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Tabela 137 – Avaliação das alterações nas taxas de emprego e renda 

Característica Atributo Valor 
Natureza Positivo Probabilidade Alta 2,0 
Meio Socioeconômico Magnitude Grande 3,0 
Fase Instalação/Operação Abrangência Regional 0,5 
Forma Direto/Indireta Duração Cíclica 1,0 
Horizonte Temporal Imediato Reversibilidade Irreversível 1,0 
Área ADA/AID/AII Medida Compensável 2,0 

 IS: 9,5 
 Resultado: Altamente Significativo 

Descrição das Medidas 
Programa de comunicação social; Programa de geração de emprego. 

 

6.1.17. Alterações das finanças municipais 

O incremento tributário para os municípios em decorrência da 

construção da hidrelétrica contempla um conjunto dos impostos, taxas e 

contribuições tanto na esfera municipal quanto estadual e federal. 

Os tributos de competência municipal, definidos pelo art. 156 da 

Constituição Federal de 1988, são arrecadados pelo município e dele pertence.  

Os tributos de competência Estadual (art. 155, CF-88) e da União 

(art. 154, CF-88), quando arrecadados pelos entes competentes nem sempre 

lhe pertence com exclusividade, como prevê os arts. 157 a 162 da Constituição 

Federal, onde parte da arrecadação deve ser repassada aos municípios 

através do Fundo de Participação dos Municípios. 

O art. 158 da Constituição Federal dispõe sobre a Repartição das 

Receitas Tributárias, conforme: 

• O produto da arrecadação do IR incidente na fonte, sobre 

rendimentos pagos, a qualquer título, pelos Municípios, suas 

autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem 

(inc. I). 

• 50% do valor arrecadado do Imposto Territorial Rural (ITR), 

relativamente aos imóveis nele situados (inc. II). 

Inserido ao Protocolo 15.504.506-0 por Vanderlei Pereira Peres em: 06/05/2021 15:33. Download realizado por Vanderlei Pereira Peres em 11/11/2021 16:14



 

 
Estudo de Impacto Ambiental 

 
 

 

 
  

- 464 - RECITECH 
Rua Romeu Karpinski Rocha, 3736 - Guarapuava - Paraná – Brasil 

recitech@recitechambiental.com.br 

 

• 50% do Imposto de Propriedade de Veículos Automotores 

(IPVA), relativamente aos veículos licenciados em seus 

territórios (inc. III). 

• 25% do ICMS arrecadado, creditado (valor agregado), da 

seguinte maneira: ¾, no mínimo, proporcionalmente ao valor 

adicionado nas operações realizadas em seus territórios, até 

¼, na forma em que dispuser a lei (inc. IV e § único, I e II). 

Quanto aos municípios e distrito federal, os arts. 156 e 147, atribui a 

responsabilidade sobre o Imposto Sobre a Propriedade Predial Territorial 

Urbano (IPTU), Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI) e Imposto sobre 

Serviços (ISS). 

Além destes, as taxas são uma modalidade de tributo prevista na 

Constituição Federal no art. 145, II, e a sua incidência está atrelada a 

prestação de um serviço público ou ato de polícia, para a contraprestação do 

valor devido pelo contribuinte. O serviço público é o fato gerador desde que 

seja específico e divisível, prestado ou posto à disposição do contribuinte ou 

utilizado, efetiva ou potencialmente pelo contribuinte. Das Taxas em relação ao 

empreendimento energético, podemos listar: 

• Taxa para anuência de uso e ocupação do solo; 

• Taxa de licença para execução de parcelamentos do solo 

• Taxa de licença para a execução de obras; 

• Taxa de licença para localização e funcionamento; 

• Taxa de vigilância sanitária. 

Esses impactos possuem efeitos positivos e devem ocorrer 

progressiva, iniciando na fase de planejamento, com o pagamento das taxas e 
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aquisição das áreas, incrementados durante a construção e, estabilizado na 

operação. 

Tabela 138 – Avaliação das alterações das finanças municipais 

Característica Atributo Valor 
Natureza Positivo Probabilidade Alta 2,0 
Meio Socioeconômico Magnitude Média 1,5 
Fase Instalação/Operação Abrangência Local 0,1 
Forma Direto/Indireta Duração Permanente 0,5 
Horizonte Temporal Imediato Reversibilidade Irreversível 1,0 
Área AII Medida Compensável 2,0 

 IS: 7,1 
 Resultado: Moderadamente Significativo 

Descrição das Medidas 
Programa de comunicação social; Programa de geração de emprego. 

6.1.18. Aumento da demanda por equipamentos e serviços 

sociais 

Com o início das obras, um contingente demográfico será atraído 

para as áreas de influência do empreendimento, motivado por novas 

oportunidades de empregos e negócios.  

Além das alterações nos mercados imobiliários, de trabalho e de 

bens e serviços, este contingente irá exercer pressão nos serviços públicos de 

saúde, transporte, educação, saneamento e segurança.  

Ressalta-se, no entanto, que o canteiro de obras irá atender 

algumas necessidades dos trabalhadores, ainda assim, parte destes serviços 

deverá ser procurada nas cidades mais próximas às obras, sobretudo no 

município Cantagalo. 

Será um impacto ocorrente principalmente na fase de instalação do 

empreendimento, de natureza negativa, pois altera a disponibilidade 

equipamentos e serviços sociais para os moradores do município de Cantagalo 

e, com a entrada em operação, prevê-se a reversão de parte do impacto. 
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Tabela 139 – Avaliação do aumento da demanda por equipamentos e serviços sociais 

Característica Atributo Valor 
Natureza Negativo Probabilidade Alta 2,0 
Meio Socioeconômico Magnitude Média 1,5 
Fase Instalação/Operação Abrangência Regional 0,5 
Forma Direto Duração Temporária 0,1 
Horizonte Temporal Médio Prazo Reversibilidade Reversível 0,1 
Área ADA/AID/AII Medida Mitigável 1,0 

 IS: 5,2 
 Resultado: Moderadamente Significativo 

Descrição das Medidas 
Programa de Comunicação Social; Programa de Educação Ambiental; Programa de Prevenção 

de Riscos Ambientais – PPRA; Programa de comunicação social; Uso de EPI´s. 

 

6.1.19. Alteração na qualidade de vida 

A construção e operação da usina representa um conjunto de ações 

que tem efeitos relevantes para as atividades econômicas e sociais dos 

municípios afetados. 

As ações geram um aumento na demanda de produtos e serviços na 

região do empreendimento e outros municípios, ou seja, a construção e 

operação da usina estimula direta e indiretamente a atividade econômica, o 

que gera um aumento de renda dos envolvidos e, consequentemente, das 

condições e qualidade de vida. 

Essa demanda adicional constitui um estímulo às atividades 

geradoras de impostos, aumentando a arrecadação municipal que, poderá ser 

aplicada em melhorias para o munícipio. 

Além disto, o empreendedor deve levar informações que fomentem a 

participação da comunidade em relação a responsabilidade socioambiental 

frente às questões de conservação e proteção da natureza, estimulando 

mudanças no cotidiano do público-alvo quando da realização de práticas 

sustentáveis, através de ações de educação ambiental. 
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O estudo do uso e ocupação do solo demonstrou que não ocorrera a 

remoção de benfeitorias como, por exemplo: casas, galpões, depósitos e 

outros. Assim, nenhuma família sofrerá o impacto da realocação compulsória. 

Outros impactos sociais, tais como: invasões (nas margens do lago), 

interferências nos hábitos e cultura local, implantação de comércio clandestino 

(temporário); conflitos (violência, prostituição, criminalidade, etc.); perturbação 

pelo trafego nas vias de acesso, entre outras, terão pouca ou nenhuma 

relevância, considerando a tipologia da obra que será implantada. 

Desta forma, as ações se bem implementadas, poderão melhorar a 

qualidade de vida da população afetada, ocasionando um aumento do IDH na 

região. 

Em contrapartida, a implantação do empreendimento pode causar 

alguns desconfortos temporários à população residente próximo às obras, tais 

como o aumento do fluxo de veículos, ruídos, aumento temporário da 

densidade demográfica local e possibilidade da presença de vetores de 

doenças, porém estes desconfortos são insignificativos considerando que as 

casas no entorno do empreendimento estão, em sua maioria, desocupadas, e 

que a mancha urbana do município de Cantagalo está 2 km distante do local de 

implantação do empreendimento. 

Tabela 140 – Avaliação das alterações na qualidade de vida 

Característica Atributo Valor 
Natureza Positivo Probabilidade Alta 2,0 
Meio Socioeconômico Magnitude Média 1,5 
Fase Instalação/Operação Abrangência Regional 0,5 
Forma Direto/Indireta Duração Cíclica 1,0 
Horizonte Temporal Imediato Reversibilidade Reversível  0,1 
Área ADA/AID Medida Mitigável/Compensável 2,0 

 IS: 7,1 
 Resultado: Moderadamente Significativo 

Descrição das Medidas 
Programa de Comunicação Social; Programa de geração de emprego; Programa de Educação 

Ambiental;  

 

Inserido ao Protocolo 15.504.506-0 por Vanderlei Pereira Peres em: 06/05/2021 15:33. Download realizado por Vanderlei Pereira Peres em 11/11/2021 16:14



 

 
Estudo de Impacto Ambiental 

 
 

 

 
  

- 468 - RECITECH 
Rua Romeu Karpinski Rocha, 3736 - Guarapuava - Paraná – Brasil 

recitech@recitechambiental.com.br 

 

6.1.20. Valorização imobiliária 

Com a implantação e operação do empreendimento ocorrerá uma 

dinamização de bens e serviços nas áreas de influência, acarretando em 

aumento de valor das terras.  

Com o desenvolvimento de novas tecnologias e a consequente 

adoção de medidas mitigadoras, os impactos negativos no entorno de uma 

usina térmica podem ser minimizados com mais facilidade, fazendo com que 

novas indústrias venham a se instalar no local.  

Tabela 141 – Avaliação da valorização imobiliária 

Característica Atributo Valor 
Natureza Positivo Probabilidade Média 1,0 
Meio Socioambiental Magnitude Médio 1,5 
Fase Instalação/Operação Abrangência Regional 0,5 
Forma Direto Duração Temporário 0,1 
Horizonte Temporal Médio Prazo  Reversibilidade Reversível 0,1 
Área ADA/AID Medida Mitigável 1,0 

 IS: 3,4 
 Resultado: Pouco Significativo 

Descrição das Medidas 
Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental de informações à comunidade visando 

diminuir a geração de expectativas negativas da população a respeito do empreendimento. 

6.1.21. Aumento na oferta de energia elétrica no Sistema 

Interligado Nacional (SIN) 

Todo empreendimento de geração de energia elétrica, seja ele 

hidrelétrico, eólico, térmico ou fotovoltaico, contribui com o aumento da oferta 

de energia elétrica no SIN, uma vez que os excedentes de energia, que não 

são utilizados para a operação da usina, são vendidos, garantindo maior 

segurança e disponibilidade no fornecimento da energia. 

A melhoria do abastecimento do sistema como um todo se faz 

necessária tendo em vista a crescente demanda de energia registrada no país, 

com previsão de aumento de consumo entre 2016 e 2026, o que representa um 

consumo de 459.515 GWh em 2016 para um consumo de 653.935 GWh em 

2026 (EPE, 2017).  
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O aumento na oferta de energia elétrica proporcionará condições 

para o incremento do setor terciário e também para a implantação de 

indústrias, refletindo em aumentos na geração de empregos e consequente 

melhoria da renda da população.  

Tabela 142 – Avaliação do aumento na oferta de energia elétrica no Sistema Interligado 

Nacional (SIN) 

Característica Atributo Valor 
Natureza Positivo Probabilidade Alta 2,0 
Meio Socioambiental Magnitude Grande 3,0 
Fase Operação Abrangência Nacional 1,0 
Forma Direto Duração Permanente 0,5 
Horizonte Temporal Imediato  Reversibilidade Irreversível 1,0 
Área ADA/AID/AII Medida - - 

 IS: 7,5 
 Resultado: Altamente Significativo 

Descrição das Medidas 
Elaborar material informativo sobre o Empreendimento, divulgando sua importância e 

benefícios sociais a serem integrados nas atividades dos Programas de Comunicação Social e de 
Educação Ambiental o. 
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6.2. Matriz de Impactos  

Tabela 143 – Matriz de Impactos 
Onde: [+] Positiva. [-] Negativa. [P] Planejamento. [I] Instalação. [O] Operação. [po] Probabilidade de Ocorrência. [ma] Magnitude. [aa] 
Abrangência. [du] Duração. [rv] Possibilidade de Reversão. [mc] Medida de Controle. [IS] Índice de Significância.  

Impacto 

N
at

u
re

za
 

Fa
se

 
po ma aa du rv mc IS Plano, Programa ou Medida Vinculada 

Avaliação do impacto 
referente às expectativas 
da população local em 
relação ao 
empreendimento UTE 
São Pedro 

+ P/I 2,0 3,0 0,5 0,5 1,0 2,0 9,0 
Alto 

•Programa de Educação Ambiental; 

•Programa de Comunicação Social; 

•Programa de Geração de Emprego. 

Alteração da Dinâmica 
do Ambiente 

- 
+ 

I/O 2,0 3,0 0,5 0,5 1,0 2,0 9,0 
Alto 

•Programa de monitoramento da qualidade das 
águas; 

•Programa de monitoramento da fauna. 

Alteração da Qualidade 
da Água 

- I/O 0,1 1,5 0,1 1,0 0,1 0,2 3,0 
Pouco 

•Programa de monitoramento da qualidade das 
águas; 

•Plano de gestão de esgotamento sanitário. 

•Programa de educação ambiental – PEA. 

Poluição Sonora  - I/O 2,0 1,5 0,1 0,5 0,5 1,0 5,6 
Moderado 

•Programa de prevenção de riscos ambientais – 
PPRA; 

•Programa de controle médico da saúde ocupacional 
– PCMSO; 

•Programa de monitotamento de ruído externo; 

•Programa de monitoramento da fauna; 

•Revisão periódica do maquinário; 

•Uso de EPI’s; 

•Implantar os atenuadores de ruídos previstos. 
 

Poluição Atmosférica - I/O 2,0 1,5 0,1 0,5 0,5 1,0 
5,6 

Moderado 

•Programa de prevenção de riscos ambientais – 
PPRA; 

•Programa de controle médico da saúde ocupacional 
– PCMSO; 

•Programa de monitoramento da fauna; 

•Revisão periódica do maquinário; 

•Uso de EPI’s; 

•Implantação do precipitador eletrostático; 

•Implantação do sistema de monitotamento 
contínuo de emissões- CEMS. 

Produção de Resíduos 
Sólidos 

- I/O 2,0 1,5 0,5 0,5 0,5 1,0 
6,0 

Moderado 

•Plano de gestão de resíduos sólidos - PGRS; 

•Programa de monitoramento na qualidade das 
águas; 

•Programa de educação ambiental - PEA. 

Produção de efluentes 
líquidos 

- I/O 2,0 3,0 0,5 1,0 0,5 1,0 8,0 
Alto 

•Plano de gestão de resíduos sólidos - PGRS; 

•Programa de monitoramento na qualidade das 
águas; 

•Programa de educação ambiental - PEA. 

•Instalar estação de tratamento de efluentes e 
monitorar a qualidade do efluente. 

Alteração da Composição 
da Fauna 

- I/O 0,2 1,5 0,1 0,1 0,5 1,0 3,4 
Pouco 

•Programa de monitoramento da fauna; 

•Programa de educação ambiental - PEA; 

•Coibição da caça e pesca. 
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Tabela 143 – Matriz de Impactos 
Onde: [+] Positiva. [-] Negativa. [P] Planejamento. [I] Instalação. [O] Operação. [po] Probabilidade de Ocorrência. [ma] Magnitude. [aa] 
Abrangência. [du] Duração. [rv] Possibilidade de Reversão. [mc] Medida de Controle. [IS] Índice de Significância.  

Impacto 

N
at

u
re

za
 

Fa
se

 

po ma aa du rv mc IS Plano, Programa ou Medida Vinculada 

Perda de Cobertura 
Vegetal Nativa 

- I 2,0 0,3 0,1 0,1 1,0 - 
3,5 

Pouco 

•Manter a retirada do material vegetal estritamente 
as áreas necessárias. 

Avaliação da pressão no 
tráfego da rodovia BR 
277 

- I/O 2,0 1,5 0,5 0,5 1,0 1,0 
6,5 

Moderado 

•Programa de prevenção de riscos ambientais – 
PPRA; 

•Programa de comunicação social; 

•Programa de educação ambiental - PEA; 

•Controle da velocidade dos veículos a respeito das 
normas de trânsito; 

•Sinalização adequada; 

•Recuperação e manutenção de trechos em 
pavimentos primários impactados pelos veículos. 

Avaliação da melhoria no 
sistema viário e de 
acesso local 

+ I/O 2,0 1,5 0,1 0,5 1,0 - 
5,1 

Moderado 

•Programa de comunicação social; 

•Convênio com a prefeitura visando melhorar os 
acessos das comunidades no entorno do 
empreendimento; 

•Controle de velocidade dos veículos e respeito as 
normas de trânsito; 

•Sinalização adequada. 

Risco de ocorrência de 
acidentes 

- I/O 1,0 1,5 0,5 0,5 0,5 0,2 4,2 
Baixo 

•Programa de prevenção de riscos ambientais – 
PPRA; 

•Programa de comunicação social – PCS; 

•Programa de educação ambiental - PEA; 

•Uso de EPI’s; 

•Coibição da caça e pesca; 

•Cercamento da área da usina; 

•Controle de velocidade dos veículos e respeito as 
normas de trânsito; 

•Sinalização adequada; 

•Melhoria do sistema viário e de acesso local. 

Aumento do 
Conhecimento Científico 

+ I/O 2,0 3,0 1,0 0,5 1,0 - 
7,5 
Alto 

•Programa de comunicação social – PCS. 

Alterações nas Taxas de 
Emprego e Renda 

+ I/O 2,0 3,0 0,5 1,0 1,0 2,0 9,5 
Alto 

•Programa de geração de emprego; 

•Programa de comunicação social – PCS. 
 

Alterações das Finanças 
Municipais 

+ I/O 2,0 1,5 0,1 0,5 1,0 2,0 7,1 
Moderado 

•Programa de comunicação social; 

•Programa de Geração de emprego. 

Avaliação do aumento da 
demanda por 
equipamentos e serviços 
sociais 

- I/O 2,0 1,5 0,5 0,1 0,1 1,0 5,2 
Moderado 

•Programa de comunicação social – PCS; 

•Programa de educação ambiental - PEA; 

•Programa de prevenção de riscos ambientais – 
PPRA; 

•Uso de EPI’s. 

Alteração na Qualidade 
de Vida 

+ I/O 2,0 1,5 0,5 1,0 0,1 2,0 7,1 
Moderado 

•Programa de comunicação social; 

•Programa de geração de emprego; 

•Programa de educação ambiental – PEA. 

Inserido ao Protocolo 15.504.506-0 por Vanderlei Pereira Peres em: 06/05/2021 15:33. Download realizado por Vanderlei Pereira Peres em 11/11/2021 16:14



 

 
Estudo de Impacto Ambiental 

 
 

 

 
  

- 472 - RECITECH 
Rua Romeu Karpinski Rocha, 3736 - Guarapuava - Paraná – Brasil 

recitech@recitechambiental.com.br 

 

Tabela 143 – Matriz de Impactos 
Onde: [+] Positiva. [-] Negativa. [P] Planejamento. [I] Instalação. [O] Operação. [po] Probabilidade de Ocorrência. [ma] Magnitude. [aa] 
Abrangência. [du] Duração. [rv] Possibilidade de Reversão. [mc] Medida de Controle. [IS] Índice de Significância.  

Impacto 

N
at

u
re

za
 

Fa
se

 

po ma aa du rv mc IS Plano, Programa ou Medida Vinculada 

Avaliação da valorização 
imobiliária 

+ I/O 1,0 1,5 0,5 0,1 0,1 1,0 3,4 
Baixo 

•Programa de comunicação social – PCS; 

•Programa de educação ambiental – PEA. 

Avaliação do aumento de 
energia no Sistema 
Interligado Nacional 
(SIN) 

+ O 2,0 3,0 1,0 0,5 1,0 - 7,5 
Alto 

•Programa de comunicação social – PCS; 

•Programa de educação ambiental – PEA. 

6.3. Medidas mitigadoras e compensatórias 

6.3.1. Instalação de atenuadores de ruídos 

6.3.1.1. Justificativa 

Conforme exposto no projeto básico, a UTE São Pedro está 

prevendo atenuadores de ruído para os principais equipamentos emissores. O 

tipo desses atenuadores dependem das características individuais de cada 

equipamento. 

Na área de recepção de biomassa e casa de força, serão instalados 

uma cobertura acústica, e; na caldeira, silenciadores e abafadores. 

Desta forma, estima-se que a pressão sonora não ultrapasse 85 

db(a). 

6.3.1.2. Objetivos 

• Reduzir os ruídos da usina; 

• Reduzir os impactos ambientais durante a operação da usina; 

• Garantir níveis seguros de ruídos aos operários e população 

entorno; 

6.3.1.3. Fase de implantação 

Operação. 
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6.3.1.4. Duração 

Permanente. 

6.3.2. Instalação do precipitador eletroestático 

6.3.2.1. Justificativa 

A queima da madeira para movimentar as turbinas e gerar energia 

liberará gases e materiais particulados em quantidades nocivas ao meio 

ambiente, sem a devida filtração. 

Assim, o projeto prevê a instalação de um precipitador eletroestático 

que deve filtrar cerca de 99,9% dos poluentes, segundo o fabricante. 

Após a queima da biomassa, os gases, serão extraídos da caldeira 

por exaustores de grande potência denominados de ventiladores de tiragem 

induzida, que força o fluído (gases da combustão), com partículas em 

suspensão (cavaco não queimado, cinzas, etc.), a passar por um sistema de 

separação de particulado denominado precipitador eletrostático.  

Segundo o projeto, no precipitador na fase de pré-separação, os 

particulados, presentes nos gases, passam por um processo de ionização onde 

são eletrostaticamente carregados e, após, segue para a fase de separação, as 

partículas ionizadas que serão atraídas por placas eletromagnéticas, instaladas 

nas laterais do precipitador e em seguida são desionizadas e caem no sistema 

de coleta e descarte.  

Os gases liberados são praticamente isentos de particulados e 

lançados na atmosfera a uma grande altura através de um chaminé metálica de 

grande diâmetro. 

6.3.2.2. Objetivos 

• Eliminar os poluentes oriundos da queima da biomassa; 

• Reduzir os impactos ambientais durante a operação da usina; 

Inserido ao Protocolo 15.504.506-0 por Vanderlei Pereira Peres em: 06/05/2021 15:33. Download realizado por Vanderlei Pereira Peres em 11/11/2021 16:14



 

 
Estudo de Impacto Ambiental 

 
 

 

 
  

- 474 - RECITECH 
Rua Romeu Karpinski Rocha, 3736 - Guarapuava - Paraná – Brasil 

recitech@recitechambiental.com.br 

 

6.3.2.3. Fase de implantação 

Operação. 

6.3.2.4. Duração 

Permanente. 

6.3.3. Estação de tratamento dos efluentes oriundos da operação 

6.3.3.1. Justificativa 

O tratamento dos efluentes líquidos da UTE, antes de serem 

dispostos na natureza, deverão passar por uma estação de tratamento onde, 

segundo o projeto básico, haverá a correção do potencial hidrogeniônico (pH) 

para pH neutro (pH = 7), com a adição de ácidos fracos.  

No caso da purga da caldeira, além da correção do pH de 

aproximadamente 11 para 7, será necessário o resfriamento da mesma de 

aproximadamente 99 °C para a temperatura ambiente. 

A grande utilidade dos efluentes líquidos da UTE para com a 

natureza é a irrigação de qualquer tipo de lavora ou a devolução para os cursos 

d’água. 

6.3.3.2. Objetivos 

• Tratar a água utilizada no processo de geração de energia 

para que possa ser devolvida a natureza; 

• Reduzir os impactos ambientais durante a operação da usina; 

6.3.3.3. Fase de implantação 

Operação. 

6.3.3.4. Duração 

Permanente. 
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6.3.4. Manutenção periódica dos veículos e maquinários 

6.3.4.1. Justificativa 

Durante as obras e operação a circulação de veículo de grande 

porte e alguns maquinários, irão ocorrer com certa frequência, que gerarão 

emissões atmosféricas, decorrente da queima do combustível veicular (CO2, 

NOx, MP, etc.), também, neste caso, poderão ocorrer emissões de particulados 

decorrente de carga e descarga de solo ou matérias primas (poeiras, pó de 

pedra, etc.). Além disto, sempre há o risco de vazamentos de óleos. 

O controle deste tipo de poluente não é tarefa simples devido a sua 

abrangência, podendo ser considerado inerente ao processo. 

Todavia, a empresa responsável pelas obras e o empreendedor 

deverão adotar uma postura pró-ativa para que seja realizado e controlado a 

manutenção periódica desses equipamentos e veículos afim de evitar e reduzir 

a emissão de poluentes.. 

6.3.4.2. Objetivos 

• Reduzir a emissão de poluentes decorrente da queima de 

combustível; 

• Prevenir a poluição decorrente de vazamento de óleos. 

• Reduzir os impactos ambientais durante a construção e 

operação da usina; 

• Evitar acidentes ambientais; 

6.3.4.3. Fase de implantação 

Construção e operação. 

6.3.4.4. Duração 

Permanente. 
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6.3.5. Compensação ambiental na forma de pagamento financeiro 

para o Estado 

6.3.5.1. Justificativa 

Deverá ocorrer a compensação ambiental na forma de pagamento 

financeiro para o Estado, conforme regulamentados pelos Decreto nº 6.848 de 

14 de maio de 2009 e resolução CONAMA nº 371 de 5 de abril de 2006, e, 

calculado conforme a metodologia definida na Resolução Conjunta SEMA/IAP 

nº 001/2010. 

O cálculo de compensação com o valor estimado está detalhado no 

capitulo 7 – Compensação ambiental. 

6.3.5.2. Objetivos 

• Compensar os impactos ao Estado, que deverá aplicar o valor 

em investimentos as UC´s.  

6.3.5.3. Fase de implantação 

Construção e Operação. 

6.3.5.4. Duração 

Temporária: encerra-se com o pagamento da taxa. 

6.4. Programas de controle e monitoramento 

Com base no prognóstico ambiental e avaliação dos potenciais 

impactos ambientais, foi possível a proposição de planos e programas 

ambientais que devem ser preparados e apresentados ao órgão ambiental no 

Plano Básico Ambiental (PBA). 
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6.4.1. Programa de monitoramento da qualidade das águas 

6.4.1.1. Justificativa 

Durante a construção da usina pode ocorrer o lançamento 

inadequado de águas servidas e vazamento de óleos oriundos dos veículos e 

maquinários da obra que, poderão infiltrar no solo e atingir os lenções de 

superfícies, causando alterações na qualidade da água. 

Além disto, a dispersão da pluma, a qual delimitou a ADA, 

demonstra que os possíveis poluentes gerados na queima na caldeira, se não 

filtradas, poderão atingir dois arroios e um rio. 

Outra preocupação é quanto a vazamentos de óleos dos caminhões 

utilizados no transporte da biomassa. 

Desta forma, qualidade da água nos poços perfurados e no trecho 

atingindo pela ADA no Arroio do Fritz, Arroio dos Diogo e Rio Enlaça, deverá 

ser monitorada através de campanhas semestrais, durante a construção da 

usina e, trimestrais, na fase de operação, afim de identificar possíveis 

alterações e propor medidas de correções. 

6.4.1.2. Objetivos 

• Realizar coletas de amostras nos poços perfurados para 

acompanhar a qualidade das águas do lençol; 

• Realizar coletas no Arroio do Fritz, Arroio dos Diogo e Rio 

Enlaça para averiguar possíveis impactos; 

• Elaborar relatórios de monitoramento com o cunho de 

identificar eventuais processos degradadores ou alterações 

na qualidade da água, no âmbito físico, químico e 

microbiológico na ADA. 
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• Na obtenção de laudos que indiquem poluição deverá ser 

identificado os pontos geradores de poluição e a abrangência 

destes, de forma a evitar uma redução significativa na 

qualidade do corpo hídrico, o que viria a prejudicaria a 

sobrevivência da fauna aquática.  

• Monitorar e identificar focos poluidores e criar ferramentas 

para mitigação. 

6.4.1.3. Parâmetros e limites a serem adotados 

Os parâmetros a serem analisados no Arroio do Fritz, Arroio dos 

Diogo e Rio Enlaça serão aqueles estipulados e exigidos pela Resolução 

CONAMA 357 de 2005. Dentro deste rol há parâmetros físicos, químicos e 

biológicos, conforme Tabela 144 (p.478), devendo os resultados estar dentro 

dos limites para Rio Classe II (Tabela 144).  

Tabela 144 – Parâmetros e limites a serem analisados  

Parâmetros Limites Classe II Unidade 

DQO  - mg/L O2 
DBO  <5 mg/L O2 
pH  6 a 9 U pH 
Sólidos sedimentáveis  - mL/l/h 

Fósforo total  0,05 mg/L P 
Nitrogênio Total  - mg/L N 
Nitrogênio Amoniacal  3,7 mg/L N-NH3 

Sólidos Dissolvidos  500,00 mg/L 
Sólidos Totais  - mg/L 
Nitratos  10,0 mg/L N-NO3 
Nitritos  1,0 mg/L NO2 

Cloretos  250,0 mg/L Cl- 
Turbidez  100,0 UNT 
Sulfatos  250,0 mg/L SO4 

Oxigênio Dissolvido  >5,0 mg/L O2 
Coliformes Totais  - UFC/100mL 
Coliformes termotolerantes  1000 UFC/100mL 

Os mesmos parâmetros poderão ser utilizados para o 

monitoramento dos poços artesianos.  
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6.4.1.4. Natureza da medida 

Mitigatória. 

6.4.1.5. Abrangência 

ADA e AID. 

6.4.1.6. Fase de implantação 

Construção e operação. 

6.4.1.7. Duração 

Permanente – semestral durante a construção da usina e, 

trimestrais, na fase de operação. 

6.4.2. Programa de monitoramento continuo das emissões 

atmosféricas 

6.4.2.1. Justificativa 

Devido a queima de materiais para geração de energia, este 

programa se faz necessário para mitigar os possíveis impactos à qualidade do 

ar que pode ser gerado pela operação da usina, visando prevenir, evitar ou 

minimizar as emissões atmosféricas provenientes da emissão de material 

particulado e produtos de combustão. 

Segundo projeto, será instalado na caldeira um sistema de 

monitoramento contínuo de emissões do tipo cold dry extrativo para a análise 

dos gases NO, NO2, CO e O2 e, um medidor de concentração de material 

particulado (MP). 

Assim, a realização do monitoramento das emissões atmosféricas 

do empreendimento gerará dados a modo que verificar e garantir que estas 

atendam aos parâmetros de legislação e normas vigentes. 

Inserido ao Protocolo 15.504.506-0 por Vanderlei Pereira Peres em: 06/05/2021 15:33. Download realizado por Vanderlei Pereira Peres em 11/11/2021 16:14



 

 
Estudo de Impacto Ambiental 

 
 

 

 
  

- 480 - RECITECH 
Rua Romeu Karpinski Rocha, 3736 - Guarapuava - Paraná – Brasil 

recitech@recitechambiental.com.br 

 

6.4.2.2. Objetivos 

• Quantificar e monitorar a emissão de poluentes e material 

particulado na atmosfera; 

• Verificar se as emissões atendem os padrões estabelecidos 

por lei para os parâmetros monitorados; 

• Se necessário, implementar medidas de controle de emissões 

na atmosfera; 

• Verificar se a qualidade do ar está dentro dos padrões 

estabelecidos por lei para os parâmetros monitorados 

6.4.2.3. Natureza da medida 

Mitigatória. 

6.4.2.4. Abrangência 

ADA e AID. 

6.4.2.5. Fase de implantação 

Construção e operação. 

6.4.2.6. Duração 

Permanente. 

6.4.3. Plano de tratamento de efluentes líquidos 

6.4.3.1. Justificativa 

Os sanitários, chuveiros e cozinha do canteiro de obras geram 

águas servidas e por sua natureza potencialmente poluidora, assim sendo, não 

podem ser lançadas diretamente em corpo hídrico ou no solo sem tratamento 

prévio. 
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Na fase de operação, prevê-se a geração de 6.365,31 t/dia de 

efluentes líquidos oriundos da purga da caldeira, do sistema de 

desmineralização e dos banheiros. 

Esses efluentes líquidos, antes de serem dispostos na natureza, 

deverão ser tratados, para que não contamine o meio ambiente e cause 

impactos negativos. 

Assim, o empreendedor deverá atender a norma ABNT NBR 

7229/93 para o tratamento dos efluentes. 

6.4.3.2. Objetivos 

• Evitar a propagação de doenças. 

• Evitar a poluição do corpo hídrico e solos. 

• Reutilizar a água da fase de operação, após tratada. 

6.4.3.3. Natureza da medida 

Mitigatória. 

6.4.3.4. Abrangência 

ADA e AID. 

6.4.3.5. Fase de implantação 

Construção e operação. 

6.4.3.6. Duração 

Permanente. 

Inserido ao Protocolo 15.504.506-0 por Vanderlei Pereira Peres em: 06/05/2021 15:33. Download realizado por Vanderlei Pereira Peres em 11/11/2021 16:14



 

 
Estudo de Impacto Ambiental 

 
 

 

 
  

- 482 - RECITECH 
Rua Romeu Karpinski Rocha, 3736 - Guarapuava - Paraná – Brasil 

recitech@recitechambiental.com.br 

 

6.4.4. Plano de gestão de resíduos sólidos - PRGS 

6.4.4.1. Justificativa 

A construção e operação da termoelétrica gerará uma gama de 

resíduos, sendo estes facilmente definidos, assim, deverá o programa 

determinar procedimentos específicos o correto acondicionamento temporário e 

a destinação final dos resíduos. A quantidade deverá ser determinada em 

função da quantidade de funcionários em atividade, do porte da obra e dos 

seus atributos tecnológicos. 

A gestão dos resíduos deverá contemplar as seguintes etapas: 

implementação de dispositivos de acondicionamentos e métodos de coleta e 

disposição final; orientar os funcionários sobre a importância do correto 

acondicionamento e destino final dos resíduos. 

O trabalho deve atender a Resolução CONAMA 307/2002, devendo 

ser gerenciados de acordo com a NBR 10.004/2004 e também com a Lei nº 

12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). 

6.4.4.2. Objetivos 

• Reduzir a geração na fonte; 

• Reutilizar ou reciclar os resíduos ou reaproveitá-los sem que 

haja modificações na sua estrutura; 

• Implantar instalações adequadas para o Armazenamento 

Temporário dos Resíduos; 

• Conscientizar os funcionários sobre a redução na geração de 

resíduos e sua correta separação; 

• Criar ferramentas para o controle interno e externo dos 

resíduos segregados, através de ferramentas de controle e 

gestão. 
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• Evitar contaminação do solo e águas superficiais 

6.4.4.3. Natureza da medida 

Mitigatória. 

6.4.4.4. Abrangência 

ADA. 

6.4.4.5. Fase de implantação 

Construção e operação. 

6.4.4.6. Duração 

Permanente. 

6.4.5. Programa de monitoramento de ruído externo 

6.4.5.1. Justificativa 

O programa tem por objetivo realizar a avaliação dos níveis de ruído 

gerado pela atividade do empreendimento no período operação da usina, 

comparando os valores obtidos com a legislação pertinente.  

Dessa forma, será possível avaliar se o empreendimento exerce 

alguma influência negativa no entorno a ponto de descumprir os limites 

determinados, com emissões sonoras acima dos limites permitidos por Lei e 

avaliar a necessidade ou não de se sugerir equipamentos de isolamento 

acústico no local. 

Esta avaliação está prevista na Resolução CONAMA n° 01/90, onde 

se descreve que o procedimento de medição dos níveis de pressão sonora 

será executado por profissionais habilitados, com a utilização de medidores de 

níveis de pressão sonora de Tipo 1, seguindo o estabelecido na ABNT NBR 

10.151/2000. 
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6.4.5.2. Objetivos 

• Quantificar e monitorar o nível de ruído gerado durante a 

construção e operação da usina 

• Verificar se os ruídos atendem os padrões estabelecidos por 

lei; 

• Analisar os impactos dos ruídos ao meio ambiente. 

6.4.5.3. Natureza da medida 

Mitigatória. 

6.4.5.4. Abrangência 

ADA/AID. 

6.4.5.5. Fase de implantação 

Construção e operação. 

6.4.5.6. Duração 

Permanente – com medições trimestrais. 

6.4.6. Plano de movimentação de veículos na área de serviço e 

entorno 

6.4.6.1. Justificativa 

Durante a fase de construção haverá a movimentação de veículos e 

pessoas nas áreas da usina e entorno que afetará a rodovia BR-277, uma das 

principais vias de tráfego do Paraná. 

Além disto, na fase de operação, o cavaco de madeira chegará à 

UTE São Pedro transportado em caminhões do tipo basculantes ou de fundo 

pela rodovia BR-277. 
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Assim, para evitar acidentes e assegurar as condições de rodagens 

da rodovia, a engenharia responsável pela execução da obra e o 

empreendedor deverão elaborar um plano detalhado dos procedimentos 

relacionados à movimentação de veículos ao seu serviço na área, 

estabelecendo regras e cronograma que oriente o fluxo desses de forma a 

evitar acidentes, respeitar a legislação vigente de trânsito e assegurar as 

condições de rodagem da rodovia BR-277 

6.4.6.2. Objetivos 

• Criar regramento para a movimentação de veículos durante 

as obras e na fase de operação; 

• Evitar acumulo de fluxo na rodovia BR-277 devido a 

instalação e operação da usina 

• Diminuir o risco de acidentes; 

6.4.6.3. Natureza da medida 

Mitigatória. 

6.4.6.4. Abrangência 

ADA. 

6.4.6.5. Fase de implantação 

Construção e operação. 

6.4.6.6. Duração 

Permanente 
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6.4.7. Programa monitoramento da fauna - PMF 

6.4.7.1. Justificativa 

Devido a caracterização do empreendimento, segundo a legislação, 

como uma atividade potencialmente poluidora, faz-se necessário o atendimento 

Instrução Normativa 146/07 do IBAMA (IN 146/07) e Portaria IAP 097/12, que 

norteia e regulamenta todo o procedimento em relação a fauna habitante de 

locais com processos de Licenciamento Ambiental. 

Diante da discussão entre a geração de energia e a conservação da 

biodiversidade, deve-se tentar ao máximo atenuar as alterações ambientais 

que as usinas podem causar, assim parte do planejamento deve versar a 

remoção, afugentamento e monitoramento da fauna atingida pelas obras e 

operação da usina, seguindo o previsto nas orientações legais 

O programa de monitoramento é uma ferramenta fundamental para 

o estabelecimento de estratégias de conservação da fauna silvestre, uma vez 

que permitirá verificar os efeitos da construção e operação da usina sobra os 

espécimes que ali vivem e no seu entorno, gerando resultados capazes de 

indicar a qualidade ambiental, o uso do habitar e as tendências de aumento ou 

declínio de populações frente às pressões geradas pelo empreendimento. 

6.4.7.2. Objetivos 

• Criação de monitoramento da fauna a ser executado na área 

de influência da termoelétrica, mensurando as alterações aos 

táxons selecionados em relação às diferentes fases da obra. 

• Elaborar um desenho amostral para as capturas e coletas da 

fauna silvestre; 

• Elaborar um procedimento de análise de dados, baseado nos 

princípios de ecologia de comunidades; 
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• Identificar principais ameaças as espécies e desenvolver, com 

base nos resultados, propostas para sua proteção, incluindo o 

estabelecimento de áreas críticas para recuperação 

ambiental. 

6.4.7.3. Parâmetros  

Considerando a Portaria IAP nº 097/2012 e os parâmetros 

estabelecidos na Instrução Normativa IBAMA nº 146/2007 do IBAMA, deverão 

ser selecionadas áreas de monitoramento dentro da área afetada ou de 

influência com o maior tamanho do remanescente florestal possível. 

O estudo deve abranger os seguintes grupos: invertebrados 

terrestres; herpetofauna; mastofauna e a avifauna. 

6.4.7.4. Natureza da medida 

Mitigatória. 

6.4.7.5. Abrangência 

ADA, AID. 

6.4.7.6. Fase de implantação 

Planejamento, construção e operação. 

6.4.7.7. Duração 

Continua: no mínimo, duas campanhas de monitoramento antes do 

início das obras; campanhas trimestrais durante a construção, e; de no mínimo 

cinco anos após a entrada em operação, com campanhas semestrais. 

6.4.8. Programa comunicação social - PCS 

6.4.8.1. Justificativa 

A comunicação social deve primar por criar ferramentas de interação 

simples, com a finalidade de levar a população em geral às informações sobre 
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o estágio da obra, os programas e planos que estão sendo implantados e abrir 

canais de comunicação entre a empresa e a população e, assim, propiciar 

canais de discussões. 

Desta forma, a implantação desse tipo de empreendimento desperta 

o interesse da população local, com isso, a criação de canais de comunicação 

é importante para a interação entre o empreendimento e os moradores locais, 

principalmente aqueles lindeiros as obras. 

6.4.8.2. Objetivos 

• Repassar informações à população residente no município, 

especialmente, as propriedades do entorno, levando notícias 

sobre suas etapas de licenciamento, execução e as principais 

mudanças socioeconômicas e ambientais decorrentes, bem como 

sobre os programas ambientais e sobre as mudanças temporárias 

e permanentes; 

• Esclarecer a população sobre os impactos (positivos e negativos) 

do empreendimento; 

• Receber e tratar as informações da comunidade, suas 

expectativas e possíveis insatisfações; 

• Criar ferramentas de interação, de forma que a população possa 

manifestar-se seja com sugestões ou críticas; 

• Criar política de visitação da obra por interessados; 

6.4.8.3. Natureza da medida 

Mitigatória. 

6.4.8.4. Abrangência 

ADA, AID e AII. 
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6.4.8.5. Fase de implantação 

Planejamento, construção e operação. 

6.4.8.6. Duração 

Permanente. 

6.4.9. Programa de geração de empregos 

6.4.9.1. Justificativa 

No que tange os impactos sociais positivos, encontra-se o aumento 

do IDH com a geração de novas oportunidades de empregos.  

Assim, o empreendedor deverá privilegiar dentro do seu processo de 

recrutamento e seleção, os candidatos que residem nos municípios afetados 

pela construção da hidrelétrica, garantindo a qualidade de vida e o 

desenvolvimento econômico das famílias que criam expectativas ao saber da 

implantação deste tipo de empreendimento. 

Além disto, deve criar ferramentas de capacitação da mão de obra 

para atuar no empreendimento, realizando parcerias com instituições de ensino 

para promover o desenvolvimento profissional e formação técnica através de 

cursos específicos. 

6.4.9.2. Objetivos 

• Atender a expectativa da população local 

• Criar novos postos de trabalhos 

• Capacitar pessoas para atuar na construção e operação da usina 

• Melhorar a qualidade de vida e renda na região. 

6.4.9.3. Natureza da medida 

Mitigatória/Compensatória. 
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6.4.9.4. Abrangência 

ADA, AID e AII. 

6.4.9.5. Fase de implantação 

Planejamento, construção e operação. 

6.4.9.6. Duração 

Temporária, tendo seu maior fluxo no início das obras e, reduzida 

durante a operação. 

6.4.10. Programa de prevenção de riscos ambientais - PPRA 

6.4.10.1. Justificativa 

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) é um 

conjunto de ações visando à preservação da saúde, integridade e da 

segurança dos colaboradores, através de etapas que visam a antecipação, 

reconhecimento, avaliação (qualitativa / quantitativa) e consequente controle da 

ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no 

ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e 

dos recursos naturais. 

O PPRA é estabelecido pela Secretaria de Segurança e Saúde do 

Trabalho, do Ministério do Trabalho, por meio da Norma Regulamentadora 

NR9, Portaria 3214/78 e deve ser elaborado por um engenheiro ou técnico em 

segurança do trabalho, atendendo todas as normas e regulamento, bem como, 

com apresentação da respectiva ART 

Assim, todos os trabalhadores da usina e das prestadoras de serviço 

devem ser orientados quanto a assuntos relativos saúde, segurança, e meio 

ambiente durante o tempo que estiverem realizando os trabalhos na UTE São 

Pedro e, da obrigatoriedade do cumprimento das Leis, Normas e Instruções 

relativas à saúde e segurança do trabalho e questões ambientais. 
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Desta forma espera-se minimizar os riscos de ocorrência de 

acidentes relacionados às diferentes fases do empreendimento. 

6.4.10.2. Objetivos 

• Minimizar o risco de acidentes ambientais envolvendo os 

colaboradores; 

• Promoção da conscientização em relação a riscos e agentes 

existentes no ambiente do trabalho; 

• Orientar quanto ao risco de ocorrência e acidentes com animais 

silvestres e peçonhentos. 

6.4.10.3. Natureza da Medida 

Mitigatória. 

6.4.10.4. Abrangência 

ADA e AID. 

6.4.10.5. Fase de Implantação 

Construção e operação. 

6.4.10.6. Duração 

Permanente. 

6.4.11. Programa de controle médico de saúde ocupacional - 

PCMSO 

6.4.11.1. Justificativa 

O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO é 

um conjunto dos procedimentos que devem ser adotados pelo empreendedor e 

prestadores de serviços a fim de prevenir, rastrear e diagnosticar os agravos 
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relacionados à saúde do trabalho precocemente, visando proteger a 

integridade e saúde ocupacional dos colaboradores. 

Esse procedimento está estabelecido pela Consolidação das Leis do 

Trabalho, mediante a Norma Regulamentadora 7 e devem ser compatíveis com 

o PPRA. 

6.4.11.2. Objetivos 

• Promover, com base nos riscos identificados no PPRA, a 

monitoração e preservação da saúde dos trabalhadores. 

6.4.11.3. Natureza da medida 

Mitigatória. 

6.4.11.4. Abrangência 

ADA e AID. 

6.4.11.5. Fase de implantação 

Construção e operação. 

6.4.11.6. Duração 

Permanente. 

6.4.12. Programa de educação ambiental - PEA 

6.4.12.1. Justificativa 

Saber como os indivíduos percebem o ambiente em que vivem, suas 

fontes de satisfação e insatisfação é de fundamental importância, pois só 

assim, será possível a realização de um trabalho com bases locais, partindo da 

realidade do público alvo.  

Nesse contexto a Educação Ambiental é muito relevante, pois além 

de fornecer informações, ela promove reflexões, metodologias e experiências 
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que objetivam construir novas bases de conhecimentos, atitudes ecológicas, 

políticas, socioeconômicas e postura ética, principalmente no ambiente escolar. 

Nas escolas, a interdisciplinaridade pode de muitas maneiras 

propiciar um pensamento crítico quanto as questões socioambientais na 

geração de energia e, os alunos assim poderão aprender quanto da 

importância de energia limpa para o mundo. 

6.4.12.2. Objetivos 

• Realização de reuniões com os funcionários da obra para 

explanar e debater temas de práticas sustentáveis durante a 

construção e operação da usina. 

• Realização de oficinas pedagógicas para os alunos da região 

com objetivo de instigar a percepção crítica quanto ao 

ambiente onde estão inseridos. 

• Entrega de material de apoio referentes aos impactos gerados 

pela hidrelétrica e suas medidas mitigatórias e 

compensatórias. 

• Evitar a degradação e poluição do meio ambiente 

• Proteger a fauna e flora. 

6.4.12.3. Natureza da medida 

Mitigatória. 

6.4.12.4. Abrangência 

ADA, AID e AII. 

6.4.12.5. Fase de implantação 

Construção e operação. 
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6.4.12.6. Duração 

Temporária, nas ações realizadas em escolas e com os funcionários 

da obra, e; permanente, durante a operação da usina. 
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7. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 

7.1. Apresentação 

O Decreto nº 6.848 de 14 de maio de 2009 regulamentou a 

compensação ambiental, o qual deve ser calculado a partir de estudo de 

impacto ambiental, exclusivamente, os impactos ambientais negativos sobre o 

meio ambiental. 

A legislação brasileira preconiza que a compensação ambiental deve 

se dar na forma de pagamento financeiro para o Estado, que o aplicará em 

unidades de conservação, preferencialmente naquelas diretamente 

impactadas. 

A resolução CONAMA nº 371 de 5 de abril de 2006 estabeleceu aos 

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

gastos de recursos advindos de compensação ambiental, estabelecendo em 

seu artigo 15 que o “valor da compensação ambiental fica fixado em meio por 

cento dos custos previstos para a implantação do empreendimento até que o 

órgão ambiental estabeleça e publique metodologia para definição do grau de 

impacto ambiental. 

Desta forma, em o Estado do Paraná, através da Resolução 

Conjunta SEMA/IAP nº 001/2010, aprovou a metodologia para a gradação de 

impacto ambiental e valoração da compensação, utilizada neste trabalho, que 

varia de no mínimo 0,1% até o teto de 0,5% do valor de implantação do 

empreendimento. 
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7.2. Metodologia 

A metodologia aplicada é a aprovada na resolução Conjunta 

SEMA/IAP 001/2010, a qual criou critérios para a gradação de impacto 

ambiental e valoração da compensação referente a unidades de proteção 

integral em licenciamentos ambientais. 

A matriz mensura 5 componentes principais, sendo: localização, 

porte, fatores ambientais, sociocultural econômico e, matriz de impactos. Cada 

item é escalonado de 0 a 5 e a soma dos pesos de cada um é dividida pelo 

número de componentes. Assim, a média aritmética é adotado como o Grau de 

Impacto (GI) a ser valorado, conforme: 

𝐺𝐼 =
𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷 + 𝐸

5
 

Onde: A: peso médio do componente localização; B: peso do 

componente porte; C: peso médio do componente fatores ambientais; D: peso 

médio do componente sociocultural econômico, e; E: peso médio do 

componente matriz de impactos. 

O valor percentual da Compensação Ambiental (CA) se dá pela 

seguinte formula: 

𝐶𝐴 = 𝐺𝐼 × 0,1 

O Valor da Compensação Ambiental (VCA) incidirá sobre o custo 

total (CT) dos investimentos para a implantação do empreendimento, 

considerando os tetos percentuais de no máximo 0,5% e mínimo de 0,1%, 

conforme: 

𝑉𝐶𝐴 = 𝐶𝑇 𝑥 𝐶𝐴 

As respostas e valores da memória de cálculo é elaborada 

informações obtidas no Relatório Ambiental Simplificado e demais estudos 

ambientais.  

Inserido ao Protocolo 15.504.506-0 por Vanderlei Pereira Peres em: 06/05/2021 15:33. Download realizado por Vanderlei Pereira Peres em 11/11/2021 16:14



UTE São Pedro 

 
 

 

 

  

+55 (42) 3623-0054   +55 (42) 3626-2680  

www.recitechambiental.com.br 

 

- 499 - 

 

7.3. Memória de cálculo 

7.3.1. Informações básicas 

Empreendimento UTE São Pedro 

Valor do Empreendimento (CT) R$ 140.000.000,00 

Valor de 1 (uma) UPF/PR em 17/12/2020[112] R$ 108,46 

Área Diretamente Afetada 585,515 ha 

Área Construída 9,627 ha 

Área de Supressão 0,000 ha 

7.3.2. Componente A: Localização 

Lo
ca

li
za

çã
o

 

Indicador Resposta Peso 

Proximidade de UC's Inexistência de ZA e/ou > 10 
km de UC’s 0 

Interior de APA Não 0 

Áreas Estratégicas Não 0 

Bacias Hidrográficas Doce, Classe 2 4,5 

Faxinais Não 0 

Áreas Prioritárias de Conservação Não 0 

 Resultado 0,750 

  
 

 

  Resultado Final 0,750 

7.3.3. Componente B: Porte 

P
o

rt
e 

Indicador Resposta Peso 

Área Construída 96.270,00 m² 5 

Investimento UPF/PR 1.290.798,45 5 

Empregados 300 3,75 

Resultado Porte Excepcional 5 

    

 

 Resultado Final* 5 
*Considera-se o índice de maior peso  

 
112 Disponível em 
<https://www.arinternet.pr.gov.br/outros/_c_indice2.asp?eUser=&eDetalhe=UPF/PR&eMesini=202012&eMesfim=20201
2>. Acesso 17.dez.2020 
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7.3.4. Componente C: Fatores ambientais 

Fr
ag

m
e

n
ta

çã

o
 

Indicador Resposta Peso 

Redução de área 0,00 % 1 

Áreas Remanescentes Inexistente  0 

 Resultado 0 

Fl
o

ra
 

Indicador Resposta Peso 

Endemismo Não 

1 

Perigo Não 

Vulnerável Não 

Rara Não 

Área Antropizada Sim 

 Resultado 1 

Fa
u

n
a 

Indicador Resposta Peso 

Endemismo Sim 

5 
VU - Vulnerável Não 

NT - Quase Ameaçada Sim 

LC - Preocupação Menor Sim 

 Resultado 5 

So
lo

 e
 s

u
b

so
lo

 

Indicador Resposta Peso 

A geologia da área apresenta problemas em relação ao tipo de 
projeto em consideração? 

Não 0 

Intervenções nos solos poderão gerar consequências adversas à 
permeabilidade do solo e sua macro e microdrenagem? 

Sim 5 

As intervenções nos solos poderão potencializar a erodibilidade 
e carreamento de sedimentos que possam provocar 
assoreamentos nos cursos d’água?  

Não 0 

As características da topografia local impõem restrições ao 
projeto e à localização do empreendimento? 

Não 0 

O empreendimento é incompatível com os usos do solo em 
torno, tais como recreação, agricultura, florestas? 

Não 0 

Observa-se a tendência de desmatamentos, prejudicando a 
cobertura dos solos? 

Sim 5 

Haverá deposição de produtos que possam gerar contaminação 
dos solos? 

Sim 5 

 Resultado 1,53 
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R
e

cu
rs

o
s 

h
íd

ri
co

s 

Indicador Resposta Peso 

Alguma característica hidrográfica da área impede a construção 
ou a operação de alguma parte do empreendimento? 

Não 0 

O empreendimento acarretará no enquadramento do corpo 
d’água superficial a classes inferiores a atual? 

Não 0 

A qualidade da água superficial e subterrânea será alterada 
negativamente com a implantação do empreendimento? 

Não 0 

Poderá afetar o padrão de drenagem da área? Sim 5 

Caso sejam necessárias operações de drenagem, existe algum 
fator que restrinja ou impeça o trabalho de se realizar? 

Não 0 

Poderá ocorrer a redução na capacidade de recarga do aquífero, 
afetando assim o lençol freático? 

Sim 5 

Poderá afetar o fluxo da água subterrânea? Sim 5 

Haverá alteração no curso original? Não 0 

Aumentará a demanda de recursos hídricos em qualidade e 
volume, em horizontes definidos de tempo? 

Sim 5 

Acarretará em menor vazão no fluxo original? Não 0 

Acarretará na redução do potencial de navegabilidade? Não 0 

Poderá resultar em alterações no leito e margens dos cursos 
d’água? 

Não 0 

Ocorrerá emissão de efluentes sobre os corpos d’água? Não 0 

Alterará o gradiente de salinidade e/ou mais correntes do 
estuário, levando a aumentos nas concentrações de poluentes 
ou problemas de dispersão? 

Não 0 

Haverá prejuízo à dinâmica da população de ictiofauna e demais 
comunidades de organismos do meio aquático? 

Não 0 

 Resultado 0,444 

C
li

m
a 

e
 q

u
al

id
ad

e
 d

o
 a

r 

Indicador Resposta Peso 

Há algum fator climático que possa restringir o 
empreendimento? 

Não 0 

Há algum fator climático que possa influenciar a dispersão de 
poluentes? (direção e intensidade dos ventos p/ex.) 

Sim 5 

Haverá emissão e dispersão de odores que causarão incômodos 
à população? 

Não 0 

Haverá emissão de material particulado? Não 0 

Acarretará em poluição sonora que venha afetar as 
proximidades ao empreendimento? 

Sim 5 

Haverá emissão de gases? Sim 5 

Haverá emissão e concentração de vapores? Sim 5 

 Resultado 2,04 
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P
ai

sa
ge

m
 

Indicador Resposta Peso 

Muito Comprometida - Paisagem predominantemente antropizada; 

Fragmentos pequenos e isolados; Conexão e dispersão entre fragmentos 

comprometidas; Totalmente influenciados pelas atividades do entorno (sem 

área núcleo); Predadores de topo de cadeia, grandes herbívoros ou outras 

espécies chaves perdidas; Invasão por espécies exóticas; Estrutura e função 

comprometidas. 

1 

  Resultado 1 
  

 
 

  Resultado Final 1,645 

7.3.5. Componente D: Sociocultural econômico 

C
li

m
a 

e
 q

u
al

id
ad

e
 d

o
 a

r 

Indicador Resposta Peso 

O empreendimento é compreendido e aceito pela comunidade? Sim 5 

Haverá sobrecarga à infra instrutora pública na prestação de 
serviços como escola, saúde, saneamento, segurança, 
comunicação, transportes, etc.? 

Sim 5 

A população explora recursos naturais (flora, fauna, água, 
minerais), como matéria prima, na forma extrativista, para sua 
subsistência ou comercialmente? 

Não 0 

O empreendimento influenciará essa exploração de forma 
negativa? 

Não 0 

A região é utilizada como patrimônio turístico, ou ainda, como 
lazer pela comunidade local? 

Não 0 

O empreendimento afetará essa forma de apropriação (Turismo) 
de forma negativa? 

Não 0 

 Resultado 1,388 

P
o

p
u

la
çã

o
 Indicador Resposta Peso 

Remanejamento Não 
0 

Assentamento Não 

 Resultado 0 

P
at

ri
m

ô
n

io
 C

u
lt

u
ra

l Indicador Resposta Peso 

Bens Imateriais Não ocorrente 0 

Patrimônio Histórico e Artístico Não ocorrente 0 

Patrimônio Espeleológico Não ocorrente 0 

Matéria Prima Não ocorrente 0 

Acessibilidade ao Patrimônio Cultural Não ocorrente 0 

 Resultado 0 
  

 
 

  Resultado Final 0,463 
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7.3.6. Componente E: Matriz de impacto 

Indicador Ambientes Impactados   

Abrangência Físico Peso Biótico Peso Socioeconômico Peso Resultado 

À área do 
Empreendimento 

Máximo 5 Médio 3 Médio-superior 4 

3,83 
Externo ao 
empreendimento 

Médio-
superior 

4 Médio 3 Médio-superior 4 

Manifestação no tempo 

Fase Inicial do 
Empreendimento 

Máximo 5 Máximo 5 Máximo 5 
4,00 

Fase de 
Operação 

Médio 3 
Médio-
inferior 

2 Médio-superior 4 

Magnitude/Importância 

Intensidade 
Médio-

superior 
4 

Médio-
superior 

4 Médio-superior 4 4,00 

Relação Causa-Efeito 

Direta ou 
Primária 

Máximo 5 Médio 3 Máximo 5 

2,89 Indireta ou 
Secundária 

Médio 3 
Médio-
inferior 

2 Médio-superior 4 

Acumulativa Mínimo 1 Mínimo 1 Médio-inferior 2 
        

Resultado Final 3,68 

 

7.4. Resultado 

A tabela abaixo apresenta o peso de cada componente calculado: 

Componente Peso 

A: Localização 0,750 

B: Porte 5,000 

C: Fatores Ambientais 1,645 

D: Sócio cultual econômico 0,463 

E: Matriz de Impacto 3,681 
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Com base nos resultados, calcula-se o GI, conforme: 

𝐺𝐼 =
0,75 + 5 + 1,645 + 0,463 + 3,681

5
= 𝟐, 𝟑𝟎𝟖 

Em seguida, valor percentual da Compensação Ambiental (CA): 

𝐶𝐴 = 2,308  × 0,1 = 𝟎, 𝟐𝟑𝟏% 

Por fim, temos o Valor da Compensação Ambiental: 

𝑉𝐶𝐴 = 𝑅$ 140.000.000,00 × 0,231% = 𝑹$ 𝟑𝟐𝟑. 𝟎𝟔𝟗, 𝟑𝟑 

Assim, para o empreendimento UTE São Pedro, o valor de 

compensação ambiental ficou estimado em R$ 323.069,33 (trezentos e vinte e 

três mil e sessenta e nove reais e trinta e três centavos). 
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8. CONCLUSÕES 

As análises supramencionadas demonstram que, apesar das 

pequenas alterações dos ecossistemas afetados pelo empreendimento, já que 

está-se instalando as margens de uma rodovia, em área já antropizada, tem-se 

a perspectiva de que em médio prazo, as medidas de monitoramento e 

mitigações, poderão contribuir para reduzir eventuais impactos negativos, 

contudo, pela relativa simplicidade do empreendimento, os impactos negativos 

a serem monitorados são relativos a poluição atmosférica e aqueles que por 

ventura afetem a população lindeira. 

Buscando atingir o objetivo que é a conservação, recuperação e 

proteção do meio ambiental, e, tendo em vista a efetividade das ações já 

implantadas ou projetadas, propõe-se que a empresa adote os seguintes 

procedimentos: 

• Realizar um planejamento para implementação das ações; 

• Realizar programas de monitoramento do ambiente e das 

ações implantadas, de modo a avaliar a efetividade das ações 

e a necessidade de retificá-las; 

• Divulgar os resultados do monitoramento e da avaliação das 

ações realizadas, visando subsidiar as decisões para outros 

empreendimentos; 

• Implementação todos os programas propostos; 

• Apresentar o projeto a população em audiência pública ou 

reuniões técnicas, de forma a justificar e apresentar as ações 

de controle que serão implementadas. 

Assim, após os estudos feitos, a UTE São Pedro pode ser 

considerada viável, não implicando em danos ambiental diretos, sendo que 
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pode gerar impacto positivo ao meio ambiente se aplicado as medidas 

compensatórias e mitigatórias para a criação de um ambiente melhor e para o 

desenvolvimento regional. 

Essa conclusão se dá pelas consubstanciada nas características: 

• Área diretamente afetada antropizada, sem remanescentes 

florestais significativos; 

• Local de instalação próximo ao centro urbano; 

• Sem áreas indígenas ou quilombolas próximos. 

• Direção do vento favorável; 

• Ausência de rios, riachos, lagos ou lagos na ADA e AID; 

• Baixa representatividade faunística; 

• Aproveitamento dos resíduos florestais para a geração de 

energia; 

• Sistema de filtragem de alta eficiência com liberação de gases 

poluentes abaixo de 50 mg/Nm³; 

• Reaproveitamento das cinzas para adubação; 

• Crescimento da renda na região; 

• Aumento da oferta energética 

Desta forma, consideramos que o empreendimento não causará 

danos irreversíveis ao meio ambiente, sendo que sob alguns aspectos poder-

se-á gerar ganhos positivos, principalmente no que concerte da geração de 

renda para a região e, aumento da oferta energética para o Brasil. 
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