Execução

RECITECH Projeto e Consultoria Sanitária e Ambiental Ltda
Setor Ambiental

Guarapuava, 11 de março de 2016.

Este documento contém páginas deixadas em branco para o adequado alinhamento de
páginas na impressão com a opção frente e verso – “double sided”

Copyright© 2016 por RECITECH Projeto e Consultoria Sanitária e Ambiental Ltda.
Todos os direitos reservados.

CGH Nossa Senhora de Lourdes

Sumário
1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO .......................................................................................... 13
1.1.
1.2.
a.
b.
c.
d.
1.3.

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR .................................................................................................... 3
DADOS DA ÁREA E LOCALIZAÇÃO ........................................................................................................ 3
Acesso ......................................................................................................................................... 4
Área do empreendimento ........................................................................................................... 5
Corpo hídrico ............................................................................................................................... 6
Matricula dos imóveis ................................................................................................................. 6
RESPONSÁVEL PELO ESTUDO AMBIENTAL.............................................................................................. 7

2. INTRODUÇÃO ................................................................................................................................... 11
3. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL ................................................................................................................... 17
4. DESCRIÇÃO GERAL ........................................................................................................................... 29
4.1. ÁREA DE INSERÇÃO ............................................................................................................................... 31
4.2. POTENCIAL ENERGÉTICO ........................................................................................................................ 32
4.2. ÁREA ALAGADA ................................................................................................................................... 32
4.3. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE OU APP.......................................................................................... 32
4.4. EMPREENDIMENTO SIMILARES PRÓXIMOS ................................................................................................. 32
4.4. ESTRUTURAS ....................................................................................................................................... 32
a. Responsabilidade ........................................................................................................................... 32
b. Barragem e Vertedouro ................................................................................................................. 33
c. Tomada D’água .............................................................................................................................. 34
d. Canal de Adução e Câmara de Carga............................................................................................. 35
e. Conduto Forçado ............................................................................................................................ 36
f. Casa de Força e Canal de Fuga ....................................................................................................... 37
f. Turbinas .......................................................................................................................................... 38
g. Geradores ...................................................................................................................................... 39
h. Subestação elevadora .................................................................................................................... 40
i. Transformador Elevador ................................................................................................................. 40
j. Linha de Distribuição....................................................................................................................... 40
k. Comunicação .................................................................................................................................. 41
5. ÁREA DE INFLUÊNCIA ....................................................................................................................... 43
5.1. ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA ............................................................................................................... 45
5.2. ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA .................................................................................................................. 47
5.3. ÁREA DE DIRETAMENTE AFETADA ............................................................................................................ 48
6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL .............................................................................................................. 49
6.1. MEIO FÍSICO ....................................................................................................................................... 51
a. Bacia hidrográfica .......................................................................................................................... 51
b. Dados pluviométricos..................................................................................................................... 52
c. Clima .............................................................................................................................................. 55
d. Geologia ......................................................................................................................................... 56

+55 (42) 3623-0054

+55 (42) 3626-2680

www.recitechambiental.com.br

-I-

Relatório Ambiental Simplificado

d.i. Nitossolo vermelho .................................................................................................................................. 57
d.ii. Cambissolo háplico ................................................................................................................................. 57

e. Hidrologia ...................................................................................................................................... 58
e.i. Pontos Fluviométricos ............................................................................................................................. 58
e.ii. Área de drenagem .................................................................................................................................. 60
e.iii. Índice de Compacidade .......................................................................................................................... 61
e.iv. Índice de conformação ou fator de forma ............................................................................................. 61
e.v. Estudo de correlação entre pontos ......................................................................................................... 62
e.vi. Vazões de cheia na CGH N. S. de Lourdes .............................................................................................. 63
e.vii. Vazão Q7,10 / Vazão remanescente ....................................................................................................... 65
e.viii. Determinação das curvas cota x área x volume do reservatório ......................................................... 66

e. Sedimentologia e transporte de sedimentos ................................................................................. 67
f. Usos da água .................................................................................................................................. 68
g. Estudos limnológicos e da qualidade da água ............................................................................... 68
g.i. Metodologia............................................................................................................................................. 69
g.ii. Resultado e discussões ........................................................................................................................... 69

6.2. MEIO BIÓTICO ..................................................................................................................................... 71
6.2.1. Unidades de Conservação Próximas ........................................................................................ 71
6.2.2. Patrimônio Espeleológico Próximos ......................................................................................... 73
6.2.3. Flora ......................................................................................................................................... 75
a. Mata Atlântica ........................................................................................................................................... 75
b. Mata Atlântica no Estado do Paraná ......................................................................................................... 77
c. Estudo Florístico da área da CGH ............................................................................................................... 81
c.i. Área de Estudo .................................................................................................................................... 82
c.ii. Metodologia ....................................................................................................................................... 82
c.iii. Resultados ......................................................................................................................................... 83
c.iv. Considerações ................................................................................................................................... 86

6.2.4. Delimitação da Área de Preservação Permanente para o Reservatório .................................. 88
a. Apresentação ............................................................................................................................................. 88
b. Metodologia .............................................................................................................................................. 89
c. Resultado ................................................................................................................................................... 90

6.2.5. Fauna ....................................................................................................................................... 93
a. Introdução ................................................................................................................................................. 93
b. Área de Estudo .......................................................................................................................................... 95
c. Ictiofauna ................................................................................................................................................... 96
c.i. Metodologia ........................................................................................................................................ 96
c.ii. Resultados e discussões ..................................................................................................................... 97
d. Herpetofauna ............................................................................................................................................ 99
d.i. Metodologia ..................................................................................................................................... 100
1. Procura Visual .......................................................................................................................................... 100
2. Censo Auditivo ......................................................................................................................................... 100
d.ii. Resultados e discussões ................................................................................................................... 101
e. Ornitofauna ............................................................................................................................................. 103
e.i. Metodologia ...................................................................................................................................... 103
1. Censos Auditivos e Visuais ....................................................................................................................... 104
2. Ponto de Escuta ....................................................................................................................................... 104
3. Redes de Captura de Aves (rede de neblina): ( ........................................................................................ 104
4. Registros ocasionais qualitativos: ............................................................................................................ 105
e.ii. Resultados e discussões ................................................................................................................... 105
f. Mastofauna .............................................................................................................................................. 108
f.i. Metodologia ...................................................................................................................................... 109
f.ii. Resultados e discussões .................................................................................................................... 113
g. Prognóstico ambiental ............................................................................................................................. 115
g.i. Fauna aquática .................................................................................................................................. 115

- II -

GRUPO RECITEH

Rua Romeu Karpinski Rocha, 3736 - Guarapuava - Paraná – Brasil
recitech@recitechambiental.com.br

CGH Nossa Senhora de Lourdes

g.ii. Fauna terrestre ................................................................................................................................ 118

6.3. MEIO ANTRÓPICO .............................................................................................................................. 121
a. Propriedades atingidas ................................................................................................................ 121
a.i. Lote Rural n. 118-A ................................................................................................................................ 123
a.ii. Lote Rural n. 119-A. .............................................................................................................................. 123
a.iii. Lote Rural n. 120 .................................................................................................................................. 123
a.iv. Lotes n. 01 e 03 .................................................................................................................................... 124

b. Aspecto histórico e população ..................................................................................................... 124
c. Infraestrutura, equipamentos urbanos e serviços públicos .......................................................... 125
c.i. Sistema viário ......................................................................................................................................... 125
c.ii. Serviços de saúde pública ..................................................................................................................... 127
c.iii. Educação .............................................................................................................................................. 135
c.iv. Segurança pública ................................................................................................................................ 136
c.v. Saneamento .......................................................................................................................................... 137
c.vi. Energia elétrica ..................................................................................................................................... 137
c.vii. Atividades extrativistas ....................................................................................................................... 138

d. Caracterização econômica ........................................................................................................... 140
d.i. População Economicamente Ativa ou PEA ............................................................................................ 140
d.ii. Empregos .............................................................................................................................................. 142
d.iii. Renda ................................................................................................................................................... 143
d.iv. Produto Interno Bruto ou PIB .............................................................................................................. 144

e. Discussão ..................................................................................................................................... 144
7. PROGNÓSTICO AMBIENTAL ........................................................................................................... 147
7.1. METODOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS ............................................................... 150
7.2. IMPACTOS AO MEIO FÍSICO E BIÓTICOS .................................................................................................. 150
7.3. IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS.............................................................................................................. 152
a. Geração de empregos .................................................................................................................. 152
a.i. Empregos Diretos................................................................................................................................... 152
a.ii. Indiretos ................................................................................................................................................ 153

b. Incremento na arrecadação municipal ........................................................................................ 154
b.i. Imposto sobre transmissão inter vivos ou ITBI ...................................................................................... 155
b.ii. Imposto sobre serviço de qualquer natureza ou ISSQN ....................................................................... 156
b.iii. Taxas .................................................................................................................................................... 157
b.iv. Imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual ou
intermunicipal e comunicação ou ICMS ...................................................................................................... 158
b.v. Imposto sobre propriedade de veículos automotores ou IPVA ............................................................ 159
b.vi. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza ou IR ........................................................ 160

c. Perda de Área Produtiva .............................................................................................................. 161
d. Outros Impactos........................................................................................................................... 161
7.4. PROGNÓSTICO ................................................................................................................................... 162
7.4. TABELA RESUMO DO PROGNÓSTICO AMBIENTAL ...................................................................................... 164
8. PLANOS E PROGRAMAS ................................................................................................................. 165
8.1. PROGRAMAS AMBIENTAIS .................................................................................................................... 167
8.2. CÓDIGO DE POSTURA E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL ............................................................................ 168
8.3. MEIO FÍSICO ..................................................................................................................................... 169
a. Programa de monitoramento do reservatório e entorno ............................................................ 169
a.i. Tabela resumo ....................................................................................................................................... 169
a.ii. Justificativa ........................................................................................................................................... 169
a.iii. Objetivos .............................................................................................................................................. 169
a.iv. Efeitos .................................................................................................................................................. 169

+55 (42) 3623-0054

+55 (42) 3626-2680

www.recitechambiental.com.br

- III -

Relatório Ambiental Simplificado

a.vii. Responsabilidade ................................................................................................................................ 170

b. Programa de Gestão de Resíduos Sólidos ou PRGS...................................................................... 170
b.i. Tabela Resumo ...................................................................................................................................... 170
b.ii. Justificativa ........................................................................................................................................... 170
b.iii. Objetivos .............................................................................................................................................. 170
b.iv. Efeitos .................................................................................................................................................. 171
b.v. Subprograma de treinamento para gestão de resíduos ....................................................................... 171
b.v.i. Tabela Resumo ............................................................................................................................... 171
b.v.ii. Justificativa .................................................................................................................................... 171
b.v.iii. Objetivos ...................................................................................................................................... 171
b.v.iv. Efeitos........................................................................................................................................... 172
b.vi. Responsabilidade ................................................................................................................................. 172

c. Programa de gestão do esgotamento sanitário........................................................................... 172
c.i. Tabela Resumo ....................................................................................................................................... 172
c.ii. Justificativa ............................................................................................................................................ 172
c.iii. Objetivos .............................................................................................................................................. 172
c.iv. Efeitos................................................................................................................................................... 173
c.v. Responsabilidade .................................................................................................................................. 173

d. Plano de Gerenciamento de Riscos ou PGR ................................................................................. 173
d.i. Tabela Resumo ...................................................................................................................................... 173
d.ii. Justificativa ........................................................................................................................................... 173
d.iii. Objetivos .............................................................................................................................................. 174
d.iv. Efeitos .................................................................................................................................................. 174
d.v. Responsabilidade .................................................................................................................................. 174

8.4. MEIO BIÓTICO ................................................................................................................................... 175
a. Programa de monitoramento da fauna ....................................................................................... 175
a.i. Tabela Resumo....................................................................................................................................... 175
a.ii. Justificativa ........................................................................................................................................... 175
a.iii. Objetivos .............................................................................................................................................. 175
a.iv. Área de Estudo ..................................................................................................................................... 176
a.v. Monitoramento .................................................................................................................................... 176
a.vi. Efeitos .................................................................................................................................................. 176
a.vii. Responsabilidade ................................................................................................................................ 176

b. Programa de resgate da fauna .................................................................................................... 176
b.i Tabela Resumo ....................................................................................................................................... 176
b.ii. Justificativa ........................................................................................................................................... 176
b.iii. Objetivos .............................................................................................................................................. 177
b.iv. Efeitos .................................................................................................................................................. 178
b.v. Responsabilidade .................................................................................................................................. 178

c. Programa de monitoramento limnológico e qualidade da água ................................................. 178
c.i Tabela Resumo ........................................................................................................................................ 178
c.ii. Justificativa ............................................................................................................................................ 178
c.iii. Objetivos .............................................................................................................................................. 179
c.iv. Monitoramento .................................................................................................................................... 179
c.v. Efeitos ................................................................................................................................................... 180
c.vi. Responsabilidade ................................................................................................................................. 180

d. Programa de supressão vegetal .................................................................................................. 180
d.i Tabela Resumo ....................................................................................................................................... 180
d.ii. Justificativa ........................................................................................................................................... 180
d.iii. Objetivos .............................................................................................................................................. 180
d.iii. Efeitos .................................................................................................................................................. 180
d.iv. Responsabilidade ................................................................................................................................. 181

e. Programa de Recuperação de áreas degradadas ........................................................................ 181
e.i. Tabela Resumo ...................................................................................................................................... 181

- IV -

GRUPO RECITEH

Rua Romeu Karpinski Rocha, 3736 - Guarapuava - Paraná – Brasil
recitech@recitechambiental.com.br

CGH Nossa Senhora de Lourdes

e.ii. Justificativa ........................................................................................................................................... 181
e.iii Objetivo ................................................................................................................................................ 181
e.iv Efeitos ................................................................................................................................................... 181
e.v Responsabilidade ................................................................................................................................... 181

f. Programa de Compensação Ambiental ........................................................................................ 182
f.i. Tabela Resumo ....................................................................................................................................... 182
f.ii. Justificativa ............................................................................................................................................ 182
f.iii. Objetivos ............................................................................................................................................... 182
f.iv. Efeitos ................................................................................................................................................... 182
f.v. Responsabilidade ................................................................................................................................... 182

8.5. MEIO ANTRÓPICO .............................................................................................................................. 183
a. Programa de Geração de Emprego .............................................................................................. 183
a.i. Tabela Resumo....................................................................................................................................... 183
a.ii. Justificativa ........................................................................................................................................... 183
a.iii. Objetivo................................................................................................................................................ 183
a.iv. Efeitos .................................................................................................................................................. 183
a.v. Subprograma de capacitação de mão de obra...................................................................................... 184
a.v.i. Tabela Resumo ............................................................................................................................... 184
a.v.ii. Justificativa .................................................................................................................................... 184
a.v.iii. Objetivos ...................................................................................................................................... 184
a.v.iv. Efeitos ........................................................................................................................................... 184
a.vi. Subprograma de Saúde e Segurança da mão de obra. ........................................................................ 185
a.vi.i. Tabela Resumo .............................................................................................................................. 185
a.vi.ii. Justificativa ................................................................................................................................... 185
a.vi.iii. Objetivos ..................................................................................................................................... 185
a.vi.iv. Efeitos .......................................................................................................................................... 186
a.vii. Responsabilidade ................................................................................................................................ 186

b. Programa de Educação Socioambiental ...................................................................................... 186
b.i. Tabela Resumo ...................................................................................................................................... 186
b.ii. Justificativa ........................................................................................................................................... 186
b.iii. Objetivos .............................................................................................................................................. 187
b.iv. Efeitos .................................................................................................................................................. 187
b.v. Subprograma de proibição da caça e pesca .......................................................................................... 188
b.v.i. Tabela Resumo ............................................................................................................................... 188
b.v.i. Justificativa ..................................................................................................................................... 188
b.v.i. Objetivos ........................................................................................................................................ 189
b.v.i. Efeitos ............................................................................................................................................ 190
b.v. Responsabilidade .................................................................................................................................. 190

c. Programa de comunicação social ................................................................................................ 190
c.i. Tabela Resumo ....................................................................................................................................... 190
c.ii. Justificativa ............................................................................................................................................ 190
c.iii. Objetivos .............................................................................................................................................. 191
c.iv. Efeitos................................................................................................................................................... 192
c.v. Responsabilidade .................................................................................................................................. 192

9. CONCLUSÃO ................................................................................................................................... 193
ANEXOS ............................................................................................................................................. 197

+55 (42) 3623-0054

+55 (42) 3626-2680

www.recitechambiental.com.br

-V-

CGH Nossa Senhora de Lourdes

Figuras
FIGURA 1 – LOCALIZAÇÃO DA CGH NOSSA SENHORA DE LOURDES ............................................................................. 4
FIGURA 2– ROTA DE ACESSO À CGH A PARTIR DO TREVO PRINCIPAL DE REALEZA. .......................................................... 4
FIGURA 3 – ESTRUTURAS REMANESCENTES DA ANTIGA HIDRELÉTRICA .......................................................................... 5
FIGURA 4 – BACIA HIDROGRÁFICA DE INSERÇÃO DA CGH N. S. DE LOURDES ................................................................. 6
FIGURA 5 – ÁREA DE INSERÇÃO DA CGH N. S. DE LOURDES .................................................................................... 31
FIGURA 6 - BARRAGEM EXISTENTE ...................................................................................................................... 33
FIGURA 7 – COMPORTA DE ACIONAMENTO MANUAL NA TOMADA D’ÁGUA EXISTENTE ................................................... 34
FIGURA 8 – TRECHO DO CANAL DE ADUÇÃO EXISTENTE ........................................................................................... 35
FIGURA 9 – TUBULAÇÃO FORÇADA EXISTENTE ....................................................................................................... 37
FIGURA 10 – CASA DE FORÇA EXISTENTE.............................................................................................................. 37
FIGURA 11 – CANAL DE FUGA EXISTENTE ............................................................................................................. 38
FIGURA 12 – PONTO DE CONEXÃO COM A LINHA DE TRANSMISSÃO DA CGH ............................................................... 41
FIGURA 13 – BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SARANDI ............................................................................................. 46
FIGURA 14 – ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA OU AII DA CGH N. S. DE LOURDES......................................................... 47
FIGURA 15 – ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA OU AID DA CGH N. S. DE LOURDES .......................................................... 48
FIGURA 16 – ÁREA DE DIRETAMENTE AFETADA (ADA) .......................................................................................... 48
FIGURA 17 - LOCALIZAÇÃO HIDROGRÁFICA DA CGH. .............................................................................................. 51
FIGURA 18 – ESTAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS PRÓXIMAS AO RIO SARANDI. ..................................................................... 52
FIGURA 19 – DOMÍNIO CLIMÁTICO, SEGUNDO CLASSIFICAÇÃO DE KÖPPEN, DA CGH N. S. DE LOURDES ........................... 56
FIGURA 20 – VAZÕES MÉDIAS EM PEQUENAS BACIAS DO PARANÁ ............................................................................. 59
FIGURA 21 – MAPA COM AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO PARANÁ .................................................................... 72
FIGURA 22 – MAPA COM AS PATRIMÔNIOS ESPELEOLÓGICO NO PARANÁ .................................................................. 74
FIGURA 23 - FITOFISIONOMIA DA MATA ATLÂNTICA. ............................................................................................. 76
FIGURA 24 - DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES FITOGEOGRÁFICAS MAIS REPRESENTATIVAS NO PARANÁ................................. 78
FIGURA 25 - PERFIL ESQUEMÁTICO DA FLORESTA OMBRÓFILA MISTA (MATA COM ARAUCÁRIA). ................................... 81
FIGURA 26 – MAPA DE ZONEAMENTO NA ÁREA DA CGH NOSSA SENHORA DE LOURDES .............................................. 89
FIGURA 27 – CALCULO DA APPR E APPI ............................................................................................................. 91
FIGURA 28 – FAIXA DE MANUTENÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE CILIAR (FMAP) CALCULADA (FAIXA DE 40M)
........................................................................................................................................................... 92
FIGURA 29– ÁREAS SELECIONADAS PARA O ESTUDO DA FAUNA................................................................................. 95
FIGURA 30 - REDE DE ESPERA. ........................................................................................................................... 96
FIGURA 31 - QUEDA PRÓXIMA A ÁREA DA CASA DE FORÇA ....................................................................................... 98
FIGURA 32 - FOZ DO RIO SARANDI E DO RIO COTEJIPE ............................................................................................ 98
FIGURA 33 – ASTYANAX ALTIPARANAE ................................................................................................................ 99
FIGURA 34 – TUPINAMBIS SP. CAPTURADO EM ARMADILHA TIPO TOMAHAWNK ........................................................ 102
FIGURA 35 – REDE DE NEBLINA ........................................................................................................................ 105
FIGURA 36 – ARMADILHA TIPO TOMAHAWK. ..................................................................................................... 110
FIGURA 37 – ARMADILHA DO TIPO SHERMAN ..................................................................................................... 111
FIGURA 38 – DIDELPHIS ALBIVENTRIS LOCALIZADO EM CENSO VISUAL. ..................................................................... 111
FIGURA 39 – CÂMERA TRAP ............................................................................................................................ 113
FIGURA 40 – ÁREA UTILIZADA PARA EVENTOS RELIGIOSOS E DE LAZER SOBRE LOCAL QUE DEVERIA SER DESTINADO A APP. . 115
FIGURA 41 – VESTÍGIOS DE POLUIÇÃO ............................................................................................................... 116
FIGURA 42 - DISTÂNCIA DA ETE DAS UNIDADES DA CGH ..................................................................................... 116
FIGURA 43 – PROBLEMAS IDENTIFICADOS NA APP .............................................................................................. 118
FIGURA 44 – ESPÉCIES EXÓTICAS NA ÁREA DE APP .............................................................................................. 119
FIGURA 45 – LOTES AFETADOS PELO EMPREENDIMENTO ....................................................................................... 122
FIGURA 46 – SISTEMA VIÁRIO COM DESTAQUE AO MUNICÍPIO DE REALEZA ............................................................... 126

+55 (42) 3623-0054

+55 (42) 3626-2680

www.recitechambiental.com.br

- VII -

Relatório Ambiental Simplificado

FIGURA 47 - CLÁUSULA DAS RESPONSABILIDADES AMBIENTAIS .............................................................................. 168
FIGURA 48 - MODELO DE MATERIAL INFORMATIVO SOBRE A VEDAÇÃO DA CAÇA, PESCA E BANHISTAS NA ÁREA DA OBRA. ... 189

- VIII -

GRUPO RECITEH

Rua Romeu Karpinski Rocha, 3736 - Guarapuava - Paraná – Brasil
recitech@recitechambiental.com.br

CGH Nossa Senhora de Lourdes

Tabelas
TABELA 1 – DADOS CADASTRAIS DO EMPREENDEDOR ............................................................................................... 3
TABELA 2 – DADOS DO EMPREENDIMENTO............................................................................................................. 3
3. TABELA 3 – DADOS DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELOS ESTUDOS AMBIENTAIS ....................................................... 7
TABELA 4 – CORPO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO ESTUDO AMBIENTAL.......................................................................... 8
TABELA 5 - LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PERTINENTE A UNIDADES GERADORAS HIDRELÉTRICAS ............................................ 19
TABELA 6 - DADOS DA BARRAGEM E VERTEDOURO ................................................................................................. 34
TABELA 7 – DADOS DA TOMADA D’ÁGUA ............................................................................................................. 35
TABELA 8 – DADOS DO CANAL DE ADUÇÃO ........................................................................................................... 36
TABELA 9 – DADOS DOS GERADORES ................................................................................................................... 39
TABELA 10 – DADOS DO TRANSFORMADOR ELEVADOR ........................................................................................... 40
TABELA 11 – ESTAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS UTILIZADAS PARA O ESTUDO DAS VAZÕES ..................................................... 52
TABELA 12 – VAZÕES MÉDIAS MENSAIS E TOTAIS ANUAIS DO POSTO REALEZA ............................................................. 53
TABELA 13 - VAZÕES MÉDIAS MENSAIS E TOTAIS ANUAIS DO POSTO SALTO CAXIAS (JUS. L1) .......................................... 54
TABELA 14 - VAZÕES MÉDIAS MENSAIS E TOTAIS ANUAIS DO POSTO REALEZA .............................................................. 55
TABELA 15 - RESULTADO DAS ANÁLISES ............................................................................................................... 70
TABELA 16 – CARACTERIZAÇÃO DO BIOMA MATA ATLÂNTICA POR REGIÃO FITOECOLÓGICA AGRUPADA............................ 77
TABELA 17 - ESPÉCIES ARBÓREAS LEVANTADAS EM CAMPO NA ÁREA DA CGH N. S. DE LOURDES .................................... 84
TABELA 18 - ICTIOFAUNA REGISTRADA NA ÁREA DA CGH N. S. DE LOURDES ............................................................... 97
TABELA 19 - ANUROFAUNA REGISTRADA NA ÁREA DA CGH N. S. DE LOURDES. ......................................................... 101
TABELA 20 – RÉPTEIS REGISTRADA NA ÁREA DA CGH N. S. DE LOURDES. ................................................................. 102
TABELA 21 – ONITOFAUNA REGISTRADA NA ÁREA DA CGH N. S. DE LOURDES. ......................................................... 106
TABELA 22 – MASTOFAUNA REGISTRADA NA ÁREA DA CGH N. S. DE LOURDES. ........................................................ 114
TABELA 23 – PROPRIEDADES ATINGIDAS. ........................................................................................................... 121
TABELA 24 – USO DO SOLO NO LOTE RURAL 118-A. ............................................................................................ 123
TABELA 25 – USO DO SOLO NO LOTE RURAL 119-A. ............................................................................................ 123
TABELA 26 – USO DO SOLO NO LOTE RURAL 120................................................................................................. 123
TABELA 27 – USO DO SOLO NOS LOTES 01 E 03. ................................................................................................. 124
TABELA 28 - UNIDADES DE SAÚDE E ESPECIALIDADES ........................................................................................... 127
TABELA 29 – ESTABELECIMENTOS DE ENSINO EM 2012 ....................................................................................... 135
TABELA 30 – MATRÍCULAS NO ENSINO REGULAR EM 2012. .................................................................................. 135
TABELA 31 - CRIMES CONSUMADOS NO PERÍODO 2012 E 2013. ........................................................................... 136
TABELA 32 – ATENDIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM 2012. .................................................................................. 137
TABELA 33 – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR SETOR EM 2010 E 2013............................................................ 137
TABELA 34 - ÁREA COLHIDA, PRODUÇÃO, RENDIMENTO MÉDIO E VALOR DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA EM 2012. ................. 138
TABELA 35 – EFETIVO DE PECUÁRIA E AVES EM 2012. .......................................................................................... 139
TABELA 36 – PRODUÇÃO DE ORIGEM ANIMAL EM 2012. ...................................................................................... 140
TABELA 37 - SILVICULTURA ............................................................................................................................. 140
TABELA 38 - POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA EM 2012. ............................................................................. 141
TABELA 39 - OCUPAÇÃO DA POPULAÇÃO DE 18 ANOS OU MAIS ............................................................................. 142
TABELA 40 – EMPREGOS POR SETOR EM 2012 ................................................................................................... 142
TABELA 41 – PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) PER CAPITA E A PREÇOS CORRENTES NO PERÍODO 2009-2011. .............. 144
TABELA 42 – PREVISÃO DOS CARGOS E REMUNERAÇÕES DOS EMPREGOS GERADOS DIRETAMENTE. ................................ 153
TABELA 43 – BASE LEGAL DO ITBI .................................................................................................................... 155
TABELA 44 – BASE LEGAL DO ISSQN ................................................................................................................ 156
TABELA 45 – BASE LEGAL DAS TAXAS ................................................................................................................ 157
TABELA 46 – BASE LEGAL DAS ICMS................................................................................................................. 158
TABELA 47 – BASE LEGAL DO IPVA................................................................................................................... 160
TABELA 48 – BASE LEGAL DO IR ....................................................................................................................... 160

+55 (42) 3623-0054

+55 (42) 3626-2680

www.recitechambiental.com.br

- IX -

Relatório Ambiental Simplificado

TABELA 49 -DESCRIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTOS ...................................................................................... 164
TABELA 50: QUADRO DE LEGENDAS DOS IMPACTOS E MEDIDAS ............................................................................. 167

-X-

GRUPO RECITEH

Rua Romeu Karpinski Rocha, 3736 - Guarapuava - Paraná – Brasil
recitech@recitechambiental.com.br

CGH Nossa Senhora de Lourdes

Anexo
ANEXO 1 – ART DO. JUNIOR DANIELI, ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL. ....................................................... 199
ANEXO 2 – ART DO TIAGO ELIAS CHAOUICHE, BIÓLOGO. ...................................................................................... 201
ANEXO 3 – ART DO PEDRO HENRIQUE MILDEMBERGER EURICH,, ENGENHEIRO AMBIENTAL............................................... 202
ANEXO 4 – ART DO VITOR HUGO CAMPOS, GEOGRAFO............................................................................................ 203
ANEXO 5 – ART DO CARLOS ROBERTO DE AZEVEDO, ENGENHEIRO AGRÔNOMO. .............................................................. 205
ANEXO 6 – ART DO JOHN MARIO PROVIN, BIÓLOGO. .......................................................................................... 207
ANEXO 7 – ART DO FELIPE LOPES BARBOSA, BIÓLOGO. ........................................................................................ 209
ANEXO 8 – ART DO ADALBERTO DA SILVA PENTEADO NETO, BIÓLOGO. .................................................................. 211
ANEXO 9 – ART DO FELIPE LOPES BARBOSA, BIÓLOGO. ........................................................................................ 213
ANEXO 10 – ART DO JESSÉ SIQUEIRA, BIÓLOGO.................................................................................................. 215
ANEXO 11 – REGISTRO NO CORECON DO EDISON CARLOS BUSS, ECONOMISTA. .......................................................... 217
ANEXO 12 – ART DO RAFAEL IATRINO ROCHA, TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA. .................................................................. 219
ANEXO 13 – REGISTRO NO CRC-PR DO RAFAEL IATRINO ROCHA, CONTADOR.T ............................................................. 221
ANEXO 14 – LAUDOS DAS ANÁLISES DA ÁGUA. .................................................................................................... 223
ANEXO 15 –OFICIO SANEPAR CA 855/2015 - URFB....................................................................................... 225

+55 (42) 3623-0054

+55 (42) 3626-2680

www.recitechambiental.com.br

- XI -

CGH Nossa Senhora de Lourdes

1. IDENTIFICAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO

- 13 +55 (42) 3623-0054

+55 (42) 3626-2680

www.recitechambiental.com.br

- 13 -

CGH Nossa Senhora de Lourdes

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
1.1.

Identificação do empreendedor
O potencial foi prospectado por Francisco Smaniotto (Tabela 1),

visando explorar a produção de energia elétrica a partir de uma fonte renovável
e de baixo impacto ambiental.
Tabela 1 – Dados cadastrais do empreendedor

Empreendedor

Francisco Smaniotto

CPF

722.893.839-00

Endereço da sede
operacional

Rua Germínio Felipe, 1565
85620-000 – Salgado Filho, PR

Contato

+55 (43) 8403-6814

1.2.

Dados da Área e Localização
A Central Geradora Hidrelétrica (CGH) Nossa Senhora de Lourdes

(Tabela 2) será construída no município de Realeza, região sudoeste do Paraná,
e aproveitará um desnível do rio Sarandi, pertencente a bacia hidrográfica do rio
Iguaçu (Figura 1).
Tabela 2 – Dados do empreendimento

Empreendimento

CGH Nossa Senhora de Lourdes

Tipo

Central Geradora Hidrelétrica ou CGH

Potência

1.000 kW (ou 1 MW)

Corpo hídrico

Rio Sarandi, Baixo Iguaçu, Bacia do Paraná

Município, UF

Realeza, PR

Contato

+55 (43) 8403-6814

Coordenadas

Barragem 22J 246667E 7149017S
Casa de Força 22J 246296E 7148867S

+55 (42) 3623-0054

+55 (42) 3626-2680
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Figura 1 – Localização da CGH Nossa Senhora de Lourdes

a. Acesso
O local em questão fica aproximadamente 2 km do centro da cidade
de Realeza, estando dentro do perímetro urbano. O acesso pode ser realizado
a partir do trevo principal de entrada à cidade, localizado na Rodovia Dep.
Arnaldo Faivro Busato (22J 244693E 7146517S), onde deve-se sair da rotatória,
ingressando na Av. Bruno Zuttion e seguir por 2,2 km, após, converge-se à
esquerda na rua Marco Aurélio e segue 350 m até o ponto 22J
246336E7148106S,

onde

então,

converge-se

à

direita

e

segue

por

aproximadamente 900 m. em estrada de chão, até o ponto 22J 246196E
7148867S onde será implantada a CGH Nossa Sra. de Lourdes (Figura 2).

Figura 2– Rota de acesso à CGH a partir do trevo principal de Realeza.
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b. Área do empreendimento
O empreendimento aproveitará as estruturas remanescentes da
antiga CGH Realeza, já desativada (Figura 3). Como estão na sua maior parte
em bom estado e podendo ser utilizadas com algumas obras de recuperação, o
impacto das novas estruturas é insignificante. Vale ressaltar que não haverá
alterações na largura e altura da barragem, assim, não acarretará mudanças no
tamanho do lago.

Figura 3 – Estruturas remanescentes da antiga hidrelétrica
[a] Barragem. [b] Canal de adução. [c] Tubulação forçada. [d] Casa de força.
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c. Corpo hídrico
O aproveitamento hidrelétrico está no trecho do Rio Sarandi,
pertencente à bacia do rio Iguaçu (Figura 4), no baixo Iguaçu, bacia hidrográfica
do Paraná.

Figura 4 – Bacia hidrográfica de inserção da CGH N. S. de Lourdes

d. Matricula dos imóveis
A área que se encontra as estruturas da antiga CGH é de propriedade
do Sr. Francisco Samaniotto e Sra. Diana Luiza Turski Samaniotto, gleba
integrante da área inscrita no Cartório de Registro de Imóveis de Realeza, PR,
sob matricula nº 23.648, Lote Rural 118-A da Gleba 46-AM, empreendedor da
CGH N. S. de Lourdes.
Já os lotes de influência direta do empreendimento são de
propriedade do Sr. Olivio Wagner e Sra. Romilda Wagner, gleba integrante da
área inscrita no Cartório de Registro de Imóveis de Realeza, PR, sob matricula
nº 10.456, Lote Rural 119 da Gleba 46-AM; adquirida pelo empreendedor e; do
Sr. Zílio Zanandréa e Sra. Elma Zuttion Zanandréia, gleba integrante da área
inscrita no Cartório de Registro de Imóveis de Realeza, PR, sob matricula nº 921,
Lote Rural 120 da Gleba 46-AM e matricula nº 7.005, Lotes 01 e 03 da Gleba 35AM, negociada com o empreendedor.
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O mapa com as divisas encontra-se na Figura 45, p.122 e os registros
e contratos, em anexo.

1.3.
2.

Responsável pelo Estudo Ambiental

O estudo ambiental foi realizado pelo Grupo Recitech, setor ambiental
(Tabela 3), empresa criada em 2001, com sede em Guarapuava, Paraná.

3.

Tabela 3 – Dados da empresa responsável pelos estudos ambientais

Empresa

Grupo Recitech

Razão Social

Recitech Projeto e Consultoria Sanitária e Ambiental Ltda - ME

CNPJ

04.630.528/0001-03

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

O Grupo Recitech dispõe de uma equipe multidisciplinar, com
técnicos especializados em diversas áreas do conhecimento podendo assim
oferecer uma gama variada de serviços com qualidade e confiabilidade,

+55 (42) 3623-0054

+55 (42) 3626-2680

www.recitechambiental.com.br
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atendendo demandas de segmentos diversos do mercado, indústria, setores
público e privado.
O corpo técnico responsável pela elaboração deste relatório é
apresentado na Tabela 4 e as respectivas ART’s encontram-se em anexo.
Tabela 4 – Corpo técnico responsável pelo estudo ambiental

Especialidade

Especialista

Coordenação Geral

Junior Danieli, eng. sanitarista e ambiental, auditor
ambiental pela EARA/IEMA e especialista em gestão
ambiental.

Assinatura

CREA-SC 55235/D, Visto-PR 63300; CRQ 09302311
lattes.cnpq.br/5664306600459123

Coordenador do
Projeto

Tiago Elias Chaouiche, biólogo

Meio Físico

Pedro Henrique Mildemberger Eurich, eng.
ambiental e pós-graduado em segurança do
trabalho.

CRBIO-PR 83383/07-D
lattes.cnpq.br/7462249879388542

CREA-PR 123210/D.
lattes.cnpq.br/1861996644847623

Meio Físico –
Estudos
cartográficos

Vitor Hugo Campos, geógrafo

Meio Biótico - Flora

Carlos Roberto de Azevedo, eng. Agrônomo.

CREA-PR 91.202/D
lattes.cnpq.br/4837811585791498

CREA-PR 32.127/D.
lattes.cnpq.br/ 9402543075687020

-8-

Meio Biótico –
Ictiofauna e
Mastofauna

John Mario Provin, biólogo

Meio Biótico –
Herpetofauna

Felipe Lopes Barbosa, biólogo.

Meio Biótico –
Mastofauna e
Avifauna

Adalberto da Silva Penteado, biólogo.

Meio Biótico Ictiofauna

Jessé Siqueira, biólogo

Meio
Socioeconômico

Edison Carlos Buss, economista.

CRBIO-PR 83839/07-D
lattes.cnpq.br/7831016893894948

CRBIO-PR 83646/07-D
lattes.cnpq.br/9846497720993144

CRBIO-PR 83549/07-D
lattes.cnpq.br/6174430131827218

CRBIO-PR66478/07-D
lattes.cnpq.br/7642611268408973

CORECON-PR 3107, 6ª região.
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Especialidade
Meio
Socioeconômico

Especialista

Assinatura

Rafael Iatrino Rocha, contador e téc. em
agropecuária
CRC-PR 64451/O-7; CREA-PR 97926/TD
lattes.cnpq.br/6910932653178631

Apoio Técnico

Ana Paula Vantroba, graduanda em ciências biológicas.
CPF 102.948.009-56

Apoio Técnico

Andressa Karina Silvestri, graduada em ciências biológicas.
CPF 066.454.209-35

Apoio Técnico

Lucas Agostinhak, graduado em ciências biológicas.
CPF 009.531.829-16
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2. INTRODUÇÃO
De acordo com estudos realizados pela ANEEL, o Brasil apresenta
uma das maiores reservas do globo em hidroenergia, e, dada à imensa
quantidade de corpos hídricos que cobrem o País, este é o recurso
historicamente mais utilizado para a geração de eletricidade (cerca de 96%). O
potencial brasileiro está estimado em 213.000 MW, o que equivale a 7 milhões
de barris de petróleo/dia.
A legislação estadual define como CGH uma “unidade geradora de
energia com potencial hidráulico igual ou inferior a 1 MW (um megawatt),
normalmente com barragem somente de desvio, em rio com acidente natural que
impede a subida de peixes”[1].
O aproveitamento hidráulico para fins energéticos é possível devido
ao ciclo biogeoquímico da água. As fases de irradiação solar, energia potencial
gravitacional, que por consequência provocam a evaporação, condensação e
precipitação da água sobre a superfície terrestre. Ao contrário das demais fontes
renováveis, a energia hidrelétrica representa uma parcela significativa da matriz
energética mundial e possui tecnologias de aproveitamento devidamente
consolidadas. Atualmente, é a principal fonte de energia elétrica de diversos
países e corresponde a cerca de 17% de toda a eletricidade gerada no planeta [2].
A contribuição da energia hidráulica na matriz energética nacional
está crescendo significativamente. De acordo com o Balanço Energético
Nacional do ano de 2003, a contribuição era de 14% de todas as unidades
geradoras de energia, contido a participação destas unidades era de quase 83%
de toda a energia elétrica gerada no País[2]. A mais recente atualização do
Balanço Energético Nacional, publicado em 2013, apresentou que a geração de
energia elétrica no Brasil, em centrais de serviço público e autoprodutores atingiu

1
2

Resolução Conjunta SEMA/IAP n. 09/2010, Art. 2º, “a”.
ANEEL. Atlas de energia elétrica do Brasil. 2. Ed. Brasília: ANEEL, 2005. p. 43.
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552,5 TW/h em 2012, com um resultado 3,9% maior que o ano anterior[3].
Permanece ainda como principal a contribuição as centrais de serviço público,
com 76,9% da geração total em 2012[4].
Apesar da tendência de aumento de outras fontes de geração de
energia, devido às restrições socioeconômicas e ambientais a projetos
hidrelétricos e aos avanços tecnológicos no aproveitamento de fontes nãoconvencionais, grande parte dos indicadores energéticos, projetam que a
energia hidráulica continuará sendo ainda, por muitos anos, a principal fonte
geradora de energia elétrica do Brasil. Embora os maiores potenciais
remanescentes estejam localizados em regiões com fortes restrições ambientais
e distantes dos principais centros consumidores, como a bacia Amazônica,
estima-se que, nos próximos anos, pelo menos 50% da necessidade de
expansão da capacidade de geração seja de origem hídrica [5].
O valor do potencial hidrelétrico brasileiro é composto pela soma da
parcela estimada (remanescente e individualizada) com a inventariada. O
potencial hidrelétrico brasileiro é estimado aproximadamente em 260 GW.
Contudo, apenas 68% desse potencial foram inventariados. Entre as bacias com
maior potencial destacam-se as do Rio Amazonas e do Rio Paraná. Na bacia do
Paraná, existem várias sub-bacias com grandes potenciais, entre elas a bacia
do Rio Iguaçu (código 65) com um total estimado de 9.806,90 MW, o que
corresponde a 3,8% do total estimado do país, deste total, atualmente a bacia
do Rio Iguaçu já possui mais de 9.014,29 MW inventariados, isso é, com
diferentes níveis de estudos – inventario, viabilidade e projeto básico – além de
aproveitamentos em construção e operação. Deste total apenas em torno de
10% encontra-se instalado[6].

3

BRASIL. Empresa de Pesquisa Energética. Balanço Energético Nacional 2013 – Ano base 2012: Relatório Síntese. Rio de Janeiro:
EPE, 2013. p. 44
4
Ibidem, p. 31.
5 ANEEL, op. cit., p. 43.
6 ANEEL. Atlas de energia elétrica do Brasil. 2. Ed. Brasília: ANEEL, 2005. p. 45-47.
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Outro fator é que investimentos em grandes hidrelétricas demandam
longos prazos de implantação até a fase de operação, com impactos ambientais
de ampla escala, entre eles, a formação de reservatórios artificiais, que insere
modificações na estrutura e funcionamento dos ecossistemas naturais, com
efeitos na manutenção da biodiversidade, perdas significativas de valores
culturais, dentre outros atributos peculiares a cada empreendimento.
Com base no Banco de Informações Geração da ANEEL, atualizado
em Junho de 2014, há em operação 451 CGH’s, que juntas geram 276,45 MW.
Só no Paraná são 35 CGH’s em operação gerando cerca de 24,41 MW Vale
ressaltar que existem 45 empreendimentos deste porte em outorgados e/ou em
construção, que acrescentarão 30,37 MW na produção energética no país[7,8].
Em 2012 a oferta interna de energia elétrica foi de 592,8 TWh [9] e,
considerando que a estimativa de consumo energético para 2021 será de 736
TWh[10], significando que há necessidade de aumento da oferta interna de 145,2
TWh da matriz elétrica total.
A necessidade de suprir a demanda de energia exigida pelo constante
desenvolvimento industrial faz com que os investimentos voltados para a
geração de energia destinada ao consumo próprio e/ou comercialização no
Mercado Livre de Energia, projete um mercado promissor, esta demanda,
somado ao baixo impacto ambiental decorrente de empreendimentos desta
tipologia, torna-se extremamente viável, tanto em termos ambientais quanto
econômicos.
Para o licenciamento deste tipo de empreendimento faz-se necessário
à elaboração e apresentação de um Relatório Ambiental Simplificado (RAS) para
7

ANEEL. BIG - Banco de Informações de Geração. Brasília: ANEEL. Disponível em <
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm>. Acesso em 18 jun. 2014.
8 Ibidem, Disponível em <http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/ResumoEstadual/CapacidadeEstado.cfm?
cmbEstados=PR:PARAN%C1>. Acesso em 22 out. 2013.
9 BRASIL. Empresa de Pesquisa Energética. Balanço Energético Nacional 2013 – Ano base 2012: Relatório Síntese. Rio de Janeiro:
EPE, 2013. p. 30.
10 Idem. Nota técnica DEA 16/11 - Projeção da Demanda de Energia Elétrica para os próximos 10 anos (2012-2021). EPE: Rio de
Janeiro, 2011. p. 51, tabela 16.
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a obtenção de Licença Prévia[11]. O RAS deve apresentar, justificar e avaliar os
impactos ambientais, positivos e negativos, decorrentes da instalação e
operacionalização do empreendimento, fundamentado na perspectiva de baixo
impacto ambiental, e propondo medidas preventivas e mitigadoras.

Particularmente para o empreendimento em questão, analisando o
cenário local, observa-se que o mesmo segue a tendência do cenário nacional,
com geração de energia atrelada a baixo impacto ambiental. Considerando, o
empreendimento já operou num momento passado, sendo que o aproveitamento
será apenas reformado e reativado, impactos negativos serão baixos.

11
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3. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
No cenário de crise energética, ocorrido em 2001, as pressões para
facilitar o processo de licenciamento ambiental de empreendimentos geradores
de energia culminaram na Resolução CONAMA nº 279/2001 [12].
As principais leis, decretos, resoluções e portarias associadas ao
licenciamento ambiental de empreendimentos hidrelétricos estão relacionadas
na Tabela 5 onde são informados os mais importantes dispositivos legais ou com
força de lei na área de meio ambiente, aplicáveis também às usinas hidrelétricas.
Estas informações estão sistematizadas de acordo com os seus objetivos. Em
cada tópico foi organizado em ordem cronológica.
Tabela 5 - Legislação Ambiental pertinente a unidades geradoras hidrelétricas

Tema

Dispositivo Legal

Descrição

Direitos e Deveres
Individuais e Coletivos

Constituição Federal
de 1988.

No Capítulo I, Artigo 5º, fica determinado que
qualquer cidadão é parte legítima para propor
ação popular que vise anular ato lesivo ao meio
ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

Proteção do Meio
Ambiente

Constituição Federal
de 1988.

O Capítulo VI, Artigo 225, determina que: “Todos
têm o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se
ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações.”

Proteção do Meio
Ambiente

Lei nº 6.938, de 31 de Dispõe sobre a Política Nacional do Meio
agosto de 1981.
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação
e aplicação, constitui o Sistema Nacional do Meio
Ambiente – SISNAMA e institui o Cadastro de
Defesa Ambiental. A Lei estabelece, ainda, como
instrumentos da Política Nacional de Meio
Ambiente, o licenciamento pelo órgão
competente, a revisão de atividades efetiva ou
potencialmente poluidoras e o Cadastro Técnico
Federal de atividades potencialmente poluidoras
ou utilizadoras dos recursos ambientais
(atualizado pela Lei nº 7.804/89).

12

Resolução CONAMA nº 279, de 27 de junho 2001. Disponível em
<http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Legislacao_ambiental /Legislacao_federal/Resolucoes_CONAMA/
RESOLUCAO_CONAMA_279_2001.pdf>. Acesso 26.ago.2015.
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Tabela 5 - Legislação Ambiental pertinente a unidades geradoras hidrelétricas

Tema

Dispositivo Legal

Proteção do Meio
Ambiente

Lei nº 9.605, de 12 de Dispõe sobre as sanções penais e administrativas
fevereiro de 1998.
derivadas de condutas e atividades lesivas ao
meio ambiente, e dá outras providências.

Proteção do Meio
Ambiente

Decreto nº 99.274, de Dispõe sobre a Política Nacional do Meio
06 de junho 1990.
Ambiente, e dá outras providências.

Proteção do Meio
Ambiente

Lei nº 3.824, de 23 de Torna obrigatória a destoca e consequente
novembro de 1960. limpeza das bacias hidráulicas dos açudes,
represas e lagos artificiais.

Flora, Fauna e Unidades Lei nº 12.651, de 25
de Conservação.
de maio de 2012.

Descrição

Estabelece normas gerais com o fundamento
central da proteção e uso sustentável das
florestas e demais formas de vegetação nativa.

Flora, Fauna e Unidades Lei nº12.727, de 17 de Estabelece normas gerais sobre a proteção da
de Conservação.
outubro de 2012.
vegetação, áreas de Preservação Permanente e
as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal,
o suprimento de matéria-prima florestal, o
controle da origem dos produtos florestais e o
controle e prevenção dos incêndios florestais, e
prevê instrumentos econômicos e financeiros
para o alcance de seus objetivos.
Flora e Unidades de
Conservação

Decreto nº 6.660, de
21 de novembro de
2008.

Dispõe sobre o corte, a exploração e a supressão
da vegetação.

Recursos Hídricos

Decreto nº 24.643, de Institui o Código das Águas.
10 de julho de 1934.

Recursos Hídricos

Lei nº 9.433, de 08 de Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos,
janeiro de 1997.
cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos, e dá outras providências.
Altera, parcialmente, o Código das Águas.

Compensação Financeira Lei nº 7.990, de 28 de Institui, para os Estados, Distrito Federal e
dezembro de 1989.
Municípios, compensação financeira pelo
resultado da exploração de petróleo ou gás
natural, de recursos hídricos para fins de energia
elétrica, de recursos minerais e dá outras
providências. Estabelece, no Art. 4o, os casos de
isenção, incluindo PCH (até 10 MW).
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Tabela 5 - Legislação Ambiental pertinente a unidades geradoras hidrelétricas

Tema

Dispositivo Legal

Compensação Financeira Constituição Federal
de 1988.

Descrição
O Capítulo II, Artigo 20, Inciso III, determina como
bens da União: “os lagos, rios e quaisquer
correntes de água em terrenos de seu
domínio...”. No mesmo artigo, Inciso XI,
Parágrafo 1º, “é assegurada, nos termos da lei,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
bem como a órgãos da administração direta da
União, participação no resultado da exploração
de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos
para fins de geração de energia elétrica, ou
compensação financeira por essa exploração.”

Compensação Financeira Lei nº 8.001, de 13 de Define os percentuais da distribuição da
março de 1990.
compensação financeira de que trata a Lei nº
7.990, de 28 de dezembro de 1989, e dá outras
providências.
Compensação Financeira Lei nº 9.427, de 26 de Institui a ANEEL. Estabelece os casos que
dezembro de 1996.
dependem de autorização: potência de 1.000 a
30.000 kW, para produção independente ou
autoprodução, “mantidas as características de
PCH”. Estende, para esses casos, a isenção de
compensação financeira de que trata a Lei 7.990.
Compensação Financeira Resolução 394 da
ANEEL, de 04 de
dezembro de 1998.

Define como PCH as usinas com 1.000 a 30.000
kW de potência instalada e “área total do
reservatório igual ou inferior a 3,0 km2”. O
parágrafo único considera como área do
reservatório a “delimitada pela cota d’água
associada à vazão de cheia com tempo de
recorrência de 100 anos”.

Licenciamento
Ambiental

Decreto nº 99.274, de Regulamenta as Leis nº 6.902, de 27 de abril de
06 de junho de 1990. 1981 e a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e
estabelece que dependerão de licenciamento do
órgão ambiental competente as atividades que
utilizam recursos ambientais, consideradas
efetivas ou potencialmente poluidoras ou
capazes de causar degradação ambiental e que
será exigido EIA e respectivo RIMA para fins do
licenciamento.

Licenciamento
Ambiental

Resolução CONAMA Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais
nº 1, de 23 de janeiro para uso e implementação de avaliação de
de 1986.
impacto ambiental (EIA/RIMA).

Licenciamento
Ambiental

Resolução CONAMA Estabelece os modelos de publicação de pedidos
nº 6, de 24 de janeiro de licenciamento, em qualquer de suas
de 1986.
modalidades, sua renovação e respectiva
concessão da licença.
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Tema

Dispositivo Legal

Descrição

Licenciamento
Ambiental

Resolução CONAMA
nº 6, de 16 de
setembro de 1987.

Regulamenta o licenciamento ambiental para
exploração, geração e distribuição de energia
elétrica.

Licenciamento
Ambiental

Resolução CONAMA
nº 9, de 03 de
dezembro de 1987.

Regulamenta a Audiência Pública.

Licenciamento
Ambiental

Resolução CONAMA
nº 10, de 03 de
dezembro de 1987.

Para fazer face à reparação dos danos ambientais
causados pela destruição de florestas e outros
ecossistemas, o licenciamento de obras de
grande porte, assim considerado pelo órgãos
licenciador com fundamento no RIMA terá
sempre como um dos seus pré-requisitos, a
implantação de uma estação Ecológica pela
entidade ou empresa responsável pelo
empreendimento, preferencialmente junto à
área.

Licenciamento
Ambiental

Resolução CONAMA
nº 1, de 16 de março
de 1988.

Estabelece critérios e procedimentos básicos
para a implementação do Cadastro Técnico
Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa
Ambiental, previsto na Lei nº 6.938/81.

Proteção ao Meio
Ambiente

Lei nº 3.924 de 26 de
julho de 1961.

Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e
pré-históricos.

Proteção ao Meio
Ambiente

Resolução CONAMA
nº 10, de 01 de
outubro de 1993.

Estabelece os parâmetros básicos para análise
dos estágios de sucessão da Mata Atlântica.

Proteção ao Meio
Ambiente

Resolução CONAMA
nº 2, de 18 de março
de 1994.

Define as formações vegetais primárias, bem
como os estágios sucessionais de vegetação
secundária, com finalidade de orientar os
procedimentos de licenciamento de exploração
da vegetação nativa no Estado do Paraná.

Proteção do Meio
Ambiente

Resolução CONAMA
nº 09, de 24 de
outubro de 1996.

Define "corredores entre remanescentes" citado
no artigo 7º do Decreto nº 750/93, e estabelece
parâmetros e procedimentos para a sua
identificação e proteção.

Energia Elétrica

Lei nº 9.427, de 26 de Institui a Agência Nacional de Energia Elétrica dezembro de 1996.
ANEEL disciplina o regime das concessões de
serviços públicos de energia elétrica, e dá outras
providências.

Recursos Hídricos

Lei nº 9433, de 08 de
janeiro de 1997.

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos,
cria o sistema nacional de gerenciamento de
recursos hídricos.
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Tema

Dispositivo Legal

Descrição

Licenciamento
Ambiental

Resolução CONAMA
nº 237, de 19 de
dezembro de 1997.

Revisão dos procedimentos e critérios utilizados
no licenciamento ambiental, de forma a efetivar
a utilização do sistema de licenciamento como
instrumento de gestão ambiental.

Proteção ao Meio
Ambiente

Lei nº 9605, de 12 de
fevereiro de 1998.

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao
meio ambiente.

Licenciamento
Ambiental

Resolução SEMA nº
31, de 24 de agosto
de 1998.

Dispõe sobre o licenciamento ambiental,
autorização ambiental, autorização florestal e
anuência prévia para desmembramento e
parcelamento de gleba rural.

Energia Elétrica

Resolução ANEEL nº
395, de 04 de
dezembro de 1998.

Estabelece os procedimentos gerais para registro
e aprovação de estudos de viabilidade e projeto
básico de empreendimentos de geração
hidrelétrica, assim como da autorização para
exploração até 30 MW.

Recursos Hídricos

Lei Estadual nº
12.726, de 26 de
novembro de 1999.

Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos e
adota outras providências

Recursos Hídricos

Decreto Estadual nº
2.314, de 17 de julho
de 2000 (PR).

Institui o Conselho Estadual de Recursos Hídricos
- CERH/PR

Recursos Hídricos

Decreto Estadual nº
2.315, de 17 de julho
de 2000 (PR)

Institui normas e critérios para a instituição de
comitês de bacia hidrográfica.

Recursos Hídricos

Decreto Estadual
nº2.316, de 17 de
julho de 2000 (PR).

Regulamenta as normas, critérios e
procedimentos relativos à participação de
organizações civis de recursos hídricos junto ao
Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos
Hídricos.

Recursos Hídricos

Decreto Estadual nº
2.317, de 17 de julho
de 2000 (PR).

Institui os Comitês de Bacia Hidrográfica.

Recursos Hídricos

Decreto Estadual nº
4.646, de 31 de
agosto de 2001 (PR).

Dispõe sobre o regime de outorga de direitos de
uso de recursos hídricos.

Licenciamento
Ambiental

Portaria IBAMA nº 9,
de 23 de janeiro de
2002.

Estabelece o Roteiro e as Especificações Técnicas
para o Licenciamento Ambiental em Propriedade
Rural.

+55 (42) 3623-0054

+55 (42) 3626-2680
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Tema

Dispositivo Legal

Descrição

Recursos Hídricos

Decreto Estadual nº
5361, de 26 de
fevereiro de 2002
(PR).

Regulamenta a cobrança pelo direito de uso de
recursos hídricos e dá outras providências.

Licenciamento
Ambiental

Resolução CONAMA
nº 302, de 20 de
março de 2002.

Dispõe sobre os parâmetros, definições e limites
de Áreas de Preservação Permanente de
reservatórios artificiais e o regime de uso do
entorno.

Proteção do Meio
Ambiente

Resolução CONAMA
nº 303, de 20 de
março de 2002.

Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de
Áreas de Preservação Permanente.

Energia Elétrica

Lei nº 10.438, de 26
de abril de 2002.

Dispõe sobre a expansão da oferta de energia
elétrica emergencial, recomposição tarifária
extraordinária, cria o Programa de Incentivo às
Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa),
a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE),
dispõe sobre a universalização do serviço público
de energia elétrica, dá nova redação às Leis nº
9.427, de 26 de dezembro de 1996, nº 9.648, de
27 de maio de 1998, nº 3.890-A, de 25 de abril de
1961, nº 5.655, de 20 de maio de 1971, nº 5.899,
de 5 de julho de 1973, nº 9.991, de 24 de julho de
2000, e dá outras providências.

Energia Elétrica

Decreto nº 4.541, de
23 de dezembro de
2002.

Regulamenta os arts. 3º, 13, 17 e 23 da Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, que dispõe sobre
a expansão da oferta de energia elétrica
emergencial, recomposição tarifária
extraordinária. Cria o Programa de Incentivo às
Fontes Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA
e a Conta de Desenvolvimento Energético - CDE,
e dá outras providências.

Licenciamento
Ambiental

Portaria IAP/GP nº
028, de 26 de março
de 2003.

Dispõe sobre a suspensão, por prazo
indeterminado, da emissão de Licença Ambiental
de Instalação e Licença Ambiental de Operação
para Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH).

Licenciamento
Ambiental

Portaria IAP/GP nº
Determina que nenhuma Licença ou Autorização
062, de 28 de abril de Ambiental, atinentes as obras de significativos
2003.
Impactos Ambientais, sejam emitidas sem análise
e apreciação da Procuradora Jurídica (Sede
Curitiba).

Licenciamento
Ambiental

Portaria IAP/GP nº
088, de 09 de junho
de 2003.

Dispõe sobre Licença ou Autorização Ambiental
que especifica.
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Tema

Dispositivo Legal

Descrição

Licenciamento
Ambiental

Resolução SEMA nº
18, de 04 de maio de
2004.

Estabelece prazos de validade de cada tipo de
licença, autorização ambiental ou autorização
florestal

Licenciamento
Ambiental

Instrução Normativa
IBAMA nº 065, de 13
de abril de 2005.

Estabelece os procedimentos para o
licenciamento de Usinas Hidrelétricas – UHE e
Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCH,
consideradas de significativo impacto ambiental
e cria o Sistema Informatizado de Licenciamento
Ambiental Federal – SISLIC, Módulo UHE/PCH.

Proteção do Meio
Ambiente

Decreto º 99.556, de
1º de outubro de
1990

Dispõe sobre a proteção das cavidades naturais
subterrâneas existentes no território nacional, e
dá outras providências

Proteção do Meio
Ambiente

Decreto nº 6.514, de
22 de julho de 2008.

Dispõe sobre a especificação das sanções
aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao
meio ambiente.

Proteção do Meio
Ambiente

Decreto nº 6.640, de 7 Dispõe sobre a proteção das cavidades naturais
de novembro de
subterrâneas existentes no território nacional.
2008.

Proteção do Meio
Ambiente

Lei nº 12.334, de 20 Estabelece a Política Nacional de Segurança de
de setembro de 2010. Barragens.

Licenciamento
Ambiental

Resolução CONAMA
nº 347 de 10 de
setembro de 2004

Licenciamento
Ambiental

Resolução Conjunta Estabelece procedimentos para licenciamento de
SEMA/IAP nº 09 de 03 unidades de geração, transmissão e distribuição
de novembro de 2010 de energia elétrica no Estado do Paraná.

Licenciamento
Ambiental

Resolução CONAMA
nº 428, de 17 de
dezembro de 2010.

Dispõe, no âmbito do licenciamento
ambiental sobre a autorização do órgão
responsável pela administração da Unidade
de Conservação (UC), bem como sobre a
ciência do órgão responsável pela
administração da UC no caso de
licenciamento ambiental de
empreendimentos não sujeitos a EIA-RIMA e
dá outras providências

Licenciamento
Ambiental

Portaria IAP nº 97 de
29 de maio de 2012.

Dispõe instruções e procedimentos
administrativos de Autorizações Ambientais para
Manejo de Fauna em processos de
Licenciamento Ambiental.

+55 (42) 3623-0054
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Tema

Dispositivo Legal

Descrição

Licenciamento
Ambiental

Portaria
Interministerial nº 60
de 24 de março de
2015.

Estabelece procedimentos administrativos que
disciplinam a atuação dos órgãos e entidades da
administração pública federal em processos de
licenciamento ambiental de competência do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis-IBAMA

Licenciamento
Ambiental

Instrução Normativa
FCP nº 1 de 25 de
março de 2015.

Estabelece procedimentos administrativos a
serem observados pela Fundação Cultural
Palmares nos processos de licenciamento
ambiental dos quais participe.

Licenciamento
Ambiental

Instrução Normativa
IPHAN nº 1 de 25 de
março de 2015.

Estabelece procedimentos administrativos a
serem observados pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional nos
processos de licenciamento ambiental dos
quais participe.

Licenciamento
Ambiental

Instrução Normativa
FUNAI nº 2 de 27 de
março de 2015.

Estabelece procedimentos administrativos a
serem observa- dos pela Fundação Nacional
do Índio - Funai nos processos de
licenciamento ambienta

Licenciamento
Ambiental - APP

Portaria IAP nº 69 de
28 de abril de 2015.

Adota e exige a metodologia desenvolvida por
Dias (2001) para definição da metragem da
área de preservação permanente para os
empreendimentos de geração de energia
elétrica.

Licenciamento
Ambiental

Portaria IAP nº 159 de Estabelece critérios e procedimentos para a
10 de agosto de 2015. apresentação de Programa de Gerenciamento
de Riscos - PGR, em processos de
licenciamento ambiental de atividades
consideradas de risco.

Uso e Ocupação do Solo Lei nº 1055 de 20 de
do Município de Realeza dezembro de 2008

Institui Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano
e Rural do Município de Realeza-PR.

Finalmente, o licenciamento ambiental de empreendimento tipo CGH
– Central Geradora Hidrelétrica, dar-se-á de acordo com as normativas IAP
sendo que para potência instalada igual ou inferior a 1,0 MW deverá atender o
contido na Resolução CONJUNTA SEMA/IAP 09/2010, sendo necessário a
apresentação dos estudos ambientais na forma de um Relatório Ambiental
Simplificado/RAS.
- 26 -
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Essa Resolução buscou estabelecer o “procedimento simplificado
para o licenciamento ambiental com o prazo máximo de sessenta dias de
tramitação, dos empreendimentos com impacto ambiental de pequeno porte,
necessários ao incremento da oferta de energia no País”.
O art. 2º define:
“I - Relatório Ambiental Simplificado RAS: os estudos relativos aos
aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e
ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentados como
subsídio para a concessão da licença prévia requerida, que conterá,
dentre outras, as informações relativas ao diagnóstico ambiental da região
de inserção do empreendimento, sua caracterização, a identificação dos
impactos ambientais e das medidas de controle, de mitigação e de
compensação.
II - Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais: é o documento
que apresenta, detalhadamente, todas as medidas mitigatórias e
compensatórias e os programas ambientais propostos no RAS.
III - Reunião Técnica Informativa: Reunião promovida pelo órgão
ambiental competente, às expensas do empreendedor, para apresentação
e

discussão

do

Relatório

Ambiental

Simplificado,

Relatório

de

Detalhamento dos Programas Ambientais e demais informações,
garantidas a consulta e participação pública.
IV - Sistemas Associados aos Empreendimentos Elétricos: sistemas
elétricos, pequenos ramais de gasodutos e outras obras de infra-estrutura
[sic] comprovadamente necessárias à implantação e operação dos
empreendimentos”.

Este é o procedimento a ser adotado para o licenciamento desde
projeto. No mais, para a elaboração deste trabalho atendeu-se o contido no
Termo de Referência para Elaboração de RAS[13], definido pelo IAP.

13

IAP (2010). Termo de Referência para Licenciamento Ambiental – CGH e PCH até 10 MW. Disponível em
<http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Legislacao_ambiental/Legislacao_estadual/RESOLUCOES/18_NOV_2010_TR_CGH_e_PC
H_ate_10MW.pdf>. Acesso 09.mar.2016.
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4. DESCRIÇÃO GERAL
4.1. Área de Inserção
A área do empreendimento fica inserida no perímetro definido como
urbano do município de Realeza (Figura 5.b). Apesar disto, é uma região
predominantemente agrícola com plantio de culturas rotativas e criação de gado
(Figura 5.a).

Figura 5 – Área de inserção da CGH N. S. de Lourdes
[a] Mapa com o uso e ocupação do solo. [b] Imagem de satélite mostrando a proximidade com a área
urbana de Realeza.

Nenhuma edificação será afetada pela reforma do empreendimento
uma vez que as residências próximas encontram-se instaladas conforme as
condições formadas no primeiro período de operação da CGH. A jusante do
barramento encontra-se um ponto turístico do município de Realeza, a gruta
Nossa Senhora de Lourdes, entretanto não sofrerá maiores danos, pois está fora
da área do reservatório e da área de preservação permanente. A localidade do
rio onde está estabelecida a CGH ainda é utilizada como área de lazer.
Este corpo hídrico também é usado para fins de coleta de água para
abastecimento público e tratamento de esgoto do município de Realeza.
Todavia, pode receber poluentes lixiviados pelas águas pluviais das lavouras
que margeiam este corpo hídrico em toda a extensão de sua calha.

+55 (42) 3623-0054
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4.2. Potencial Energético
A potência instalada sugerida para este aproveitamento modelado é
de 1.000 kW, com engolimento nominal de 3,02 m³/s, que possibilita uma
geração média anual de 2.932,5 MWh/ano.

4.2. Área Alagada
Não haverá novo alagamento. A usina funciona a fio d’água e sua
potência instalada apenas elevou o nível da calha do rio, porém esta elevação
ocorreu no período da construção da CGH, assim o reservatório já se encontra
estabelecido, haja visto que a barragem (Figura 6) permaneceu inserida no rio e
será reaproveitada.

4.3. Área de Preservação Permanente ou APP
Deverá ser criada uma área de proteção permanente entorno do lago
com faixa de 40m, que resultará em 3,861 ha de área protegida14.

4.4. Empreendimento Similares Próximos
Em pesquisa a plataforma SIGEL disponibilizada pela ANEEL, não se
encontrou o despacho de aprovação de nenhum inventário hidrelétrico para o rio
Sarandi, desta maneira assume-se que o único empreendimento hidrelétrico no
rio Sarandi é a CGH Nossa Senhora de Lourdes [15].

4.4. Estruturas
a. Responsabilidade
Os estudos referentes ao aproveitamento, estudos hidrológicos,
memoriais descritivos e estudo energético são de responsabilidade do Eng.
Eletricista Francisco José Reitmeyer, CREA SC 43700/D e do Eng. Mecânico

14

Vide capitulo 6.2.4. Delimitação da Área de Proteção Permanente.
Pesquisa realizada em 27.mar.2014 no site <http://sigel.aneel.gov.br/sigel.html>. SIGEL: Sistema de
Informações Georeferenciadas do Setor Elétrico – ANEEL.
15

- 32 -

GRUPO RECITEH

Rua Romeu Karpinski Rocha, 3736 - Guarapuava - Paraná – Brasil
recitech@recitechambiental.com.br

CGH Nossa Senhora de Lourdes

Luiz Diogo Mussoi Filho – CREA – PR 100525/D, sob a ART 20111534757,
apensados ao processo de licenciamento.
b. Barragem e Vertedouro
A barragem existente foi feita em pedra argamassada. O vertedouro
é do tipo soleira livre. Não existem trincas ou defeitos aparentes na estrutura. A
altura média do barramento é de 1,5m, e o seu comprimento de
aproximadamente 20m (Figura 6).

Figura 6 - Barragem existente

O barramento foi feito sobre uma laje de pedra. A entrada do canal de
adução é pela margem esquerda. Atualmente não existe nenhum sistema de
grade para retenção de detritos.
Não haverá nenhuma alteração ou alteamento da barragem para
implantação da CGH. Caso seja necessário, serão feitos apenas os reparos
necessários. Visualmente a estrutura está em perfeito estado. A Tabela 6 são
apresentados detalhes da barragem:
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Tabela 6 - Dados da barragem e vertedouro
Parâmetro

Tipo de barragem

Gravidade, em pedra argamassada

Tipo de vertedor

Soleira livre

Cota da crista do vertedor

El. 419,02

Comprimento total

20,00 m

Altura do barramento

1,50 m

Lâmina máxima sobre o vertedor

2,00 m

Vazão máxima (Q500)

91 m³/s

Fonte: Memorial descritivo e estudo de viabilidade hidro energética da CGH Nossa Sra. de Lourdes, 2011,
cap.4, p.5.

c. Tomada D’água
A tomada d’água é do tipo direta
e foi posicionada junto a margem esquerda
do rio, aproximadamente 20 m. antes. Foi
escavada diretamente na terra e não há
nenhuma outra estrutura.
Está prevista a instalação de
Logboom flutuante para diminuir a entrada
de detritos no canal.
Na altura da barragem existe uma
comporta de acionamento manual (Figura
7), e será usada para controlar o fluxo d’água a ser aduzido assim como esvaziar
o canal para eventuais manutenções. As dimensões desta comporta não são
Figura 7 – Comporta de acionamento
manual na tomada d’água existente

suficientes para a nova vazão de projeto.
Sendo assim terá suas dimensões alteradas

para 3,0 m de largura por 2,0 m. de altura de área de vazão.
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A Tabela 7 apresenta detalhes sobre a Tomada D’água:
Tabela 7 – Dados da tomada d’água
Parâmetro

Tomada de água

Tipo direta com controle através de comporta

Outros dispositivos de proteção
Dispositivo de controle

Logboom com 15 flutuantes unidos por cabo de aço ancorados
Comporta metálica com acionamento manual

Dimensões da comporta

3,00 x 2,00 (B x H)

Fonte: Memorial descritivo e estudo de viabilidade hidro energética da CGH Nossa Sra. de Lourdes, 2011,
cap.4, p.7.

d. Canal de Adução e Câmara de Carga
O canal de adução é a céu aberto escavado em terra por 450m. A
seção molhada possui 3,0m de base por 1,5m de lâmina d’água.
O canal atualmente não é revestido (Figura 7). Para permitir a adução
da nova vazão de projeto será feito o revestimento com manta de PEAD, de
forma a permitir velocidades maiores de escoamento. Com a adoção do
revestimento com manta, não está previsto que seja necessário ampliar a área
do canal.

Figura 8 – Trecho do canal de adução existente

A declividade será ajustada para permitir as novas velocidades de
projeto, que deverão ficar entre 1,5 a 1,7 m/s quando a plena carga. A Tabela 8
detalha o canal de adução:
+55 (42) 3623-0054
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Tabela 8 – Dados do canal de adução
Parâmetro

Canal adutor
Seção típica

Escavado na terra, com revestimento em PEAD
Seção retangular com 3,0m de base e 1,5m de altura

Trecho extensão total

450 m

Velocidade da água

1,5 m/s

Área livre de escoamento

4,50 m²

Grade fina

4,00 m x 2,00 m(L x H)

Fonte: Memorial descritivo e estudo de viabilidade hidro energética da CGH Nossa Sra. de Lourdes, 2011,
cap.4, p.9.

No final do canal adutor haverá uma câmara de carga para fazer a
transição para um trecho elevado para transpor a vazão da margem esquerda
para a margem direita, onde fica a câmara de carga. Na entrada desta câmara
de carga haverá uma grade fina, com as dimensões de 4,00 de largura por 2,00
de altura. Esta grade será feita com barras de aço carbono, bitola ¼”, espaçadas
em 30 mm.
O trecho elevado será um conduto de baixa pressão, feito em chapa
de aço carbono, bitola ¼”, suportado por estrutura metálica. O diâmetro da
tubulação será de 1,9 m. Esta tubulação de baixa pressão terá um comprimento
de 85 m terminando em uma chaminé de equilíbrio de forma a absorver os
transitórios em caso de alterações bruscas de vazão.
e. Conduto Forçado
O conduto forçado existente (Figura 9), com 1,00 m de diâmetro e
160m de comprimento não suportará a vazão total do projeto. Desta forma será
instalado um conduto adicional com diâmetro interno de 1,059 m, feito em chapa
3/8”, sendo que cada um deles vai atender a uma turbina. Para equilibrar as
vazões e diminuir as perdas de carga do sistema os dois condutos serão
interligados próximo da casa de força. Cada conduto terá seu próprio sistema de
suportação e blocos de ancoragem independentes. A jusante de cada bloco de
ancoragem é prevista uma junta de dilatação.
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Figura 9 – Tubulação forçada existente

Na condição de máxima vazão a velocidade da água no conduto será
de aproximadamente 3,5m/s.
f. Casa de Força e Canal de Fuga
A casa de força existente (Figura 10) abrigava a antiga fábrica de
pasta mecânica e também uma turbina que era a responsável por gerar energia
para a planta e também para a cidade de Realeza.

Figura 10 – Casa de Força existente
[a] Vista externa. [b] Área interna.

Terá que sofrer algumas adaptações para poder abrigar as novas
unidades. Devido ao fato de ter sido construída muito próxima ao nível do rio, é

+55 (42) 3623-0054
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possível que cheias de maior intensidade atinjam a casa, encontra-se
posicionada afastada da margem do rio Sarandi. Está previsto uma adequação
a construção de muros de contenção, a instalação de bombas e a vedação das
aberturas. Todo o sistema de controle, incluindo painéis de comando,
transformadores e a própria sala de comando serão instalados em um local mais
elevado, livre da possibilidade de alagamento. O fechamento da casa de força é
previsto em alvenaria de tijolo e a cobertura através de telhas metálicas.
Na saída de sucção das máquinas não é prevista comporta devido a
turbina ser projetada para operar com altura de sucção positiva de 2,00m. O
canal de fuga (Figura 11) é escavado em terra e tem 100m de comprimento nas
dimensões 4m de largura por 1,0m de lâmina d’água

Figura 11 – Canal de Fuga existente

f. Turbinas
Devido à característica de variação das vazões bastante acentuadas,
optou-se por adotar 2 turbinas de vazões diferentes, na razão próxima de 1⁄3 e
2⁄ da potência total. Considerando-se que as turbinas Francis não devem
3
operar com vazões inferiores a 30% da nominal, consegue-se assim utilizar o rio
de maneira mais racional.
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A potência total instalada foi calculada como 1000 kW, desta forma,
as turbinas terão as potências unitárias de 700 kW e 300 kW.
g. Geradores
Para as potências disponíveis para os geradores, serão adotados 2
tipos diferentes de máquinas.
O gerador de 700 kW será do tipo Síncrono, com sistema de
regulação de tensão e compensação de reativos para operação em paralelo com
a concessionária.
O gerador de 300 kW será do tipo Assíncrono, com sistema de
compensação de reativos por capacitores. Este gerador é mais simples e
robusto, mas só pode operar em paralelo com a rede.
Os dados dos geradores são apresentados na Tabela 9.
Tabela 9 – Dados dos geradores

Gerador 1

Parâmetro

Tipo

Gerador assíncronos

Potência
Tensão

Gerador 2

Rotação
Tipo

750 kVA
440V
400 rpm
Gerador assíncronos

Potência
Tensão
Rotação

350 kVA
440V
514 rpm

Fonte: Memorial descritivo e estudo de viabilidade hidro energética da CGH Nossa Sra. de Lourdes, 2011, cap.11,
p.25.
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h. Subestação elevadora
A subestação será externa, localizada ao lado da casa de comando,
devidamente protegida e isolada do contato de pessoas e animais.
O sistema de proteção será através de um religador provido de relé
de proteção digital com todas as funções exigidas pela COPEL.
i. Transformador Elevador
A energia produzida na usina será elevada para a tensão da rede de
distribuição, no caso, 13,8 kV, através de um transformador elevador. Os dados
do sistema são apresentados na Tabela 10.
Tabela 10 – Dados do transformador elevador
Parâmetro

Potência

1250 kVA

Tensão primária
Tensão secundária

13,8 kV
440 V

Ligação

Dyn

Isolação

Óleo

Refrigeração

ONAN

Fonte: Memorial descritivo e estudo de viabilidade hidro energética da CGH Nossa Sra. de Lourdes, 2011, cap.11, p.25.

j. Linha de Distribuição
A linha de transmissão entre a subestação elevadora da usina e o
sistema da Copel será através de um ramal aéreo, na tensão de 13,8 kV, até a
estrutura mais próxima, que fica dentro do terreno da própria usina. A distância
será de aproximadamente 100 m. A Figura 12 apresenta o ponto de conexão.
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Figura 12 – Ponto de conexão com a linha de transmissão da CGH

k. Comunicação
Como a CGH encontra-se em ambiente urbano a maior parte da
comunicação durante as obras será por telefonia convencional e internet.
De maneira a facilitar os trabalhos em campo, a instalação de um
aparelho de radiocomunicação, do tipo Spread Spectrun para transmissão de
dados e voz se faz necessário. Os rádios devem usar a frequência de 2,4 GHz
e antenas parabólicas de 60 cm de diâmetro. Um sistema de baterias e nobreak
deve ser utilizado para garantir a energização dos rádios mesmo em faltas de
energia. Os rádios e suas respectivas antenas devem ser instaladas em torres
autoportantes de 18 m de altura.
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5. ÁREA DE
INFLUÊNCIA
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5. ÁREA 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” [16].
Em complemento, a Resolução Conjunta SEMA/IAP 09/2010 o RAS
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])” [17].
Para a definição das áreas de influência, levou-se em conta o Termo
de Referência publicado pelo IAP, assim, ficam estabelecidos ambientes
geográficos em função dos níveis de influência submetidos[18].

5.1. Área de Influência Indireta
A Área de Influência Indireta ou AII corresponde ao “território onde a
implantação do projeto impactará de forma indireta os meios físicos, bióticos e
socioeconômico” e “deverá ser considerada, em princípio, como sendo toda
bacia hidrográfica do rio afetado”

[19].

Desta forma, a AII circunscreve a AID e

ADA.

16

Art. 5º, III, da Resolução CONAMA nº 1 de 1986.
Art. 2º, “j”, da Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 09 de 2010.
18 IAP (2010). Termo de Referência para Licenciamento Ambiental - CGH e PCH – Até de 10MW. Disponível em <
http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Legislacao_ambiental/Legislacao_estadual/RESOLUCOES/18_NOV_2010_TR_CGH_e_PCH
_ate_10MW.pdf >. Acesso 01 jul. 2014. Item 5, p.17-18.
19 Ibidem, item 5.3. p. 18.
17
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Figura 13 – Bacia Hidrográfica do Rio Sarandi
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O rio Sarandi nasce no município de Ampére, percorre o município de
Santa Izabel do Oeste e Realeza, onde encontra sua foz. Possui a extensão de
aproximadamente 75,6 km e recebe a contribuição de vários afluentes menores
por ambas as margens, formando uma bacia hidrográfica com cerca de 231,4
km² (Figura 13, p.46).
A barragem, construída em 1960, encontra-se próxima ao km 44,
contado a partir da sua foz. Devido a este lapso temporal, a comunidade biótica
já se encontra adaptada a condição do rio, assim, adotamos como AII somente
a área que circunscreve o município de Realeza, com uma superfície de 353,41
km². (Figura 14).

Figura 14 – Área de Influência Indireta ou AII da CGH N. S. de Lourdes

5.2. Área de Influência Direta
A Área de Influência Direta ou AID é aquela cujos “impactos incidam
ou venham a incidir de forma direta sobre os recursos ambientais, modificando
a sua qualidade ou diminuindo seu potencial de conservação ou aproveitamento”
[20].

Assim para os estudos ambientais ficou estabelecida como AID, uma área

20

IAP (2010). Termo de Referência para Licenciamento Ambiental - CGH e PCH – Até de 10MW. Disponível em <
http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Legislacao_ambiental/Legislacao_estadual/RESOLUCOES/18_NOV_2010_TR_CGH_e_PCH
_ate_10MW.pdf >. Acesso 01 jul. 2014. Item 5.2, p. 18.
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mínima de 100 metros entorno da ADA (Figura 15) e para os estudos
socioeconômicos, adota-se a área urbana da cidade de Realeza.

Figura 15 – Área de Influência Direta ou AID da CGH N. S. de Lourdes

5.3. Área de Diretamente Afetada
A Área Diretamente Afetada ou ADA (Figura 16), engloba as áreas
necessárias à instalação do empreendimento, incluindo a área que será
inundada, trecho que sofrerá a redução da vazão, nova área de preservação
permanente (APP), bem como, todos os espaços destinados as obras civis
(barragem, canais, casa de força, etc.).

Figura 16 – Área de Diretamente Afetada (ADA)
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6. DIAGNÓSTICO
AMBIENTAL
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6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
6.1. Meio Físico
a. Bacia hidrográfica
O empreendimento está localizado no Rio Sarandi, Microbacia
Hidrográfica do Rio Cotegipe, Bacia Hidrográfica do Rio Iguaçu, região do baixo
Iguaçu (Figura 17), sub-bacia 65, no município de Realeza (22J 246561E
7147695S), este pertencente a mesorregião Sudoeste do Paraná e a
microrregião de Capanema.

Figura 17 - Localização hidrográfica da CGH.

A Bacia do rio Iguaçu abrange os estados do Paraná e de Santa
Catarina, além de áreas da província de Misiones, na Argentina. No Estado do
Paraná, cobre uma superfície de 57.329 km². No Estado de Santa Catarina cobre
uma superfície de 13.470 km². Assim sendo, em território brasileiro a área
abrangida pela sua bacia (rio principal e seus afluentes) perfaz um total de
70.800 km². Em território argentino, na Província de Misiones a área abrangida
pelos seus afluentes é de aproximadamente 1.837,5 km². Considerando a soma
das áreas do Brasil e da Argentina, estima-se que a bacia hidrográfica do rio
Iguaçu possa chegar a cobrir uma superfície próxima a 72.637,5 km².
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A área inserida da bacia em território paranaense limita-se
geograficamente com as seguintes bacias hidrográficas: a nordeste com as
bacias do Açungui e Tibagi, ao norte com as bacias do Ivaí e Piquiri, a oeste com
a bacia do Paraná III, ao sul com as bacias catarinenses de Cubatão, Negro,
Chapecó, das Antas e Iguaçu (lado catarinense), e a leste com as bacias de
Guaratuba e Nhundiaquara.
b. Dados pluviométricos
Para a caracterização do regime pluvial da bacia, foram utilizadas as
estações pluviométricas localizadas próximas ao rio Sarandi e Capanema,
conforme Figura 18.

Figura 18 – Estações pluviométricas próximas ao Rio Sarandi.
Fonte: ANA

As séries históricas das estações pluviométricas foram obtidas
diretamente através do Hidroweb no site da ANA, sendo selecionadas as
apresentadas na Tabela 11.
Tabela 11 – Estações pluviométricas utilizadas para o estudo das vazões
Código
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Nome Do Posto

Entidade

Operadora

Responsável

02553011

Realeza

ANA

Desativada

SUDERHSA

02553051

Salto Caxias Jus.L-1

ANA

SUDERHSA

COPEL

02553055

Realeza

ANA

COPEL

COPEL
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As séries históricas com as médias mensais e totais anuais para o estudo de vazões do rio
Sarandi, são apresentados na Tabela 12, Tabela 13 e

Tabela 14.
Tabela 12 – Vazões médias mensais e totais anuais do posto Realeza
Ano
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
Mínimo
Média
Máxima

Jan

Fev

Mar

171,9
62
297,8
277,9
100,2
229,8
136,6
372,8
207,9
166,2
211,7
177,7
34,7
59,8
154,7
232,1
72,8
126,1
281,6
48,8
160,9
206
164,4
333,4
221,4
34,7
180,4
372,8

296

175,4
164,8
209
206,5
154,8
95,2
213,2
92,1
151
177,5
110,3
154,9
83,9
61
98,8
74,4
69,4
161,8
353,9
98,6
187,5
79,5
17,5
37,2
48
17,5
131
353,9

+55 (42) 3623-0054

15
220,8
139,8
112
125,4
248
173,4
166,5
131,5
123,9
13,4
208,2
160,2
117
279,9
204
108,2
252,1
180,3
257,3
158,1
220,1
33
13,4
164,3
296

Série: 02553011 – Posto Realeza (1965-1990)
Abr Mai Jun
Jul
Ago Set Out
340,4
68,6 46,4 239,3 158,4 115,4 235 293,3
8,2
48
150
64 167,6 80,6 258
110,8 28,8 62,4 116,8 52,4 101,8 271
149,4 268,5 173,8 64,2 36,4 210,2 208
15
51,8 151,6 160,4 51,8 204,6 269,4
225 303,4 201,9 190,6 120,6 90,6 198,6
72
28,6 224 160,8 206,7 314,2 178
184 274 186,1 177,6 173,8 238 236,4
115,1 162 187,1 64,3 145
47 186,9
115,2 68,9 126,6 72
88,6 200,6 188,1
150,1 147,7 128,8 112,4 108,7 110,5 205
7,6
3,2 242,3 40 132,4 152,2 138,3
0
51,6 174,4 249,6 78,4 125 97,5
239,2 390,1 17,3 78,6 154,3 165,5 405
29 245,6 64,4 101,4 149,8 158,6 198,6
298,6 71,7 108,2 1,8 81,9 138,9 169,2
58,8 162 265,4 250,8 186,6 46,1 293,6
360 554,4 252,1 599
24 249,9 188,8
141,7 45,9 256 66,8 231 107,5 78,4
175,8 74,8 58,7
86
71,8 79,4 149,7
189,4 337,6 76,7 80,9 152,8 184,4 154,6
166,4 329,8 121,3 138,4 47,7 33,5 252,9
193,2 268,5 195,2 3,3
7,8 46,5 178,8
45,7 84,2 105 125,5 195,5 271,6 165,5
137,8 113 275 93,6 174,4
0
3,2 17,3 1,8
7,8 33,5 78,4
130,3 166,4 161,7 130,3 118,2 149,7 206,8
360 554,4 275 599 231 314,2 405
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www.recitechambiental.com.br

Nov
170,4
13,5
34,8
64,2
107
22,2
38,8
217,2
92,8
228
120,2
106,4
277,5
199,8
174,3
147,7
186,4
692,3
343,4
213
45,2
102
242,4
46,2
105,1

Dez Total Anual
514,1 1024,9
109
1922,2
151
1189
250,3 1580,3
139,8 2062,5
238,9 1560,5
147,4 1953,9
90,6
1967,3
264,5 2540,1
167,5 1835,2
246,7 1737,1
226,6 1749,7
100,6 1550,6
154
1262,3
283,3 2236,6
155,3 1664,1
394,1 1874,3
32,1
2409,8
181,6 3245,1
214,8 2098,8
102,3 1243,2
173,6 1980,7
210,8
2086
326,8 1606,3
101,5 1790,3
1096,2
13,5 32,1 1817,96
159,2 186
692,3 394,1
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Tabela 13 - Vazões médias mensais e totais anuais do posto Salto Caxias (jus. L1)
Série: 02553051 – Salto Caxias – jus.L1 (1977-2010)
Ano

Jan

Fev

Mar

1977

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total Anual

113,8

19,6

156,8

31

109,9

71,1

128,7 288,7 163,7

1083,3

134,4

41,4 142,5

1978

46

68

58,2

6,4

72,3

168,5 216,9

90,9

77,5

950,8

1979

68,4

167,8

55,8

151,5

349

20,5

94,3

141,6 197,3 319,2 156,3 290,6

1720,3

1980

182

102,6 102,1

60,4

196,8

52,3

134,3 136,9 124,1

112

174,1 110,3 406,2

1267,7

58,7

1982

23,8

80,5

97,8

247,6 214,5 112,5

32,8

1983 141,1 161,1 183,1 308,1

385

170,9

447

8,6

233,2 233,4 197,5 119,7

2103,4

1984

250

43,6

31,6

87,9

57,4

181

107,6

88,4 300,4 188,7

1437,3

1985

14,2

212,1

75

227

94,1

22,3

50,7

61,4

81,8

153,5

41,1

37,2

769,1

1986

14,2

212,1

75

227

94,1

22,3

50,7

61,4

81,8

153,5

41,1

37,2

769,1

356,8 394,3

41

1314,4

304,9

305,1

54,7

145,7 241,9

98,2

63,6

5,8

222

1981 201,8 228,9

252,3 578,4

59,6

1676

1987 103,7 282,5

94,6

252,3 392,6 130,1 130,6

28

27,4

244,4 315,6 178,6

1699,6

1988

82,8

24,8

154,3 200,9 170,4

7,8

10

38,6

254,8

57,6

156,8

1051,2

1989 281,8

114

19,1

59,9

25,3

22,9

151

207,4 135,8 247,1

62,2

83,4

995

1990 121,3

37,9

109,4

192

37,7

73,1

53

156,5

70,8

64,3

69,4

34,1

750,9

1991

93,1

15,6

30,8

80,1

69,1

299,7

47,7

35,2

91,9

118,3

87,6

260,2

1089,8

1992

55,7

133,1 293,4

140

458,3 147,3

118

122

122,3 207,8 144,4

49,5

1509,6

1993

179

87,1

100,5

33,5

332,8 167,5 152,9

15,6

201,2 199,7

134,7

1353,9

1994 156,8 224,2

86,9

94

174,1 248,4 102,3

4,1

90,8

30,5

1130,3

114

116

209,4 176,7

1995 327,9 164,7 178,8 133,7

8,7

101

78,5

24,8

180,6 217,3

125,9

947,8

1996 173,9 293,4 216,8

43,6

52,6

117,2

66,3

33,2

119,5 571,9 159,8 375,7

1539,8

1997 159,8 276,7

58,4

219

142,8

31,2

206,9 104,8 231,9 175,7 151,6

1322,3

67

86,4

39,6

226,9 326,2

50,4

1998

211

254,5 286,2 414,8

1999

143

156,8

2000 255,5 209,8
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Abr

91
64,2

149,7 111,4 159,1 109,8
59,6

124,4 144,4

2,8

115,1

77,3

308

37,8

123,3

1630

70,9

51

285,7

1055,5

88

416,4

2001 221,4 316,5 108,2 174,6

93,9

95,2

121,3

23,3

95,4

2002 222,9

603,7

58,4

76,1

39,2

419,1

52,5

56

78,4

147,5 365,3 279,1

86,8

1523,9

2003 181,1 243,2

173

92,5

51

121,3

69,3

36,7

134,3 287,8 182,5 262,1

1237,5

2004

82,9

289,8 129,6 130,2

18,8

75,8

86,1

1294,1

215

49,3

55,9

1613,6

188

166,1

990

79,5

85,3

49

2005 146,7

10,2

51,5

114,4 271,6 213,7

74,2

145,5

2006 139,5

42,8

179,9

89,9

65,4

25,9

94,5

202,4 157,8

2007 178,2 105,8

67,4

268,6 182,2

13,8

92,3

12,3

16,8

2008

55,4

59,9

173,2

61,4

178,1

55,8

210,6 132,6 297,9 173,6

2009 165,6 117,6

58,7

66,3

230,8 115,7 106,1 128,6

82,1

0

304,6 176,3
474

129,8 165,9 162,2
45,2

1043,9
1328,4
647,5

GRUPO RECITEH

Rua Romeu Karpinski Rocha, 3736 - Guarapuava - Paraná – Brasil
recitech@recitechambiental.com.br

CGH Nossa Senhora de Lourdes

2010

153,3 239,1 197,1 153,6

41,4

91,6

36,9

49,1

194,6

108

10,2

13,8

5,8

2,8

16,8

41,4

37,8

19,1

6,4

0

872,3

Mínimo

14,2

Média

149,2 152,2 113,3 148,2 159,6 120,5 97,12 85,39 118,7 223,4 156,6 149,2

Máxima 327,9 316,5 356,8 414,8 458,3 299,7

447

30,5 1222,95

226,9 326,2 571,9 578,4 406,2

Tabela 14 - Vazões médias mensais e totais anuais do posto Realeza
Série: 02553055 – Realeza (1987-1988)
Ano

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

1987

Dez Total Anual
205,3

205,3

35,9 167,7 65,4 246,1

3553

131,1 265,1 266,4 206,4 104,6 125,5

4000

1988

185,6 150,8 27,1 206,2 260,3 207,7

1989

369,2 226,1 29,8

1990

330,3 79,5 104,2 398,1 168,7 228,5 168,6 292,2 296,5 264,5 202,6

1991

162,2 30,1

49,5

210

54,7 382,5 38,3

1992

27,9 212,8 348,8

150

468,7 232,1 154,1 144,2 128,6

1993

312,3 110,5 126,5 76,7

1994

80,2 342,6 56,9 140,6 319,4 262,7 119,9 12,3 157,8 239,7 284,6 243,9

4254,6

1995

252,6 154,9 205,3 151,8 16,9 190,3

89,6

3767,9

1996

243,9 204,8 187,4 86,5

43,7 182,5 100,2 63,5 158,5 640,4 166,4 297,9

4371,7

1997

113,5 219,1

1998

226,4 268,5 297,9 408,5 193,7 87,9

Mínimo 27,9

30,1

7
7

65,9 107,9

308

33,2 355,3
33,2

113

4,6

214,9 214,7

263

16,9

87,9

Média 209,5 181,8 130,9 175,2 208,8

215

90

7,6

35,5
10

154

72,4 142,7 130,6 241,8
286

4677,7
3541,3

166,7

55

4366,9

258,8 236,5 121,1

123

4106

33,1 256,4 246,5 85,5

96,9 203,3 265,5 308,1 271,8 127,1

4260,8

73,5

3554,4

4,6

7,6

35,9 142,7 65,4

55

514,2

108,4 106,7 189,7 273,9 159,9 173,6

Máxima 369,2 342,6 348,8 408,5 468,7 382,5 214,7 292,2 296,5 640,4 284,6 297,9

c. Clima
A área do empreendimento está inserida no Sudoeste Paranaense,
em uma situação de domínio do clima Cfa (classificação de Köppen) –
Subtropical Semi - Úmido Mesotérmico, com verões quentes e invernos com
geadas esporádicas (Figura 19). O clima mesotérmico apresenta temperatura
média de à 20,1º C. Na bacia há ocorrência de precipitações de chuva durante
o inverno. A sua média anual é de aproximadamente 1.320 mm, distribuídas
principalmente nos meses de junho, julho e agosto.
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Figura 19 – Domínio climático, segundo classificação de Köppen, da CGH N. S. de Lourdes

Na região do aproveitamento hidrelétrico CGH Nossa Sra. de
Lourdes, predominam verões quentes devido à baixa altitude. Na cabeceira do
rio, o inverno é mais rigoroso com geadas ocasionais no inverno. A temperatura
média do mês mais quente, entretanto ainda é inferior a 24ºC. A temperatura
média na bacia é de 20,1ºC, e a umidade relativa do ar possui uma média de
73%, apresentando pequena variação entre estações do ano.
Em função do tipo e porte da obra que está se propondo não deverá
ter mudanças nos aspectos climáticos regional e local.
d. Geologia
A caracterização dos solos que ocorrem na bacia hidrográfica do Rio
Sarandi baseou-se no levantamento de reconhecimento de solos pelo mapa
interativo dos solos do Brasil do IBGE [21].
Na região ocorre dois tipos de solos, são eles: nitossolo vermelho e
cambissolo háplico. Como a CGH Nossa Senhora de Lourdes será apenas
reativada, e na sua reforma não se prevê nenhuma alteração nas fundações das

21
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unidades funcionais da usina, nenhum estudo geológico mais aprofundado do
perfil do solo foi realizado.
d.i. Nitossolo vermelho
São solos minerais, não-hidromórficos, apresentando cor vermelhoescura tendendo à arroxeada. São derivados do intemperismo de rochas básicas
e ultrabásicas, ricas em minerais ferromagnesianos. Na sua maioria, são
eutróficos com ocorrência menos frequentes de distróficos e raramente álicos.
Quando comparados aos latossolos, as TRs apresentam maior potencial de
resposta às adubações, consequência de sua CTC mais elevada.
Apresentam horizonte B textural, caracterizado mais pela presença de
estrutura em blocos e cerosidade do que por grandes diferenças de textura entre
os horizontes A e B. A textura varia de argilosa a muito argilosa e são bastante
porosos (normalmente a porosidade total é superior a 50%). Uma característica
peculiar é que esses solos, como os Latossolos Roxos, apresentam materiais
que são atraídos pelo imã. Seus teores de ferro (Fe2O3) são elevados (superiores
a 15%).
d.ii. Cambissolo háplico
As principais características destes solos são a presença de horizonte
B incipiente e o baixo gradiente textural entre os horizontes. São solos minerais,
não hidromórficos, de coloração bruno-avermelhada, com sequência de
horizontes A, (B) e C. Podem apresentar horizonte A moderado, proeminente ou
chernozêmico. O horizonte B tem estrutura fraca ou moderadamente
desenvolvidas em blocos sub-angulares, textura muito argilosa a média, sendo
comumente elevados os teores de silte. A presença de cascalhos ou
mosqueados neste horizonte pode ou não ser verificada. Ocorrem ao nível de
dominância ou subdominância em regiões fisiográficas distintas. Quando
derivados de sedimentos aluvionares e coluvionares, ocorrem em relevo plano e
suave ondulado das várzeas dos rios. Neste caso, são solos pouco profundos
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distróficos ou eutróficos, de argila de atividade alta a baixa e podem apresentar
restrições de drenagem após 60cm de profundidade.
A produção agrícola nestes solos é bem diversificada, destacando-se
culturas de feijão, milho, trigo, soja, fumo, arroz, batatinha, mandioca e banana.
Os Cambissolos derivados de basalto ocorrem na porção mais
dissecada do relevo, normalmente em relevo forte ondulado e montanhoso. São
normalmente pouco profundos, eutróficos ao longo do perfil, com elevados
valores da soma de bases. Têm no relevo, pedregosidade e pequena
profundidade dos perfis as principais limitações ao uso agrícola. Práticas simples
de manejo são utilizadas no preparo destes solos. São intensamente utilizados
com cultivos anuais e perenes, bem como diversificados, em nível de pequenas
propriedades rurais, dada à intensa colonização ali instalada. Num cultivo
racional, seriam necessárias práticas conservacionistas sofisticadas estando sua
melhor utilização relacionada ao reflorestamento.
e. Hidrologia
e.i. Pontos Fluviométricos
Há um ponto de medição fluviométrica logo a montante da barragem
da CGH Nossa Sra. de Lourdes, denominado ETA-REALEZA (código ANA
65974500). Este posto está instalado desde maio de 2001. Porém, não há dados
de vazão registrados, tendo sido mensuradas apenas registros das cotas do rio.
Como a curva chave não está disponível, além da série hidrológica ser muito
curta,

este

posto

não

será

utilizado

neste

momento.

Seguindo

as

recomendações do Manual de PCH da Eletrobrás, (1982) se fará uso da
transposição de dados de outro posto fluviométrico.
Foi considerado como base o posto Ponte do Capanema, no rio
Capanema, na cidade de Capanema, operado pela ANA (Agência Nacional de
Águas, código 65981500), com dados de agosto de 1976 até agosto de 2005. A
área de drenagem deste posto é de 1740 km². Para preencher as falhas da série
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serão utilizados também os dados do posto São Sebastião (código ANA
65979000), com dados de agosto de 1976 até maio 2005 e dados brutos até
dezembro de 2005. A área de drenagem deste posto é de 1309km². Este posto
encontra-se instalado no município de Capitão Leônidas Marques, na bacia do
rio Andrada. Como não há disposição de postos fluviométricos próximos, com
área de bacia até 3 (três) vezes ou 1/3 da bacia em questão, foi lançado mão dos
dados deste posto fluviométrico.
Os dados de vazão foram comparados também com a análise da
curva de descarga obtida no posto Barra do Sarandi (código ANA 65974590),
localizado no rio Cotegipe, do qual o Sarandi é afluente. A vazão específica
encontrada foi praticamente idêntica.
Finalmente, os dados foram comparados com o mapa de vazões em
pequenas bacias, fornecido pela SUDERHSA (Figura 20), o que novamente
confirmou os dados.

Figura 20 – Vazões médias em pequenas bacias do Paraná
Adaptado de SUDERSHA (2011)

Assim, foi adotado como base o posto Ponte do Capanema como
fornecedor de dados para a elaboração da hidrologia da CGH Realeza. Além do
exposto acima, os seguintes fatores permitiram que esta análise fosse realizada:
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Altitude em relação ao nível do mar dos municípios com valores
próximos (310 m em Capanema e 420 m no local da CGH)



Ambos os rios são tributários do rio Iguaçu pela margem
esquerda.



A distância entre os pontos é pequena, apenas 8km.



Ambos os rios pertencem à Bacia n°6 e Sub-bacia n°65.

e.ii. Área de drenagem
A área de drenagem é uma superfície plana confinada por um
contorno divisor topográfico que contribui para o escoamento superficial de uma
seção fluvial denominada exutória. O total do volume escoado durante um ciclo
hidrológico depende do regime de precipitação e da área de drenagem que sofre
influência dos seguintes elementos:


Configuração topográfica;



Formato e extensão;



Cobertura vegetal;



Constituição geológica;

Os divisores são as cristas das elevações do terreno que separam
duas bacias adjacentes e formam uma linha fechada que cruza ortogonalmente
as curvas de níveis da base cartográfica de referência. A medida exata da área
de drenagem bem como as áreas de drenagem dos eixos integrantes das
alternativas aprovadas no estudo de inventário serão apresentadas futuramente
no processo de licenciamento de instalação ou operação.

- 60 -

GRUPO RECITEH

Rua Romeu Karpinski Rocha, 3736 - Guarapuava - Paraná – Brasil
recitech@recitechambiental.com.br

CGH Nossa Senhora de Lourdes

e.iii. Índice de Compacidade
O índice ou coeficiente de compacidade, Kc, é a relação entre o
perímetro da bacia e a circunferência de um círculo de área igual à da bacia, ou
seja:

𝐾𝑐 = 0,28

𝑃

Onde: P = perímetro da bacia em km

√𝐴

e; A = área de drenagem da bacia em
km².

O índice de compacidade mensura o grau de irregularidade da bacia,
já que para uma bacia circular ideal ele é igual a 1,0. Desde que outros fatores
não interfiram, quanto mais próximo da unidade for o índice de compacidade
maior será a potencialidade de ocorrência de picos elevados de enchentes.
Devido à ausência do valor de A, os valores de Kc para a CGH Nossa Senhora
de Lourdes serão apresentados futuramente no processo de licenciamento de
instalação ou operação.
Kc = 0,28 x P / A0,5

Intervalo (Kc)

Classificação

P=

152

km

1,0 – 1,2

Ocorrência de cheia

A=

696

km²

1,2 – 1,5

Situação média

Kc =

1,6

> 1,5

Baixa propensão

e.iv. Índice de conformação ou fator de forma
O índice de conformação ou fator de forma Kf, é a relação entre a área
da bacia hidrográfica e o quadrado de seu comprimento axial, medido ao longo
do curso d'água principal, desde a foz até a cabeceira mais distante, próxima do
divisor de águas da bacia. Então:
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𝐴
𝐾𝑓 = 2
𝐿

Onde: L = comprimento axial da bacia
ou comprimento total do curso d’água
principal em km e; A = área de
drenagem da bacia em km².

Este índice relaciona a forma da bacia com um retângulo. Numa bacia
estreita e longa, a possibilidade de ocorrência de chuvas intensas cobrindo, ao
mesmo tempo, toda sua extensão, é menor que em bacias largas e curtas. Desta
forma, para bacias de mesmo tamanho, será menos sujeita a enchentes àquela
que possuir menor fator de forma. Devido à ausência do valor de A, os valores
de Kf para a CGH Nossa Senhora de Lourdes serão apresentados futuramente
no processo de licenciamento de instalação ou operação.
Kf = A / L m 2

Intervalo (Kc)

Classificação

A=

696

km²

0,8 – 1,0

Ocorrência de cheia

L=

84

Km

0,5 – 0,8

Situação média

Kf =

0,1

< 0,5

Baixa propensão

e.v. Estudo de correlação entre pontos
A série de vazão média mensal é um dos principais elementos de
cálculo de geração de energia hidráulica. Conforme comentado existe
disponibilidade de informações hidrológicas tanto no rio Sarandi quanto nos rios
vizinhos da região do estudo. Vale ressaltar que as estações selecionadas estão
inseridas dentro de regiões relativamente próximas e de características
geomorfológicas semelhantes à bacia hidrográfica do rio Sarandi.
A estação Sarandi apresenta 580km² de área de drenagem e foi
selecionada como base de referência de dados, suas falhas nas observações
são complementadas a partir das estações vizinhas por correlação entre os
postos.
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Os dados mensais totalizados desta estação contemplam um período
de observação de janeiro/1966 até dezembro/2005 e estão apresentados a
seguir, onde se podem notar as falhas de observação a serem complementadas.
A partir da série básica do posto existente no rio Sarandi
complementada e atualizada, calculou-se em planilha Excel a série das vazões
médias mensais no eixo de interesse.
As bacias hidrográficas foram escolhidas por estarem localizadas em
regiões geologicamente semelhantes, sendo os rios desta microbacia com
substrato de rochas basálticas, além de possuírem parâmetros físicos de
declividade do terreno, cobertura vegetal, uso do solo, tipo de solos dentre outras
características físicas semelhantes.
As relações das áreas de drenagem dos postos estudados atendem
ao preconizado no manual de Pequenas Centrais da Eletrobrás, (1982) sendo
assim os dados utilizados para compor a série hidrológica.
A vazão média mensal no eixo de interesse seria desta forma igual ao
produto da vazão média mensal específica acima determinada pela área de
drenagem local em km².
Sendo geradas as vazões médias mensais específicas a partir da
série de vazões médias mensais dos postos disponibilizados no site e no sistema
de banco de dados da ANA/ANEEL estas séries de vazões foram processadas
e analisadas e estão descritas abaixo.
e.vi. Vazões de cheia na CGH N. S. de Lourdes
As cheias incidentes numa bacia hidrográfica são variáveis
estatísticas que devem ser avaliadas criteriosamente para os cálculos de
capacidade de escoamento dos órgãos extravasores, na definição de cotas de
segurança da barragem e do piso dos geradores.
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O comportamento de uma bacia frente às variações de vazões
depende diretamente da extensão da zona sujeita à precipitação, ocasionando
o escoamento superficial que se desloca água abaixo, mantendo relação direta
com a declividade e o tempo de concentração.
Os

aspectos

morfológicos,

a

natureza

da

vegetação,

as

características geológicas, a temperatura, a magnitude e a duração das
precipitações bem como as ações antrópicas de uso e ocupação do solo
delimitam o conjunto mais evidente das variáveis responsáveis pelo fenômeno
das cheias.
Esses fatores, numerosos e diversos, evidenciam a impossibilidade
de expressar analiticamente todas as relações entre variáveis que, para uma
dada situação de projeto, possibilite fazer inferências, visando a estimar o
montante escoado.
A escolha das variáveis explicativas depende do tipo de informação
disponível na bacia. A inexistência de dados medidos continuamente é um
limitador que induz a utilização de formulações analíticas, tal como os modelos
hidrológicos, em obras de pequena magnitude. As observações subsidiam a
estimativas estatísticas, por intermédio das distribuições clássicas.
Desta amostra são tomados os valores máximos de cada ano e sobre
estes são aplicados os algoritmo de Gumbel, as recomendações contidas no
documento da Eletrobrás “Diretrizes para Elaboração de Estudos e Projetos de
Pequenas Centrais Hidrelétricas, (1982)” preconizam a aplicação do ajuste de
Gumbel quando o coeficiente de assimetria determinado para a amostra resultar
inferior a 1,5. Os valores de vazões de enchente são calculados a princípio no
eixo de referência da estação para diversos tempos de recorrência, estes
estudos ainda não foram realizados para CGH Nossa Senhora de Lourdes e
serão apresentados futuramente no processo de licenciamento de instalação ou
operação.
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e.vii. Vazão Q7,10 / Vazão remanescente
Observa-se que no Estado do Paraná os licenciamentos ambientais
têm tomado como base para vazão remanescente o valor de referência 50% Q7,10
(cinquenta por cento da vazão de estiagem de sete dias de duração e dez anos
de recorrência).
Este parâmetro, em função da valorização dos aspectos ambientais e
de utilização de água para outros usos, adquiriu especial importância mesmo
considerando que a geração de energia hidrelétrica enquadra-se na categoria
não consultiva dos recursos hídricos, sendo esta uma opção de energia limpa e
renovável. A definição desse parâmetro hoje é de responsabilidade dos órgãos
ambientais e depende, entre outros aspectos, das seguintes configurações:
Tipo de arranjo: Nesse caso se verifica a restituição das vazões ocorre
junto ao barramento ou se a casa de força encontra-se deslocada da barragem
o que significa que existirá um trecho de rio que deverá ser irrigado com um
montante de vazão impedindo seu completo ensecamento e mantendo as
condições ambientais adequadas para a preservação da biota;
Tipo de reservatório: Além da configuração do arranjo das usinas,
concomitantemente deverão ser observadas as características do reservatório
(fio d’água ou de regularização). A superposição, por exemplo, de um
reservatório a fio d’água associado a um arranjo com restituição das vazões junto
ao barramento, pode demandar a manutenção de uma vazão remanescente
apenas durante o período de enchimento do reservatório.
Enfim, independentemente das possíveis associações de arranjo para
cada empreendimento, o que existe de concreto é que a vazão mínima residual
é um dado que deve ser incorporado nas proposições básicas de planejamento
da exploração dos potenciais hidráulicos das bacias hidrográficas.
A vazão mínima de jusante pode seguir diversos critérios que
dependem dos órgãos licenciadores de emissão de outorgas de uso da água.
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Constata-se que o critério da determinação da vazão de estiagem em
função de um percentual do Q7,10 foi historicamente o mais utilizado,
principalmente na Região Sul, para a determinação do valor de vazão residual.
Outro licenciamento ambiental no estado do Paraná tem como referência o valor
de 50% do Q7,10. A vazão remanescente pode ser arbitrada de modo diferenciado
dependendo da regulamentação adotada no âmbito de cada estado da
Federação. Some-se a isso o fato de que existem vários critérios indicativos para
o caso.
Cabe mencionar que um valor elevado de vazão remanescente acaba
por agregar menor benefício energético ao empreendimento. Em outro aspecto
a vazão remanescente tem que ser suficiente a manutenção da biota no trecho
ensecado.
Os vertimentos ocasionais também promovem renovações no regime
contribuindo para garantia de condições mínimas ambientais e descargas
esporádicas de sedimentos.
Estes estudos de vazões mínimas por regionalização não foram ainda
realizados para a CGH Nossa Senhora de Lourdes e serão apresentados
futuramente no processo de licenciamento de instalação ou operação.
e.viii. Determinação das curvas cota x área x volume do
reservatório
A curva cota-área-volume dos aproveitamentos foi levantada a partir
de dados topográficos, levantamento de campo com curvas de nível a cada 01
(um) metro. Esta curva, portanto, exprime com certa precisão os dados
geométricos do reservatório, úteis nos cálculos energéticos e de negociações de
terras para montante. Como os estudos de cheias e a aplicação ajuste de
Gumbel ainda não foram realizados estes dados serão apresentados
futuramente no processo de licenciamento de instalação ou operação.
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e. Sedimentologia e transporte de sedimentos
O transporte de sedimentos, principalmente, em aproveitamentos de
pequeno porte, exerce uma influência na concepção de projeto, pois como as
áreas de alagamento apresentam dimensões reduzidas, essa limitação física
pode afetar a função de armazenamento, quando for o caso, pela redução do
volume. Independentemente desse efeito, geralmente os arranjos hidráulicos
são concebidos incorporando-se estruturas com capacidade de exercer função
desarenadora, com o intuito de reduzir a deposição de sedimentos nos
reservatórios e impedir que esse material se desloque ao longo do circuito de
geração ocasionando danos aos equipamentos mecânicos.
Em se tratando de assoreamento, especial atenção deve ser dada à
estimativa de vida útil dos reservatórios levando em conta as especificidades
hidrogeológicas e da exploração dos solos de uma determinada unidade
hidrográfica. A determinação da vida útil de uma instalação hidrelétrica, sob o
prisma do assoreamento, pode ser feita por metodologias distintas, a saber:


Método de Brune: utilizado para grandes reservatórios (V > 50
hm³);



Método de Churchill: aplicado em pequenas áreas de
alagamento (V< 50 hm³).

Em face das características da bacia, os cálculos e as inferências no
campo da sedimentometria serão realizados utilizando a metodologia de
Churchill que é a indicada para ser aplicada no escopo deste estudo.
Considerando a grande gama de fatores intervenientes na produção
de sedimentos e da variabilidade a eles associada, constata-se que o controle
das fontes de produção de erosão e a minimização dos impactos decorrentes
(assoreamento de reservatórios de captação e de geração, deposição em deltas
e estuários, alteração da qualidade da água etc.) são ações que podem ser
submetidas a um maior controle, a partir da aplicação de políticas específicas,
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entre elas, os planos de gerenciamento de bacias, a serem implantadas nas
unidades hidrográficas.
Para cumprir esta finalidade deve-se destacar a importância do
principal instrumento de mitigação e preservação das unidades territoriais que é
o licenciamento ambiental das diversas atividades produtivas.
Esse instrumento, somado a uma conduta educativa e de aplicação
tecnológica, pode, já em médio prazo, apresentar resultados positivos na
redução do transporte de sedimentos, representando um grande ganho na
recuperação das condições ambientais do meio físico, mormente na redução da
taxa de assoreamento.
f. Usos da água
As principais vocações da microbacia do Rio Sarandi são
basicamente para dessedentação de animais, aproveitamento hidrelétrico e
abastecimento da cidade. Usos diferentes destes têm pouca representatividade
na bacia, ou seja, como já mencionado anteriormente, neste trecho a água não
é utilizada para fins de navegação, lazer de contato direto, pesca comercial, para
uso industrial e irrigação.
Quanto ao abastecimento público, o Rio Sarandi é utilizado como
manancial de abastecimento público da cidade de Realeza.
g. Estudos limnológicos e da qualidade da água
O equilíbrio entre as características químicas, biológicas e
hidrológicas de um sistema fluvial são fortemente influenciadas pelo clima,
geologia, geomorfologia e cobertura vegetal da região, assim como, o uso do
solo para fins antrópicos pode influenciar negativamente a qualidade de um
corpo d’água.
Neste sentido, o comprometimento da água do Rio Sarandi está
diretamente relacionado às características da bacia que está inserido, desta
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feita, com a implantação desta obra, e, com os consequentes monitoramentos,
poderemos ter uma melhor avaliação do estado de comprometimento deste
corpo hídrico.
O acompanhamento e monitoramento são essenciais para a rápida
identificação dos impactos e a tomada de ações corretivas e/ou mitigatórias.
g.i. Metodologia
Adotamos como procedimento inicial a avaliação da qualidade da
água por meio de estudos gerais e por meio de coletas de amostras de água. As
questões relacionadas a sedimentologia foi feita com base em referências
bibliográficas, consultas aos sites da SUDERHSA e CETESB, e, é objeto
específico dos estudos desenvolvidos para a elaboração do Projeto Básico.
Futuramente, quando iniciarem as obras de reforma, os monitoramentos deverão
ser intensificados, de forma a possibilitar quaisquer alterações significativas e
assim tomar medidas corretivas emergenciais. Durante as obras, as análises
deverão ser realizadas trimestralmente e após a conclusão, semestralmente.
Desta feita, iniciando os estudos limnológicos, no dia da visita foi feita
a coleta de duas amostras, conforme será mencionado doravante neste trabalho,
para fins de identificação da atual situação do corpo hídrico, todavia, durante as
obras dever-se-á fazer coletas trimestrais e durante a operação, coletas
semestrais, sendo que nesta época os parâmetros deverão ser ainda mais
abrangentes.
Neste momento utilizamos como método a coleta de amostra
superficial, de forma fortuita, procurou-se fazer a coleta num período com até
dois dias sem chuva, sendo a amostra armazenada em recipiente refrigerado e
entregue no laboratório com até 12 horas.
g.ii. Resultado e discussões
A qualidade da água de um corpo hídrico está diretamente
relacionada ao uso do solo na bacia de contribuição. A bacia do Rio Sarandi é
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fortemente antropizada, com vastas áreas de atividades agropastoris, assim,
com esta redução na cobertura vegetal, e, a consequente exposição do solo, o
carreamento de sedimentos para dentro dos corpos d’água ocorre com
facilidade, principalmente nas áreas onde a APP foi suprimida ou se encontra
fragilizada/degradada. Outrossim, a degradação do ecossistema aquático
poderá ser comprometida em função de alguns fatores, tais como: a
decomposição de matéria orgânica, decantação de sedimentos, presença de
produtos/elementos tóxicos e neste caso em específico, a utilização direta do
corpo hídrico para fins de lazer.
Quanto à qualidade do corpo hídrico, foram feitas coleta de amostras
de água, no dia 17/02/2011 na área do barramento e no local da casa de força,
sendo que os resultados podem ser avaliados na Tabela 15 e os laudos em
Anexo 14, p. 223.
Tabela 15 - Resultado das análises
Parâmetros

Limites

Unidades

Montante da
barragem

Jusante da Casa
de Força

(Res. 357/05, para Rio
de Classe 2)

DBO

<4,0

<4,0

<5,0

mg/L O2

DQO

<8,0

12,7

-

mg/L O2

Cor

49

46

<75

--

pH

6,1

5,7

5a9

ml/L

Matéria Orgânica

1,0

1,0

Nitrogênio Amoniacal

0,4

0,5

Sólidos Dissolvidos totais

28

33

<0,1

0,2

11

23

15,1

14,8

Sólidos Sedimentáveis
Sólidos Suspensos totais
Turbidez

mgPt/Co
20,0

-mg/L O2

1,0

mg/L
mg/L N

<100

NTU

Frente aos resultados obtidos, pode-se avaliar que a água deste corpo
hídrico, no trecho da CGH, encontra-se em bom estado de conservação, todavia,
no decorrer do processo de reforma deverão ser feitas novas coletas, sendo que
neste momento dever-se-á analisar todos os parâmetros estabelecidos na
Resolução 357/05 para Rio Classe 2.
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6.2. Meio biótico
6.2.1. Unidades de Conservação Próximas
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

[22].

O incentivo ao ICMS ecológico através da criação de UC’s como
forma de retorno de recursos financeiros aos municípios paranaenses, teve por
consequência a criação de várias Reservas Particulares do Patrimônio Natural
(RPPN), porém, ainda são poucas.
Segundo a Resolução CONAMA nº 428/2010[23], os empreendimentos
não sujeitos a EIA/RIMA que afetem unidades de conservação (UC), zona de
amortecimentos (ZA) ou localizados numa faixa de 2 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
O mapa na Figura 21 pode-se observar as UC’s presentes no estado
do Paraná levantadas em 25 de fevereiro de 2016 e, o local do empreendimento
com destaque de um raio de 2 km. Nota-se que não há nenhuma UC ou ZA
dentro deste raio, sendo as mais próximas, o Parque Nacional do Iguaçu, a 25
km à noroeste e, 49 km à nordeste, o Parque Estadual Rio Guarani. Essas
distâncias inviabilizam qualquer tipo de ligação com a área da hidrelétrica.

22

KRÜGER,N. (2004) Sudoeste do Paraná – História de Bravura, trabalho e fé. Curitiba: Trento, arte e gráfica/FUNPAR. 300p.
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 18.ago.2015.
23
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No mais, a construção do empreendimento trará benefícios ao meio
ambiente, pois a recomposição da mata ciliar na região do empreendimento
contribuirá para a formação de maciços florestais que permitam o fluxo gênico,
vindo assim a compor o mapa da recuperação e da preservação ambiental do
Estado do Paraná.

Figura 21 – Mapa com as Unidades de Conservação do Paraná
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6.2.2. Patrimônio Espeleológico Próximos
Em 2004, com a publicação da Resolução CONAMA 347/2004[24], que
dispõe sobre a proteção do patrimônio espeleológico, foi trazido ao arcabouço
jurídico o conceito de área de influência sobre o patrimônio espeleológico. O
Decreto 99.556/90[25], com as alterações dadas pelo Decreto 6.640/2008[26],
também se utiliza do conceito, em especial em seu artigo 3º, ao tratar da
proteção das cavidades naturais subterrâneas com grau de relevância
máximo[27].
O patrimônio espeleológico corresponde ao conjunto de elementos
bióticos e abióticos, socioeconômicos e histórico-culturais, subterrâneos ou
superficiais, representados pelas cavidades naturais subterrâneas ou a estas
associadas. A área de influência sobre este patrimônio deve compreender os
elementos bióticos e abióticos, superficiais e subterrâneos, necessários à
manutenção do equilíbrio ecológico e da integridade física do ambiente
cavernícola[28].
Diante disto, faz-se necessário a análise quanto a possível alterações
ambientais que os empreendimentos exercem sobre as cavernas, limitando,
provisoriamente, a área de influência entorno de 250 m da cavidade natural
subterrânea, conforme resolução do CONAMA[27, 28].
Quanto da instalação do empreendimento hidrelétrico, observa-se
não há nenhuma caverna próxima o suficiente para que ocorra alguma
modificação em seu ambiente, conforme representado na Figura 22, com dados

24

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.2015.
25 BRASIL. Decreto º 99.556, de 1º de outubro de 1990. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/19901994/D99556.htm>. Acesso 08.abr.2015.
26 BRASIL. Decreto nº 6.640, de 7 de novembro de 2008. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20072010/2008/Decreto/D6640.htm>. Acesso 08.abr.2015.
27 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.2015.
28 ICMBIO/CECAV [2004] Área de Influência sobre o Patrimônio Espeleológico: orientações básicas à realização de estudos
espeleológicos. Disponível em <
http://www.icmbio.gov.br/cecav/images/stories/downloads/Orientacoes/%C3%81rea_influ%C3%AAncia_PE_sitio_CECAV.pdf >,
acesso 09.abr.2015.
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obtidos em 25 de fevereiro de 2016. A caverna mais próxima catalogada está a
cerca de 250 km de distância.

Figura 22 – Mapa com as Patrimônios Espeleológico no Paraná
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6.2.3. Flora
a. Mata Atlântica
A Floresta Atlântica está presente tanto na região litorânea como nos
planaltos e serras do interior do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, ao
longo de toda costa brasileira[29]. Esta floresta está distribuída em diferentes
condições topográficas e climáticas, desde porções em contato com o mar até
altitudes próximas de 2.700 metros[30].
De acordo com a Lei Nº 11.428 de 22 de dezembro de 2006,
consideram-se integrantes do Bioma Mata Atlântica as seguintes formações
florestais nativas e ecossistemas associados, com as respectivas delimitações
estabelecidas em mapa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE,
conforme regulamento: Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Mista,
também denominada de Mata de Araucária; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta
Estacional Semidecidual; e Floresta Estacional Decidual, bem como os
manguezais, as vegetações de restingas, campos de altitude, brejos interioranos
e encraves de florestais do Nordeste.
Originalmente, a Floresta Atlântica (Figura 23), recobria cerca
1.300.000 km2 em 17 estados do território brasileiro. Hoje os remanescentes de
vegetação nativa estão reduzidos a cerca de 22% de sua cobertura original e
encontram-se em diferentes estágios de regeneração. Apenas cerca de 7%
estão bem conservados em fragmentos acima de 100 hectares. Mesmo reduzida
e muito fragmentada, estima-se que na Mata Atlântica existam cerca de 20.000
espécies vegetais (cerca de 35% das espécies existentes no Brasil), incluindo
diversas espécies endêmicas e ameaçadas de extinção, por isso é considerada

29

RIZZINI, C.T.. Tratado de Fitogeografia do Brasil: aspectos ecológicos, sociológicos e florísticos. Âmbito Cultural Edições Ltda., Rio
de Janeiro. 1997. 747p.
30

METZGER, J.P., 2009. Conservation issues in the Brazilian Atlantic forest. Biological Conservation 142, 1138–1140.
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umas das 25 áreas de conservação prioritárias no mundo, conhecidas como
“hotspots”, assim denominado por Myers et al.[31] (2000).

Figura 23 - Fitofisionomia da Mata Atlântica.
Sendo: [ ] Formação pioneiras (restingas, manguezais, campos sulinos e vegetação com influência fluvial ou lacustre).
[ ] Encraves de cerrado e estepe e zonas de tensão ecológica. [ ] Floreste Ombrófila Densa. [ ] .Floresta Ombrófila Aberta.
[ ] Floresta Ombrófila Mista. [ ] Floresta Estacional Semidecidual. [ ] Floresta Estacional Decidual.
Adaptado de IBGE, 1993, Mapa de Vegetação do Brasil.

A fragmentação da Floresta Atlântica ocorreu devido historicamente
ser a primeira floresta no Brasil a receber iniciativas de colonização e assim, os

31

MYERS, N., MITTERMEIER, R. A., MITTERMEIER, C. G., da FONSECA, G. A. B. e KENT, J. Biodiversity hotspots for conservation
priorities. Nature 403: 853–858. 2000.
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colonizadores exploraram as primeiras riquezas do país e, devido aos altos
valores

dos

produtos

(principalmente

madeireiros),

a

exploração

foi

descontrolada. A devastação da Mata Atlântica acelerou-se exponencialmente
no século XX. No início desse século, a população brasileira totalizava cerca de
17 milhões de pessoas. Cinquenta anos depois já alcançava 52 milhões, e este
número mais do que triplicou no final do século. Ao mesmo tempo, o país se
industrializou. Uma extensa rede de ferrovias ao longo da região da Mata
Atlântica facilitou a abertura de novas áreas de cultivo, a caça descontrolada, a
exploração desordenada de madeira e a expansão de núcleos urbanos [32].
A Floresta Atlântica é um dos biomas mais antropizados, sendo difícil
avaliar o quanto de diversidade biológica já foi perdida, ao longo dos anos de
exploração, expansão urbana e agropecuária [33]. A Tabela 16 apresenta os
dados da atual situação do bioma Mata Atlântica.
Tabela 16 – Caracterização do bioma Mata Atlântica por região fitoecológica agrupada
Área (km2)

%

230.900,49

21,80

Vegetação nativa não-florestal

40.689,04

3,84

Formações pioneiras

14.051,26

1,33

751.372,78

70,95

15.364,13

1,45

6.650,15

0,63

1.059.027,85

100,00

Região Fitoecológica Agrupada

Vegetação nativa florestal

Áreas antrópicas
Água
Não classificado
Total
Fonte: Ministério do Meio Ambienta, 2004.

b. Mata Atlântica no Estado do Paraná
No Estado do Paraná, a Mata Atlântica, embora antes contínua de
leste a Oeste no Estado, em razão da área territorial ocupada, cinco grandes

32

FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA. Mata Atlântica: biodiversidade, ameaças e perspectivas / editado por Carlos Galindo-Leal,
Ibsen de Gusmão Câmara ; traduzido por Edma Reis Lamas. – São Paulo: Fundação SOS Mata Atlântica — Belo Horizonte :
Conservação Internacional, 2005. 472 p.
33 SARMENTO, D. A.; FERREIRA, L. E.; FÉLIX, L. P.; ANDRADE, L. A. Gestão participativa da cobertura florestal na bacia hidrográfica
do Rio Mamanguape: Extensão florestal, produção, distribuição e plantio de mudas. IX Encontro de Extensão e X Encontro de
Iniciação à Docência, Universidade Federal da Paraíba, UFPB. 2007.
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unidades geográficas destacam-se[34]. Essas unidades compreendem a Floresta
Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Mista, Floresta Estacional Semidecidual,
além de fragmentos de Savana (cerrado) e Estepe (campos), conforme
apresentado na Figura 24.

Figura 24 - Distribuição das unidades fitogeográficas mais representativas no Paraná.

Para Roderjan et al.[34] (1993), a diversificação ambiental, resultante
da interação dos múltiplos fatores, é um importante aspecto a se considerar
sobre a Floresta Ombrófila Densa, com ponderável influência sobre a dispersão
e crescimento da flora e fauna. Permite o desenvolvimento de várias formações,
cada uma com inúmeras comunidades e associações, constituindo complexa e
exuberante coleção de formas biológicas. Essa unidade é a mais pujante,
heterogênea e complexa do Sul do país, de grande força vegetativa, capaz de
produzir naturalmente de curto e médio prazos, incalculável volume de
biomassa[35].
A Floresta Estacional Semidecidual é definida, em termos ecológicos,
como um tipo de vegetação que está condicionado pela dupla estacionalidade
climática, uma tropical com épocas de intensas chuvas de verão, seguida por

34

RODERJAN, C. V.; KUNIYOSHI, Y.S.; GALVÃO, F. As regiões fitogeográfias do Estado do Paraná. Acta For. Bras., Curitiba, n. 1, p. 16. 1993.
35 LEITE,P. F. As diferentes unidades fitoecológicas da Região Sul do Brasil. Proposta de Classificação. Curitiba, 1994. 160f.
Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal). Setor de Ciências Agrárias, Universidade federal do Paraná.
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estiagem acentuada e outra subtropical sem período seco, mas com seca
fisiológica provocada pelo intenso frio do inverno, com temperaturas médias
inferiores a 15ºC. Neste tipo de vegetação a porcentagem das árvores
caducifólias, no conjunto florestal e não das espécies que perdem as folhas
individualmente, situa-se entre 20 e 50%[36].
Para Roderjan et al.[34] (1993), as regiões formadas por Estepe são de
constituição essencialmente graminóide e sobre terrenos suave-ondulados
ocorrendo agrupamentos arbóreos marginais aos rios ou isolados sobre o campo
de formas e dimensões varáveis. Para a Savana, a origem assemelha-se às
estepes com diferentes faciações, desde campestres até florestadas, todas
dominantemente sobre latossolos.
A Floresta Ombrófila Mista ou Floresta com Araucária é uma
vegetação típica da Região Sul do Brasil, aproximadamente 175.000 km² da área
original localizavam-se nessa região do país. Atualmente, vários segmentos da
sociedade têm dado ênfase à baixa cobertura florestal da região de ocorrência
da Floresta com Araucária, divulgando que esta não passa de 1% da área
original. Entretanto, estudos mostram que existe um percentual ainda expressivo
de remanescente de Floresta Ombrófila Mista, pois os números apontam para
um percentual de 24,79%, isto é, cerca de um quarto da área de ocorrência desta
fitofisionomia encontra-se revestida por floresta. Restam ainda, 11,04%
(1.279.302 ha) das formações florestais pioneiras, 12,44% (1.441.213 ha) das
formações em estágio médio de sucessão e 1,31% (152.073 ha) em estágio
avançado[37].

36

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICAS – IBGE. Manual técnico da vegetação brasileira. Rio de Janeiro, IBGE,
1991.
37 PROBIO. Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira. Subprojeto conservação do bioma
Floresta com Araucária: relatório final. Curitiba: FUPEF, 2001. 2v. (CD).
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Sua área de ocorrência coincide com o clima quente e úmido, sem
período biologicamente seco, com temperaturas anuais em torno de 18°C, mas
com 3 a 6 meses em que as temperaturas se mantêm abaixo dos 15°C [38].
A área mais típica e representativa da Floresta Ombrófila Mista, como
aqui se conceitua, é aquela das altitudes superiores aos 800 metros. Podem-se
determinar dois grupos distintos de comunidades: 1) onde Araucaria
angustifolia se distribui de forma esparsa por sobre bosque contínuo, no qual
aparecem de forma significativa a imbuia (Ocotea porosa), a canela-amarela
(Nectandra

lanceolata),

a

canela-preta

(Nectandra

megapotamica),

a

guabirobeira (Campomanesia xanthocarpa), e a erva-mate (Ilex paraguariensis);
2) onde a Araucaria angustifolia forma estrato superior bastante denso sobre
estrato composto, basicamente, por canela-lageana (Ocotea pulchella), canelaamarela (Nectandra lanceolata), canela-guaicá (Ocotea puberula), pinheirobravo (Podocarpus lambertii), pimenteira (Capsicodendron dinisii), e diversas
espécies de Myrtaceae e Aquifoliaceae

[39].

Segundo Veloso et al.[40] (1991), a composição florística deste tipo de
vegetação sugere, em face da altitude e latitude do planalto meridional,
apresenta quatro formações distintas: aluvial, em terraços antigos ao longo dos
flúvios; submontana, de 50 até mais ou menos 400 m de altitude; montana, de
400 até mais ou menos 1000 m de altitude e altomontana situada a mais de 1000
m de altitude, conforme pode-se observar na Figura 25.

38

IBGE, 1997, apud PROBIO. Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira. Subprojeto
conservação do bioma Floresta com Araucária: relatório final. Curitiba: FUPEF, 2001. 2v.
39 CORADIN, L.; SIMINSKI A.; REIS, A. Espécies nativas da flora brasileira de valor econômico atual ou potencial: Plantas para o
futuro – Região Sul. Brasília: MMA, 2011. 934p. : il. color. ; 29cm.
40 VELOSO, H. P.; FILHO, A. L. R. R.; LIMA, J. C. A. Classificação da vegetação brasileira, adaptada a um sistema universal. IBGE. Rio
de Janeiro, RJ. 1991. 124p.
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Figura 25 - Perfil esquemático da Floresta Ombrófila Mista (Mata com Araucária).
Sendo: [1] Aluvial. [2] Submontana. [3] Montana. [4] Altomontana. Adaptado de VELOSO et al., 1991, fig. 10, p. 74.

A estrutura vertical da Floresta Ombrófila Mista é composta
basicamente de três estratos arbóreo-arbustivos na floresta desenvolvida [41] e
uma grande diversidade de pteridófitas epífitas das famílias Aspleniaceae,
Polypodaceae e Hymenophyllaceae

[42].

c. Estudo Florístico da área da CGH
O presente trabalho objetiva relatar os resultados do inventário
florístico das espécies arbóreas realizado nos fragmentos florestais no entorno
da barragem da CGH Nossa Senhora de Lourdes bem como uma caracterização
dos fragmentos florestais existentes na bacia do rio Sarandi a montante da
barragem.
Este estudo gerou:


Dados para a confecção do mapa de uso e ocupação do solo;

41

LONGHI, S. J. A estrutura de uma floresta natural de Araucaria angustifolia (Bert.) O. Ktze., no sul do Brasil. 1980. 197 p.
Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) – Setor de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR.
42 SENNA, R.M.; WAECHTER, J.L. Pteridófitas de uma floresta com araucária. 1. Formas biológicas e padrões de distribuição
geográfica. Iheringia, Série Botânica, Porto Alegre, RS, v. 48, p. 41-58, 1997.
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Dados para subsidiar a proposição e adoção de medidas
mitigadoras e compensatórias referentes aos possíveis
impactos ambientais propondo um plano de recuperação
florestal;



Informações técnicas para a solicitação junto ao órgão
ambiental competente da autorização ambiental para a retirada
de material lenhoso necessário a instalação da CGH;



Informações técnicas para a adequação do empreendimento a
resolução conjunta SEMA/IAP 09/2010, que orienta os
procedimentos para solicitação que determina a averbação da
Reserva Legal anexa à área de Preservação Permanente para
a concessão da Licença de Instalação.

c.i. Área de Estudo
A área inventariada compreendeu a região a montante do local do
barramento, nas áreas classificadas como de preservação permanente atual.
Analisou-se também a vegetação existente a uma distância aproximadamente a
600m da margem do rio Sarandi.
c.ii. Metodologia
O levantamento foi realizado através de visita in loco, com análise das
espécies arbóreas de todas as áreas consideradas relevantes para o
empreendimento, orientadas com auxílio do dono do empreendimento. Uma
revisão bibliográfica também foi realizada, a partir de dados levantados em
florestas de galeria de rios da região, situadas em áreas com características de
vegetação, clima e altitude, semelhantes às encontradas na região do
empreendimento, gerando assim, uma lista de espécies baseada nas espécies
observadas em campo e informadas pela literatura.
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c.iii. Resultados
Registraram-se 49 espécies arbóreas, distribuídas em 29 famílias,
todas pertencentes ao filo das angiospermas e gimnospermas (Tabela 17),
sendo a família Myertaceae a com maior número de espécies. Devido a grande
diversidade de espécies de plantas arbóreas na região neotropical, a riqueza de
espécies para área da CGH é considerada baixa, principalmente pelo fato da
região estar sobre um ecótone de fisionomias vegetais da mata atlântica. Os
diversos fatores para esse baixo número de espécies são discutidos abaixo.


Tamanho da faixa ciliar: durante toda a extensão do lago e do
trecho de vazão reduzida, em grande parte a faixa mínima de
área de preservação permanente exigida por lei federal não é
atendida.



Poluição: A CGH Nossa Senhora de Lourdes encontra-se
instalada numa área urbana do município de Realeza, assim a
pressão antrópica sobre a vegetação é constante. No dia da
visita técnica foi possível encontrar vestígios de poluição por
resíduos sólidos em toda a extensão da vegetação ciliar e,
inclusive, dentro do corpo hídrico.



Utilização de produtos florestais: Constatou-se no dia da visita
técnica

a

utilização

de

diversos

produtos

florestais,

principalmente madeira, para uso da população local.


Espécies exóticas: Como vários indivíduos de Pinus sp e
Eucalyptus sp, estão estabelecidos na APP.



Acesso a área da vegetação ciliar: Durante toda a visita técnica
pode ser observado a presença de pessoas na faixa
considerada

de

preservação

permanente

e

animais

domésticos, inclusive gado.
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Esses diversos fatores apontados, inferem que a região de
influência do empreendimento, não é homogênea, onde o
ambiente florestal varia entre aspectos de floresta secundária
em estágio médio de regeneração a até locais onde a
vegetação florestal é inexistente. Merece destaque ainda que
no entorno a montante da barragem, há um fragmento florestal
significativo em relação ao tamanho deste dos demais, porém
sua estrutura de vegetação encontra-se também degradada,
podendo desta maneira ser classificado como Floresta
Secundária em Estágio Médio de Regeneração.

Apesar dos fragmentos identificados serem esparsos e antropizados,
os mesmos podem ser manejados em ações compensatórias e mitigatórias, pois
o ambiente florestal, apesar de sofrer pressão, já encontra-se formado e em
desenvolvimento o que pode acelerar o processo de recolonização da fauna e
melhora no ambiente hídrico onde se instalará a CGH.
Tabela 17 - Espécies arbóreas levantadas em campo na área da CGH N. S. de Lourdes
Táxon
Nome-comum
Anacardiaceae
Lithraea brasiliensis

bugreiro

Lithraea molleoides

bugreirinho

Myracrodruon urundeuva

aroeira-preta

Schinus terebinthifolius

aroeira-mansa

Tapirira guianensis

peito-de-pomba

Annonaceae
Annona cacans

ariticum-cagão

Apocynaceae
Aspidosperma cylindrocarpon
Aspidosperma polyneuron

guatambu
peroba-rosa

Rauwolfia sellowii

peroba-d'água

Tabernaemontana catharinensis

jasmim-leiteiro

Aquifoliaceae
Ilex paraguariensis

erva-mate

Araliaceae
Sciadodendron excelsum
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Tabela 17 - Espécies arbóreas levantadas em campo na área da CGH N. S. de Lourdes
Táxon
Nome-comum
Araucaraceae
Araucaria angustifolia

pinheiro do paraná

Arecaceae
Syagrus romanzoffiana

jerivá

Aspleniaceae
Asplenium gastonis

samambaia

Asteraceae
Vernonanthura discolor

vassourão-branco

Bignoniaceae
Jacaranda sp.

caroba

Boraginaceae
Cordia trichotoma
Patagonula americana

louro-pardo
guajuvira

Bromeliaceae
Bromelia balansae

caraguatá

Caesalpiniaceae
Bauhinia forficata

pata-de-vaca

Holocalix balansae

alecrim

Hymenaea courbaril

jatobá-da-mata

Peltophorum dubium

canafístula

Pterogyne nitens

amendoim-bravo

Canellaceae
Cinnamodendron dinissi

pimenteira

Clethraceae
Clethra scabra

vassourão

Compositae
Vernonia discolor

vassourão preto

Cunonaceae
Lamanonia ternata

açoita-cavalo

Dicksoniaceae
Dicksonia sellowiana

xaxim

Euphorbiaceae
Sapium glandulatum

leiteiro

Flacourtiaceae
Casearia sp.

guaçatunga

Lauraceae
Ocotea spp
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Tabela 17 - Espécies arbóreas levantadas em campo na área da CGH N. S. de Lourdes
Táxon
Nome-comum
Nectandra lanceolata

canela-amarela

Nectandra magapotamica

canela-preta

Leguminosae - Mimosoideae
Acacia polyphylla

monjoleiro

Myrsinaceae
Myrsine ferruginea

capororoca

Myrtaceae
Myrceugenia spp

guamirins e cambuis

Blepharocalyx salicifolius
Myrcia rostrata

guamirim
guaramirim miúdo

Campomanesia xanthocarpa

gabiroba

Eugenia uniflora

pitanga

Myrcia hatschbachii

guamirim

Proteaceae
Roupala brasiliensis

carne de vaca

Rhamnaceae
Scutia buxifolia

canela-de-espinho

Rutaceae
Zanthoxylum rhoifolium

mamica de cadela ou de porca

Sapindaceae
Sapindaceae spp.

camboatã.

Diatenopteryx sorbifolia

farinha-seca

Winteraceae
Drymis brasiliensis

cataia

c.iv. Considerações
O ambiente florestal de influência da CGH Nossa Senhora de
Lourdes, apresenta características da FES, porém com alguns indivíduos de
FOM, caracterizando a região como um ecótono em continumm. Os
remanescentes florestais significativos identificados nas proximidades do
empreendimento estão concentrados na margem do Rio Sarandi e em alguns
fragmentos isolados. A estrutura da vegetação nativa e na sua maior parte está
em estágio de regeneração secundário médio e sofre constante pressão
antrópica por diversas atividades de interesse humano.
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No que se refere aos impactos à implantação do empreendimento
resultará em maiores impactos positivos que negativos ao meio ambiente, sendo
recomendada a sua implantação sob o aspecto ecológico e ambiental.
São impactos negativos: não há impactos ambientais negativos
significativos.
São impactos positivos:


O aumento imediato da área protegida e reflorestada com a
recuperação e aumento da APP, conforme delimitação adotada
pela portaria IAP nº 69/2015[46];



Melhora na qualidade da água no trecho de instalação da usina
e;



Atração de fauna para colonização da vegetação ciliar que será
isolada.
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6.2.4. Delimitação da Área de Preservação Permanente para o
Reservatório
a. Apresentação
Considerando a Lei Federal nº 12.651/2012[43], a Resolução
CONAMA nº 302/2002[44] e a Resolução CONAMA nº 303/2002[45], na
implantação de reservatório d’água destinada a geração de energia, é obrigatória
a criação e/ou manutenção pelo empreendedor das Áreas de Preservação
Permanente no entorno do lago, observando a faixa mínima de 30 metros e a
máxima de 100 metros em área rural.
No Estado do Paraná, a portaria IAP nº 69/2015[46] normatiza o
procedimento para definição da metragem da área de preservação permanente
para os empreendimentos de hidrelétricos, adotando e exigindo a metodologia
desenvolvida por Dias (2001)[47].
A metodologia de Dias[47] considera que para definição da largura da
APP no entorno de reservatórios, deve-se ter como base as áreas de APP’s dos
leitos naturais dos corpos hídricos afetados, conforme metragem definida em lei,
e, efetuar os cálculos de proporção para a largura da APP para os reservatórios
seja aquela necessária para a manutenção da APP do leito natural do rio. Assim,
o cálculo fica individualizado para cada aproveitamento.
Assim, apresentamos os cálculos para delimitação de APP a ser
adotada no empreendimento CGH Nossa Senhora de Lourdes.

43

BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2012/lei/l12651.htm>. Acesso 11.ago.2015.
44 CONAMA. Resolução nº 302, de 20 de março de 2002. Disponível em
<http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res02/res30202.html>. Acesso 11.dez.2015.
45 CONAMA. Resolução nº 303, de 13 de maio de 2003. Disponível em
<http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res02/res30203.html>. Acesso 11.dez.2015.
46 IAP. Portaria nº 069, de 28 de abril de 2015. Disponível em
<http://celepar7.pr.gov.br/sia/atosnormativos/form_cons_ato1.asp?Codigo=2917>. Acesso 11.ago.2015.
47 DIAS, P.L.F. Estudo e proposição para a definição de área de preservação permanentes ciliares em reservatórios. Dissertação de
Mestrado. UFPR: Curitiba, 2001.
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b. Metodologia
Conforme Dias[47, 46], a largura da faixa de manutenção de área de
preservação permanente no entorno de reservatórios (FMAP), pode ser
estipulado pela seguinte formula:

𝐹𝑀𝐴𝑃 =

𝐴𝑃𝑃𝑟 × 𝑧
𝐴𝑃𝑃𝑖

Onde, APPl é a área de preservação permanente do entrono do
reservatório para uma largura de faixa

z em metros e; APPr é a área de

preservação permanente do rio de acordo com as exigências legais.
No caso da CGH Nossa Senhora de Lourdes, a margem esquerda (ao
sul), fica em área urbana, conforme a Lei de Uso e Ocupação do Solo do
Município de Realeza[48] (Figura 26).

Figura 26 – Mapa de Zoneamento na Área da CGH Nossa Senhora de Lourdes

48

MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA, Lei nº 1055, de 20 de dezembro de 2006. Institui Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano e Rural
do Município de Realeza-PR.
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Desta forma, a APPr foi calculada considerando a Resolução Conama
303/2002[45], onde:
Art. 3º Constitui Área de Preservação Permanente a área
situada: (...)
III. ao redor de lagos (...)
a) trinta metros, para os que estejam situados em áreas
urbanas consolidadas;
b) cem metros, para as que estejam em áreas rurais, exceto os
corpos d’água com até vinte hectares de superfície, cuja
faixa margina; será de cinquenta metros. (Grifo nosso)

c. Resultado
A área do lago da CGH Nossa Senhora de Lourdes, em sua margem
esquerda, encontra-se em área definida por lei como urbana, assim, deveria
possuir uma faixa de preservação permanente de 30 metros, resultando em
1,396 ha. Já a margem direita, em área rural, a faixa de proteção deveria ser de
50 metros, o que resultaria em 2,481 ha. Assim,

APPr resultou em 3,877 ha

(Figura 27).
Considerando uma APP com z = 100 metros entorno do lago, a APPl
resultou em 9,681 ha (Figura 27).
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Figura 27 – Calculo da APPr e APPi

Considerando os dados, foi calculado o FMAP, conforme:

𝑠𝑒: 𝐹𝑀𝐴𝑃 =

𝐴𝑃𝑃𝑟 × 𝑧
3,877 × 100
, 𝑒𝑛𝑡ã𝑜: 𝐹𝑀𝐴𝑃 =
= 𝟒𝟎, 𝟎𝟒 𝒎
𝐴𝑃𝑃𝑖
9,681

Assim, a largura da área de preservação permanente para o
reservatório do aproveitamento deverá possuir uma faixa de 40 metros, o que
resultará em cerca de 3,861 ha de APP (Figura 28).
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Figura 28 – Faixa de Manutenção de Área de Preservação Permanente Ciliar (FMAP)
calculada (faixa de 40m)
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6.2.5. Fauna
a. Introdução
A matriz energética brasileira é predominantemente constituída de
usinas hidrelétricas

[49].

As características físicas e geográficas do Brasil foram

determinantes para a implantação de um parque gerador de energia elétrica de
base predominantemente hidráulica. Apesar da tendência de aumento de outras
fontes de energia, devido a restrições socioeconômicas e ambientais de projetos
hidrelétricos e aos avanços tecnológicos no aproveitamento de fontes nãoconvencionais, tudo indica que a energia hidráulica continuará sendo, por muitos
anos, a principal fonte geradora de energia elétrica no Brasil. Hoje, o Brasil
dispõe de um dos maiores parques hidrelétricos do mundo, respondendo por
quase 90% do total de energia elétrica gerada internamente

[50],

o Estado do

Paraná segue a mesma tendência nacional, porém preconizando atualmente a
construção de CGH, que não exigem um relatório de impacto ambiental tão
profundo, pois suas consequências em relação às alterações ambientais são
muito menores.
A construção de barragens para empreendimentos hidrelétricos cria
um profundo impacto ecológico, causando grandes modificações no ambiente
aquático e nas comunidades terrestres presentes na área do entorno. O novo
ambiente, formado após o barramento e a formação do reservatório apresenta
características muito diferentes do perfil original daquele micro ambiente anterior
e as comunidades distinguem-se significativamente daquelas anteriores

[51].

Assim o resultado inevitável destes empreendimentos em relação a fauna é a
alteração nos parâmetros de riqueza e abundância das espécies, isso acaba por
beneficiar o proliferamento de algumas espécies, principalmente as com maior
49

SILVE, E.M.; POMPEU, P. (2008) Análise crítica dos estudos de ictiofauna para o licenciamento ambiental de 40 PCHs no Estado
de Minas Gerais. PCH Notícias, v. 9, p. 22-26
50 CONSUMO SUSTENTÁVEL: Manual de educação. Brasília: Consumers International/ MMA/ MEC/ IDEC, 2005.
51 POMPEU, P.S.; MARTINEZ,C.B. (2006) Variações temporais na passagem de peixes pelo elevador da Usina Hidrelétrica de Santa
Clara, rio Mucuri, leste brasileiro. Revista Brasileira de Zoologia, 23 (2): 340-349.
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capacidade adaptativa e plasticidade, entretanto também pode levar até a
extinção local de outras [52].
Diante deste cenário complexo que envolve a grande discussão entre
o fornecimento de energia a população de maneira sustentável versus a
conservação da biodiversidade, deve-se nestes empreendimentos tentar ao
máximo atenuar-se as alterações ambientais que as usinas podem causar,
conforme previsto e de maneira integra as orientações da Instrução Normativa
IBAMA 146/07[53] e a Portaria IAP 097/12[54], que norteia e regulamenta todo o
procedimento em relação a fauna habitante de locais onde serão instalados
empreendimentos hidrelétricos
Nos últimos anos, nas barragens construídas no Brasil, os
planejamentos ambientais de grande parte das usinas construídas, toda a
legislação vigente em relação a fauna está sendo, de maneira geral, atendida,
muitas tiveram como objetivo principal em seus planos de resgate a devolução
dos animais a um ambiente semelhante ao original, deslocando antes do
fechamento das comportas o maior número possível de animais e após o
fechamento, com a elevação gradual das águas, à captura dos que vão ficando
ilhados para transportá-los a locais pré-estabelecidos, ou, retê-los e enviá-los a
instituições de pesquisas [55].
Assim, seguindo estes parâmetros e de maneira a atender o
parágrafo único do artigo 3º da IN 146/07[55] que diz: “O Levantamento de Fauna
na área de influência do empreendimento, precede qualquer outra atividade
relacionada à fauna silvestre”, este relatório visa apresentar uma descrição da
fauna de vertebrados que atualmente ocupa a área do rio Sarandi destinada a

52

AGOSTINHO, A.A. (1994) Pesquisa, monitoramento e manejo de fauna aquática em empreendimentos hidrelétricos. In:
Seminário sobre a fauna aquática e o setor elétrico brasileiro. Reuniões temáticas preparatórias: Caderno 1 – Fundamentos.
Comase – Eletrobrás: Foz do Iguaçu, 28-61p.
53 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
09.mar.2016.
54 IAP. Portaria IAP nº 097 de 29 de maio de 2012. Disponível em
<http://celepar7.pr.gov.br/sia/atosnormativos/form_cons_ato1.asp?Codigo=2633>. Acesso 09.mar.2016.
55 LIZASO, M.L. (1984) Fauna ararológica ectoparastia de serpentes não venenosas da região de construção de hidrelétricas
(sudeste, centro-oeste e sul) do Brasil. Ver. Bras. Zool. v. 2, n. 2.
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reforma da CGH N. S. de Lourdes, diagnosticando o perfil da comunidade quanto
à composição de espécies e seu status de conservação através de listas de
espécies para todas as guildas de vertebrados.
Para o estudo, foram utilizados os dados primários, conforme TR[56]
que define como: “pegadas, fezes, visualização, entrevistas com moradores
locais, vestígios etc.” (p. 20, grifo nosso). Além disto, foi elaborado um Plano de
Levantamento da Fauna (2013)[57], protocolado no IAP sob nº 130122132, do
qual se originou a Autorização Ambiental para Coleta, Captura e Transporte da
Fauna nº 38944[58].
b. Área de Estudo
As áreas de estudo da fauna são as utilizadas no Plano de
Levantamento da Fauna (2013)[57], conforme apresentadas na Figura 29.

Figura 29– Áreas selecionadas para o estudo da fauna

56

IAP (2010). Termo de Referência para Licenciamento Ambiental – CGH e PCH até 10 MW. Disponível em
<http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Legislacao_ambiental/Legislacao_estadual/RESOLUCOES/18_NOV_2010_TR_CGH_e_PC
H_ate_10MW.pdf>. Acesso 09.mar.2016.
57 RECITECH (2013) Plano de Levantamento de Fauna – CGH Nossa Senhora de Fátima. Guarapuava: Editorado pelos autores.
58 IAP. Autorização Ambiental nº 38944, emissão 19.dez.2013. Disponível em
<http://celepar7.pr.gov.br/sia/licenciamento/consulta/view_licenca.asp?id=1140474>. Acesso 09.mar.2016.
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c. Ictiofauna
Das 54.711 espécies de vertebrados viventes e descritas, os peixes
constituem o maior grupo, com 51% do total de espécies válidas

[59].

Particularmente na região neotropical, que é caracteristicamente a mais
diversificada e com complexas interações quando comparadas as de zonas
temperadas, a fauna de peixes segue esta mesma regra, apresentando grande
diversidade tanto em termos de famílias quanto de habitats em que ocorrem

[60].

c.i. Metodologia
1. Rede de Espera: Foram realizadas duas incursões à campo,
compreendendo verão e outono de 2014, e as capturas ocorreram através de
redes de espera e foram utilizadas quatro redes de 20 m por área, sendo uma
de malha 15 mm, uma malha 30 mm, uma malha 40 mm e uma malha 50 mm
(Figura 30).

Figura 30 - Rede de Espera.

Essa disposição foi utilizada em cada área durante o estudo, assim,
no primeiro dia foram monitorados dois pontos (Trecho de vazão reduzida e
Jusante da Casa de Força) e no outro, mais dois (Lago e Final do Remanso). As

59
60
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redes foram armadas no final da tarde e vistoriadas e recolhidas no início da
manhã do dia seguinte.
2. Entrevistas: Foram realizadas entrevistas com moradores da
região, uma vez que estes estão em contato diário com a fauna silvestre local,
além de possuírem um conhecimento histórico maior da região. De maneira
informal, o entrevistado foi interrogado sobre as espécies ocorrentes no local,
utilizando-se, para isso, manuais e livros-guia de campo que auxiliem na
descrição, e principalmente na visualização das espécies conhecidas. Tendo em
vista a fragilidade deste método, bem como a imprecisão da identificação das
espécies devido a grande quantidade de variantes regionais para os nomes
comuns ou populares das espécies, foram consideradas somente as espécies
que tem a distribuição amplamente conhecida para a região do empreendimento.
c.ii. Resultados e discussões
Registraram-se seis espécies de peixes através do método de captura
por rede de espera e quatro relatado por moradores do local (Tabela 18).
Tabela 18 - Ictiofauna registrada na área da CGH N. S. de Lourdes
Legenda: [RE] Rede de Espera. [ET] Entrevista com moradores locais.

Táxon

Nome Comum

Registro

lambari do rabo amarelo

RE, ET

cascudinho

RE

cascudo

RE, ET

jundiá

RE

cará

RE, ET

tilápia

ET

Characidae
Astyanax altiparanae
Loricariidae
Ancistrus sp.
Hypostomus commersoni
Heptapteridae
Rhamdia quelen
Cichlidae
Geophagus brasiliensis
Tilapia rendalli

De maneira geral, a fauna de peixes representou-se por espécies de
pequeno a médio porte, não-migradoras (sedentárias ou que realizam pequenos
deslocamentos reprodutivos e/ou alimentares). Além disto, possuem grande
plasticidade adaptativa a ambientes que sofrem influências antrópicas. Não se
+55 (42) 3623-0054
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registrou-se nenhuma espécie com dieta específica dependente de recursos
exclusivos de mata ciliar.

Figura 31 - Queda próxima a área da casa de força

O que impede a presença de espécies migratórias na região é a uma
queda próxima a área da casa de força (Figura 31) e os aproveitamentos
hidrelétricos do rio Iguaçu, já que o rio Sarandi deságua próximo a foz do rio
Cotejipe, área de encontro com a barragem da usina Salto Caxias (Figura 32).

Figura 32 - Foz do rio Sarandi e do rio Cotejipe
Nota-se a presença da barragem da UHE de Salto Caxias próximo a foz do rio Cotejipe, o que impede a
migração de peixes para o rio Sarandi.
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A espécie Astynax altiparanae (Figura 33) foi considerada invasora,
uma vez que é um peixe exclusivo da bacia do Alto-Paraná e, a Tilapia rendalli
espécie exótica, adaptada em todas as bacias hidrográficas do Paraná.

Figura 33 – Astyanax altiparanae

Como a CGH será apenas reativada, a alteração do ambiente de lótico
para lêntico, já encontra-se estabelecido a mais de 40 anos. Devido a ausência
de um inventário anterior, do período da construção da CGH, não há
possibilidade em se comparar a diferença da composição da assembleia de
peixes do rio Sarandi em escala temporal.
d. Herpetofauna
A Herpetologia é o ramo da Zoologia que compreende o estudo dos
anfíbios e répteis. Os anfíbios, por sua vez, são constituídos pelos anuros,
salamandras e cecílias. Já os répteis abrangem os popularmente conhecidos
como lagartos, serpentes, tartarugas e crocodilianos. A herpetofauna constitui
um grupo proeminente em quase todas as comunidades terrestres sendo
conhecidas 6.638 espécies de anfíbios
[62].

[61]

e mais de 8.000 espécies de répteis

O Brasil abriga uma das faunas mais representativas mundialmente sendo

61

FRIST, D.R. (2010) Amphibian Species of the Word: na Online Reference. Version 5.4. (8 April, 2010). Eletronic Database
Acessible. Disponível em <http://research.amnh.org/vz/herpetolpgy/amphibia>. Acesso10 mar. 2011.
62
POUGH, J.H.; JANIS,C.M.; HEISER, J.B. (2003) A vida dos vertebrados. 6ª ed. São Paulo: Atheneu.
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registradas atualmente, uma diversidade de 875 espécies de anfíbios e 721 de
répteis [63].
d.i. Metodologia
Foram realizadas duas excursões à campo com duração de 5 dias
efetivos cada e foram utilizadas as seguintes metodologias:
1. Procura Visual: caminhada lenta no interior do fragmento durante
o período diurno e noturno, realizando inspeção detalhada dos microambientes
característicos e acessíveis, procurando por espécimes escondidos no folhiço,
em tocas, sob troncos caídos, sob pedras, galhos. Essa metodologia também
amostra répteis de interior de mata.
2. Censo Auditivo: consiste em registrar os anfíbios anuros que
vocalizam em beiras de rios e riachos, poças d´água, brejos ou lagoas. O registro
é associado à procura ativa do indivíduo, através de inspeção na vegetação,
para que seja confirmada a espécie. As vocalizações dos anfíbios foram
gravadas em gravador digital modelo TASCAM DR-100, e, em casos de dúvida
de identificação, as gravações são inseridas em programa (audacity) e o
sonograma das vozes posteriormente analisados.
3. Armadilhas de Captura Viva tipo Tomahawk: (Figura 36) em
cada sítio amostral, foram montadas 42 armadilhas, distribuídas igualmente no
chão, para a captura de pequenos marsupiais e roedores terrícolas. As
armadilhas foram distribuídas em trilhas, distantes em 15 metros. Cada
armadilha foi iscada com uma fatia de bacon misturado com óleo de fígado de
bacalhau, creme de amendoim e uma rodela de banana. As armadilhas foram
amostradas durante sete dias consecutivos.
4. Entrevistas: Também foram realizadas entrevistas com moradores
locais sobre a presença de répteis, principalmente serpentes e lagartos,

63

SBH (2010) Anfibios e Répteis Brasileiros: lista de espécies. Disponível em <http://sbherpetologia.org.br>. Acesso em 06 dez.
2012.
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indivíduos da herpetofauna para os quais os encontros e as lembranças destes
são mais comuns e, no caso de serpentes, relacionados acidentes ofídicos
ocorridos na localidade.
d.ii. Resultados e discussões
Registraram-se seis espécies de anfíbios, apresentadas na Tabela
19.
Tabela 19 - Anurofauna registrada na área da CGH N. S. de Lourdes.
Legenda: [VI] Registro Visual. [AU] Censo Auditivo. [ET] Entrevista com moradores locais.

Táxon

Nome comum

Registro

sapo-galinha

VI, ET

Leptodactylus mystacinus

rã-das- tocas

VI

Physalaemus cuvieri

rã-cachorro

AU, ET

Physalaemus gracilis

rã-chorona

AU

rã-boi

ET

perereca

ET

Bufonidae
Rhinella icterica
Leptodactylidae

Odontophrynus americanus
Hylidae
Scinax perereca

Poucas espécies foram detectadas em campo (Rhinella icterica,
Leptodactylus mystacinus e Physalaemus cuvieri), fato este ligado a grande
antropização que a área sofre, e a sensibilidade destas espécies frente a este
processo.
As áreas amostradas não possuem hábitats propícios para a
colonização de anfíbios, pois como foram observadas in loco, as áreas
destinadas a APP estão completamente desconfiguradas, com espécies
vegetais exóticas estabelecidas, e ainda a constante pressão humana que a
mesma sofre devido a utilização pela população local do rio como área de lazer,
lavagem de automóveis, dentro outros usos d’água, que geram resíduos. Em
relação ao volume d’água do rio Sarandi, por ser um rio tributário de uma
microbacia, seu volume d’água é pequeno, o que seria um ambiente propício
para o estabelecimento de uma comunidade de anfíbios, porém como
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argumentado acima, o atual estado do rio no local do empreendimento não
permite isto.
Quanto aos répteis registram-se cinco espécies, apresentadas na
Tabela 20.
Tabela 20 – Répteis registrada na área da CGH N. S. de Lourdes.
Legenda: [CP] Captura. [ET] Entrevista com moradores locais.

Táxon

Nome Comum

Registro

teiú

CP, ET

cobra-d’água

ET

caninana

ET

coral-verdadeira

ET

jararaca

ET

Teiidae
Tupinambis merinidae
Colubridae
Liophis miliaris
Spilotes pullatus
Elapidae
Micrurus corallinus
Viperidae
Bothrops jararaca

Tendo em vista o número de espécies de répteis brasileiros esse
número é considerado baixo. Porém estudos com répteis em áreas do sudoeste
do Paraná são escassos, de maneira que as áreas desta mesorregião do Paraná
foram devastadas, antes mesmo de serem inventariadas, fato este devido
principalmente a extração de madeiras de interesse comercial, como Araucária,
Perobas e Cedros.

Figura 34 – Tupinambis sp. capturado em armadilha tipo Tomahawnk
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e. Ornitofauna
O Brasil possui uma das mais ricas avifauna do mundo, somando
1.901 espécies conforme o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos [64].
Cerca de 10% dessas estão incluídas em listas de espécies ameaçadas,
mundiais ou locais. O bioma Amazônico apresenta o maior número de espécies,
seguida pela Mata Atlântica e o Cerrado, entretanto, a maioria das espécies
endêmicas do Brasil é encontrada na Mata Atlântica (Marini e Garcia, 2005) o
que fortalece este bioma como uma área prioritária para conservação em nível
mundial (Hotspot de biodiversidade)[65]. O que ainda contribui de maneira
significativa a tornar a fauna brasileira de aves tão exclusiva é que 92% desta é
residente e apenas 8% é migratória[66], caracterizando assim essa classe de
vertebrados como megadiversidade no Brasil.
Particularmente para o estado do Paraná, existem registradas 744
espécies de aves

[67],

número considerado elevado em relação ao tamanho do

território paranaense. Essa grande riqueza ornitofaunística do Paraná deve-se
principalmente as suas 15 formações vegetacionais que abriga e estas todas
ligadas a mata atlântica, como já afirmado anteriormente, bioma com grande
endemia.
e.i. Metodologia
Para o levantamento da avifauna, utilizaram-se 4 metodologias,
executadas em duas excursões à campo, realizadas no verão e outono de 2014,
com duração de 5 dias cada.

Comitê̂ Brasileiro de Registros Ornitológicos (2014) Listas das aves do Brasil. 11a Edição. Disponível em
<http://www.cbro.org.br>. Acesso 17 mar. 2014.
65
MYERS,N.; MITTERMEIER,R.A.; MITTERMEIER,C.G.; FONSECA,G.A.B. da; KENTS,J. (2000). Biodiversity hotspots for conservation
priorities. Nature, v. 403, 853-858.
66 SICK, H. (1997) Ornitologia brasileira: uma introdução. Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira.
67 STRAUBE, F.C.; KRUL,R.; CARRANO,E.(2005). Coletânea da Avifauna da Região Sul do Estado do Paraná(Brasil). Atualidades
Ornitológicas, 125, 10-72p.
64
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1. Censos Auditivos e Visuais: trata-se de caminhadas lenta e
regular em trilhas (transecções) no interior do fragmento, com a observação
direta (com auxílio de binóculos) e registro das espécies, baseado na
visualização ou no reconhecimento da vocalização. Diariamente, o censo
ocorrerá a partir da primeira hora após o nascer do sol até 11 horas, retornando
às 15horas até o crepúsculo. Em alguns dias escolhidos de forma aleatória,
foram feitos o censo noturno.
Para cada registro foi anotado, em formulário específico, a espécie e
o local, nas seguintes categorias: floresta; capoeira; áreas abertas, lagos, rios;
áreas agrícolas e em sobrevoo. Os registros foram feitos em formulários préestabelecidos. As vocalizações de espécies que não puderam serem
identificadas em campo foram comparadas com o banco de dados de sites como
(xeno-canto.org e wikiaves.com.br).
2. Ponto de Escuta: consiste no registro de espécies com o
observador em pontos fixos, durante dias consecutivos. No sítio amostral foram
estabelecidos dois pontos de escuta, distanciados em 200 metros, onde, durante
10 minutos, foi realizado o registro da vocalização de aves, num raio de detecção
ilimitado. O levantamento por Ponto de Escuta é realizado ao amanhecer e no
crepúsculo. O esforço amostral resultou em 200 min de gravação.
3. Redes de Captura de Aves (rede de neblina): (Figura 35) seis
redes de neblina, de nylon (9,0 m comp. x 3m alt.), foram armadas em sequência
linear, no interior da mata, amostrando diariamente.
Esta metodologia visa principalmente à amostragem de espécies de
hábitos crípticos e vocalização pouco evidente, características do sub-bosque.
As redes ficaram abertas durante um período de 7 horas diárias, sendo que, nas
horas mais quentes do dia, entre 11h e 14h30min, as redes ficaram fechadas ou
em caso de chuva.
As aves capturadas foram identificadas, medidas, pesadas, sexadas
(quando possível) e anilhadas (por profissional habilitado pelo CEMAVE). Caso
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algum espécime venha a óbito na rede, será mantida em refrigeração para
posterior taxidermia, e, após a preparação, a pele será tombada na coleção.

Figura 35 – Rede de neblina

4. Registros ocasionais qualitativos: as espécies serão registradas
visualmente ou por vocalização durante os deslocamentos no e entre a área
amostrada, tanto durante o dia como a noite.
e.ii. Resultados e discussões
Registraram-se quarenta e oito espécies de aves (Tabela 21).
Observaram-se em campo as espécies mais plásticas, que adaptam-se
facilmente a antropização, não exigem recursos florestais específicos para
sobrevivência e são encontradas inclusive em ambientes urbanos.
Os registros da avifauna da região da CGH possuem espécies mais
generalistas e de áreas abertas, de campo, passíveis de utilizarem inclusive
recursos disponíveis na matriz agrícola. Estas são espécies consideradas
comuns ou generalistas e caracterizam a avifauna local como alterada quanto à
sua composição original. Não houve nenhum registro em campo de espécies
categorizadas no livro vermelho de fauna ameaçada de extinção, tanto a nível
nacional, quanto estadual e nenhuma espécie florestal que poderia ser utilizada
como bioindicadora.
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Tabela 21 – Onitofauna registrada na área da CGH N. S. de Lourdes.
Legenda: [CP] Captura. [VI] Visualizado em campo. [EC] Ponto de escuta.

Táxon

Nome Comum

Registro

inhambu-chintã

B1, EC

jacuaçu

B1, VI

curicaca

B1, EC, VI

urubu-de-cabeça-vermelha

B1, VI

urubu-de-cabeça-preta

B1, VI

gavião-carijó

B1, EC, VI

batuíra-de-esporão

B1, EC, VI

Columbina talpacoti

rolinha-roxa

B1, VI

Patagioenas picazuro

pombão

B1, EC, VI

Zenaida auriculata

pomba-de-bando

B1, VI

Leptotila verreauxi

juriti-pupu

B1, EC, VI

alma-de-gato

B1, VI

anu-preto

B1, EC, VI

anu-branco

B1, VI

coruja-da-igreja

B1, EC

mãe-da-lua

B1, EC

Veniliornis spilogaster

picapauzinho-verde-carijó

B1, EC

Dryocopus lineatus

pica-pau-de-banda-branca

B1, VI

caracará

B1, VI

maitaca-verde

B1, EC

choquinha-lisa

B1, EC

Tinamidae Gray
Crypturellus tataupa
Cracidae
Penelope obscura
Threskiornithidae
Theristicus caudatus
Cathartidae
Cathartes aura
Coragyps atratus
Accipitridae
Rupornis magnirostris
Charadriidae
Vanellus cayanus
Columbidae

Cuculidae
Piaya cayana
Crotophaga ani
Guira guira
Tytonidae
Tyto furcata
Nyctibiidae
Nyctibius griseus
Picidae

Falconidae
Caracara plancus
Psittacidae
Pionus maximiliani
Thamnophilidae
Dysithamnus mentalis
Conopophagidae
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Tabela 21 – Onitofauna registrada na área da CGH N. S. de Lourdes.
Legenda: [CP] Captura. [VI] Visualizado em campo. [EC] Ponto de escuta.

Táxon

Nome Comum

Registro

chupa-dente

B1, CP

joão-de-barro

B1, VI

grimpeiro

B1, EC, VI

joão-teneném

B1, EC

Patinho

B1, EC

Leptopogon amaurocephalus

cabeçudo

B1, EC, CP

Corythopis delalandi

estalador

B1, EC

Camptostoma obsoletum

risadinha

B1, EC

Pitangus sulphuratus

bem-te-vi

B1, VI

Megarynchus pitangua

neinei

B1, EC, VI

Tyrannus melancholicus

suiriri

B1, VI

pitiguari

B1, EC

corruíra

B1, EC, VI

Turdus leucomelas

sabiá-barranco

B1, EC

Turdus rufiventris

sabiá-laranjeira

B1, EC, VI, CP

sabiá-poca

B1, VI

Setophaga pitiayumi

mariquita

B1, EC

Basileuterus culicivorus

pula-pula

B1, EC, VI, CP

pula-pula-assobiador

B1, EC, VI

cambacica

B1, EC

Saltator similis

trinca-ferro-verdadeiro

B1, EC

Lanio melanops

tiê-de-topete

B1, EC

Tangara sayaca

sanhaçu-cinzento

B1, EC

Sicalis flaveola

canário-da-terra-verdadeiro

B1, VI

tiziu

B1, EC, VI

coleirinho

B1, EC

fim-fim

B1, EC

Conopophaga lineata
Furnariidae
Furnarius rufus
Leptasthenura setaria
Synallaxis spixi
Platyrinchidae
Platyrinchus mystaceus

Tyrannidae

Vireonidae
Cyclarhis gujanensis
Troglodytidae
Troglodytes musculus
Turdidae

Turdus amaurochalinus
Parulidae

Myiothlypis leucoblephara
Thraupidae
Coereba flaveola

Volatinia jacarina
Sporophila caerulescens
Fringillidae
Euphonia chlorotica
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f. Mastofauna
Os mamíferos estão entre os grupos zoológicos mais importantes em
termos de conservação biológica, pois são tanto polinizadores como dispersores
de sementes, além de exercerem um valioso papel nas teias alimentares. Este
táxon reúne características que possibilitam a ocupação de uma grande
quantidade de nichos nos mais variados ambientes[68]. No mundo, a classe
Mammalia apresenta 5.416 espécies[69]. Já Eisenberg

[68],

aponta mais de 7000

espécies descritas, sendo 652 no Brasil [70].
Mamíferos são bons indicadores de qualidade ambiental, devido a
grande sensibilidade e especificidade de hábitats das espécies de menor porte
e ainda a grande pressão de caça que sofre as espécies de maior porte. Desta
forma, levantamentos deste grupo são essenciais para a definição de estratégias
de conservação de áreas naturais e áreas em recuperação [71].
São possuidores de características peculiares e únicas, altamente
adaptadas a cada habitat específico, proporcionando diversos benefícios ao
equilíbrio dos ambientes naturais. A busca por novos nichos gerou a grande
diversidade de espécies que temos atualmente

[70].

Apresentam formas e

tamanhos variados, bem como os hábitos alimentares, que variam desde a
generalização da onívora à especialização da hematofagia.
Em função da diversidade de mamíferos terrestres brasileiros, estimase que cerca de 50% das espécies brasileiras de mamíferos têm ocorrência no
bioma Mata Atlântica, aproximadamente 261 espécies de mamíferos, das quais
cerca de 160 são endêmicas. Na Lista Oficial de Espécies da Fauna Brasileira

68

EISENBERG,J.F.; REDFORD,K.H. (1999) Mammals of the neotropics – The central Neoptropics, Ecuador, Peru, Bolivia, Brazil. V.3.
Chicago: University of Chicago.
69 WILSON,D.E.; REEDER,D.M. (1993) Mammal Species of the World: a taxonomic and geographic reference. Washington:
Smithsonian Institution Press, 2ªed.
70 REIS,N.R.; PERACCHI,A.L.; PEDRO,W.A.; LIMA,I.P. (2006) Mamíferos do Brasil. Londrina: Editora da Universidade Estadual de
Londrinha – EDUEL.
71 D’ANDREA,P.S.; GENTILE,R.; CERQUEIRA,R.; GRELLE, C.E.; HORTA,E.; REY,L. (1999) Ecology or small mammals in a Brazilian rural
área. Revista Brasileira Zoologia, n. 16, v.3, p. 611-620.
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Ameaçada de Extinção há 69 espécies de mamíferos, sendo que 39 espécies se
encontram na Mata Atlântica e dessas existem 25 espécies endêmicas

[72].

Tomando-se como escala o estado do Paraná a atual lista da fauna
ameaçada de extinção descreve um total de 182 espécies, sendo que destas, 44
estão categorizadas sob algum status de ameaça

[73].

Pode-se afirmar que, no

Paraná, poucas localidades foram satisfatoriamente inventariadas e, de uma
forma geral, há lacunas importantes no conhecimento taxonômico e
biogeográfico da maioria dos gêneros e espécies, de maneira que novas
espécies e novas localidades de ocorrência são registradas a cada estudo mais
minucioso.
f.i. Metodologia
A exemplo dos demais táxons, foram executadas duas incursões à
campo compreendendo as estações verão e outono de 2014.
Como os mamíferos constituem um grupo com discrepância em
relação a tamanhos corporais, hábitos e comportamentos, foram utilizadas
diferentes metodologias.
1. Armadilhas de Captura Viva tipo Tomahawk: (Figura 36) em
cada sítio amostral, foram montadas 42 armadilhas, distribuídas igualmente no
chão, para a captura de pequenos marsupiais e roedores terrícolas. As
armadilhas foram distribuídas em trilhas, distantes em 15 metros. Cada
armadilha foi iscada com uma fatia de bacon misturado com óleo de fígado de
bacalhau, creme de amendoim e uma rodela de banana. As armadilhas foram
amostradas durante sete dias consecutivos.

72

MMA/IBAMA (2003) Lista brasileira de espécies da fauna ameaçada de extinção. Disponível em <
http://www.mma.gov.br/estruturas/179/_arquivos/179_05122008034002.pdf >.Acesso 20 mar. 2011.
73 MARGARIDO,T.C.C.; BRAGA, F.G.; (2004) Mamíferos. In: Livro vermelho da fauna ameaçada no Estado do Paraná. Curitiba: IAP.
763p.
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Figura 36 – Armadilha tipo Tomahawk.

Os indivíduos capturados tiveram seus dados biométricos (peso e
comprimento total), sexo e identificação (ao menos em nível de família e gênero)
registrados em formulários específicos. Cada indivíduo foi marcado com brinco
metálico numerado, para serem reconhecidos no caso de recaptura, uma vez
que a amostragem se repete durante sete dias e a área de vida de pequenos
mamíferos costuma ser reduzida. A identificação em campo se deu com o auxílio
de guia de campo. Após a marcação os espécimes foram liberados próximo ao
local da captura.
2. Armadilhas de Captura Viva tipo Sherman: (Figura 37) em cada
sítio amostral, nas proximidades da linha de Tomahawk, foram instaladas no subbosque dezesseis (16) armadilhas, em pontos estratégicos, a fim de capturar
animais com hábitos arborícolas.
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Figura 37 – Armadilha do tipo Sherman

3. Censos Visuais: (Figura 38) Utilizou-se as trilhas no interior do
fragmento utilizadas para a avifauna, percorridas em uma velocidade lenta. Ao
transitar por essas estradas, qualquer mamífero avistado foi registrado e, quando
possível, fotografado, georeferenciado e os dados anotados na planilha como
sendo área de trânsito. Foram registradas as espécies de mamíferos de médio
porte com atividade diurna ou crepuscular. O censo foi realizado no período da
manhã, entre 06:00 e 10:00h e à tarde, entre 14:00 e 18:00h, e cada avistamento
de indivíduo ou grupo foi registrado em formulário padronizado, com detalhes
sobre local, hora, altura, atividade. Para a observação de espécies arborícolas
utilizou-se binóculos (aumento de 8x40).

Figura 38 – Didelphis albiventris localizado em censo visual.
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Essa metodologia proporciona não somente a busca e observação
direta dos espécimes (avistamento), mas, principalmente, observações indiretas
através de evidências ou indícios da presença de animais, tais como pegadas,
fezes, abrigos e carcaças. Os registros indiretos permitem o registro de espécies
de difícil visualização. O encontro de pegadas passíveis de identificação e
possíveis visualizações com registro fotográfico também são considerados como
registros válidos.
4. Redes de Captura de Morcegos (rede de neblina): (Figura 35)
esse método, similar ao utilizado com as Aves, visa capturar morcegos. As redes
foram instaladas a uma distância de, pelo menos, 50 m entre si, e permaneceram
abertas durante 6 horas, a partir do entardecer, das 18:00h até às 00:00h, em
um mesmo sítio, durante sete noites. Duas redes de nylon (6,0 m comp. x 3m
alt.), dispostas em corredores de voo, geralmente delimitados por vegetação de
altura média a alta na borda da mata.
A cada 30 minutos foi feita uma vistoria em cada uma das redes e os
indivíduos retidos foram retirados, identificados (ao menos até gênero),
marcados com bracelete numerado, medidos (peso, antebraço), sexados e
fotografados (pelo menos um de cada espécie e liberados).
5. Câmera Trap: (Figura 39) Mamíferos de grande porte foram
identificados através de armadilhas fotográficas e registros de pegadas, fezes e
carcaças. Foram disponibilizadas duas armadilhas por área de levantamento em
locais adequados, tais como: estradas, sangas, clareiras e demais áreas
abertas. Estes locais foram iscados com atrativos a diversas ordens, de maneira
a maximizar os registros. As armadilhas ficaram armadas 24h por dia durante
sete dias consecutivos.
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Figura 39 – Câmera Trap

6. Entrevistas: Como uma complementação à amostragem em
campo, foram realizadas entrevistas com moradores da região, uma vez que
estes, ao percorrerem as áreas, frequentemente avistam animais silvestres. De
modo geral, o entrevistado foi interrogado sobre as espécies ocorrentes no local,
utilizando-se, para isso, manuais e livros-guia de campo que auxiliem na
descrição das espécies avistadas. Tendo em vista a fragilidade deste método,
bem como a imprecisão da identificação das espécies com nomes comuns ou
populares, foram consideradas somente as espécies que tem a distribuição
amplamente conhecida para a região do empreendimento.
f.ii. Resultados e discussões
A mastofauna ocorreu o registro de 10 espécies (Tabela 22). Os
registros relatados nas entrevistas, demonstram a presença de espécies com
grande plasticidade e adaptação ao processo de fragmentação florestal, os
ambientes amostrados também se demonstraram como suficientes para
sustentar apenas espécies de pequeno porte e com a mesma capacidade das
relatadas, tais como Didelphis albiventris (gambá-de-orelha-branca) e Rattus
rattus (rato-doméstico).
As espécies exóticas registradas da ordem rodentia, tais como Mus
musculus e Rattus rattus, não foram capturadas, porém possuem grande
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possibilidade de estarem estabelecidas na região devido a proximidade da CGH
com o ambiente urbano. Além disto, os moradores locais afirmaram a ocorrência
destas espécies.
Quanto às espécies de médio e grande porte, observa-se, uma
possibilidade remota de alguma espécie ser residente ou utilizar-se da calha do
rio Sarandi como corredor de deslocamento, pois ao longo de toda a bacia do
rio, a vegetação ripária possui diferentes extensões, ou em alguns trechos esta
vegetação é inexistente, fator que impede algumas espécies de deslocaram-se
mesmo possuindo grande áreas de vida, como felinos. O que ainda corrobora
com a ausência destas espécies, é a proximidade da área do empreendimento
com o ambiente urbano.
Tabela 22 – Mastofauna registrada na área da CGH N. S. de Lourdes.
Legenda: [CP] Captura via Tomahawk, Sherman, ou Rede de Neblina. [VI] Visualizado em campo. [CA] Câmera
Trap. [ET] Entrevista com moradores locais.

Táxon

Nome Comum

Registro

gambá-de-orelha-branca

CP, ET, CA

cuíca

ET

tatu-galinha

ET

lebre-européia

VI

Sturnira lilium

morcego

CP

Artibeus lituratus

morcego

CP

capivara

VI, ET

paca

ET

Rattus rattus

camundongo

ET

Mus musculus

rato-doméstico

ET

Didelphidae
Didelphis albiventris
Monodelphis sp.
Dasypotidae
Dasypus novemcinctus
Leporidae
Lepus europeus
Phyllostomidae

Caviidae
Hydrochaerus hydrochaeris
Cuniculus paca
Cricetidae
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g. Prognóstico ambiental
g.i. Fauna aquática
O barramento age de modo contundente e permanente sobre o rio,
que passa de um estado lótico para lêntico ou semi-lêntico, modificando as
condições físico-químicas da água, assim como a qualidade e quantidade de
habitats disponíveis, principalmente para a biota aquática. Para os peixes, além
da problemática da alteração das características do corpo hídrico, existe também
o impacto decorrente da fragmentação de populações, especialmente para
espécies com hábito migratório em seu período reprodutivo.
Particularmente,

para

o

empreendimento

Central

Geradora

Hidrelétrica Nossa Senhora de Lourdes, observou-se que a riqueza e a
equitabilidade das espécies de peixes na área do empreendimento é baixa,
apenas dezoito espécies, o que se relaciona com utilização da água do rio
Sarandi pela população local para diferentes fins, como área de lazer e de
eventos religiosos (Figura 40).

Figura 40 – Área utilizada para eventos religiosos e de lazer sobre local que deveria ser
destinado a APP.

Tais atividades muito próximas a área do rio, acabam por gerar
resíduos sólidos que estavam inclusive no dia da visita técnica, distribuídos por
toda a área de APP (Figura 41) e em alguns trechos dentro do próprio corpo
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hídrico. Além disto, a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Companhia de
Saneamento do Paraná (SANEPAR) (Figura 42) próxima a área da CGH que
exala um odor forte, podendo esta ETE ser um potencial local de carga poluidora
no corpo hídrico devido a destinação dos resíduos no final do processo do
tratamento, o que pode vir a alterar a qualidade da água.
Todos estes fatos observados somam-se a grande falta de inventários
de ictiofauna em toda a região do baixo Iguaçu, o que acaba por construir um
perfil desconhecido de quais espécies realmente podem habitar o rio Sarandi,
com exceção das espécies citadas nas entrevistas.

Figura 41 – Vestígios de poluição
[a] resíduos sólidos na área de APP. [b] resíduos sólidos acumulados no rio Sarandi.

≈ 615m

Figura 42 - Distância da ETE das unidades da CGH

B
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Com relação à obstrução da passagem de possíveis espécies
migradoras que possam ocorrer no local, o deslocamento destas já é
naturalmente impossibilitado em virtude de diversos fatores discutidos
anteriormente, como a queda existente a jusante do barramento (Figura 31), o
perfil topográfico da calha do rio Sarandi e a foz do mesmo ser próximo a foz do
rio Cotejie, esta que por sua vez fica em frente à barragem da UHE de Salto
Caxias (Figura 32), que estabelece-se assim como um barreira para ceder
espécies migratórias a bacia do rio Iguaçu para o rio Cotejipe. Esses obstáculos
funcionam como barreiras permanentes a migração de peixes, caracterizando
assim a comunidade ictiológica como possivelmente de apenas espécies
residentes, de maneira que o barramento não interferirá na composição das
espécies das comunidade de peixes do empreendimento, fato este ainda
corroborado com o histórico da CGH, que será apenas reativada, assim o
reservatório já está estabelecido a mais de 40 anos, o que por consequência a
comunidade ictiofaunística também já encontra-se modificada.
Dessa forma, é importante ponderar que a instalação de corredores
ou escadas que favoreçam o deslocamento dos peixes poderá trazer impactos
negativos para a ictiofauna local que já encontra-se adaptada a estas condições.
Tais estruturas podem favorecer a migração de espécies para ambientes que
antes não eram ocupados, favorecendo o aparecimento e instalação de espécies
introduzidas (exóticas) e oportunistas, que dominam o ambiente e podem ocupar
o nicho e até deslocar as espécies nativas modificando de maneira permanentes
a assembleia de peixes da área e por consequência todo o perfil trófico já
estabelecido.
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g.ii. Fauna terrestre
A fauna terrestre presente, de uma maneira geral, devido a grande
antropização que a área sofre principalmente pelo crescimento urbano do
município de Realeza em direção ao local da CGH encontra-se desconfigurada,
com a presença apenas de espécies mais adaptadas a antropização. Tal fato
ocorre por vários motivos ligados a degradação da área de APP, tais como: além
da grande utilização da área pela população local por diversos motivos, o que
gera resíduos sólidos, como já comentado no item anterior, constatou-se no dia
da visita o acesso de espécies domésticas a área da APP como gado (Figura
43.a) e cachorros (Figura 43.b). Espécies domésticas por estarem adaptadas
com a convivência humana acabam por dominar o perfil da comunidade da fauna
terrestre local competindo e até extinguindo localmente as espécies nativas.

Figura 43 – Problemas identificados na APP
[a] Esterco de gado próximo ao rio. [b] Cachorro. [c] Corte seletivo.

Somado a isto constatou-se o corte seletivo de madeira na área da
APP (Figura 43.c), e a presença de espécies exóticas na mesma (Figura 44),
ressalta-se ainda que a vegetação ciliar possui trechos que não atendem a faixa
mínima exigida por lei.
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Figura 44 – Espécies exóticas na área de APP
[a] Pinnus sp. [b] Eucalyptus sp

Avaliando a Herpetofauna, Avifauna e Mastofauna, observou-se que
estas não possuem os recursos florestais necessários para poderem sustentar
espécies de grande porte devido a todos os fatores apresentados anteriormente.
As espécies observadas em campo e relatadas nas entrevistas são todas
indicadoras de áreas que encontram-se em degradação, nota-se isto
principalmente pelo relato do avistamento de espécies exóticas como Passer
domesticus (Pardal) e Lepus europeus (Lebre-européia), tais exemplos atuam
como espécies oportunistas e até invasoras, sendo que Passer domesticus
caracteriza-se pela grande abundância de suas populações e pela fácil
adaptação aos mais diversos habitats e condições ambientais, mesmo que estas
estejam sofrendo constante antropização. Por outro lado, as espécies
tipicamente florestais e mais sensíveis às alterações ambientais, que
A

originalmente habitavam todas as adjacências da área, provavelmente estejam
extintas localmente. Situação mais crítica figura para a anurofauna, devido a
grande sensibilidade desse filo a processos antrópicos, futuros monitoramentos
no local do empreendimento devem reconstruir os micro-hábitats necessários
para a colonização das espécies desta ordem.
Também é importante salientar que, grande parte das aves e
mamíferos listados possuem a exigência de amplas áreas de vida, necessitando
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de áreas que interliguem os fragmentos que estes utilizam, o que evidencia a
importância da preservação da vegetação ripária e manutenção da qualidade
destas, na área do empreendimento inexiste fragmentos próximos que possam
ser utilizados por estas espécies, futuros inventários com maior esforço amostral
irão evidenciar qual o perfil da comunidade de vertebrados terrestres, a partir
desta nova listagem é que deve-se buscar as medidas de conservação.
As medidas ambientais planejadas para o período posterior à
instalação do empreendimento que compreendem: a regeneração da mata ciliar
em 40 m para cada lado da margem do rio Sarandi com espécies nativas e
isolamento da mesma. Com o isolamento desta faixa, o acesso de pessoas e
animais domésticos não irá mais ocorrer, perfazendo este trecho como um
refúgio seguro para a fauna, que poderá recolonizar a área.
Considera-se como a fase mais crítica para a fauna durante as obras
de reforma da CGH, pois durante este período há grande movimentação de
pessoas e máquinas, o que acarretará uma significativa poluição sonora e visual,
provocando o afugentamento de grande parte das espécies animais para áreas
circunvizinhas. Problema este, solucionado em parte com o término da obra,
visto que boa parte da mata atingida se regenerará, principalmente gramíneas e
vegetação arbustiva e a poluição sonora será significativamente reduzida e
direcionada, permitindo a reutilização desta pelos espécimes refugiados em
matas próximas.
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6.3. Meio Antrópico
a. Propriedades atingidas
O empreendimento deve afetar 4 propriedades (Figura 45), sendo
que, o local da casa de força e conduto forçado, já é de propriedade do
empreendedor desta CGH (Tabela 23).
Tabela 23 – Propriedades atingidas.
Identificação

Proprietários

Área afetada em
hectares (ha)

Status

Lote Rural 118-A da Gleba 46-AM
Matrícula 23.648

Francisco Samaniotto e;
Diana Luiza Turski Samaniotto

0,0

do empreendedor

Lote Rural 119-A da Gleba 46-AM
Matrícula 10.456

Olívio Wagner e;
Romilda Wagner

0,95

adquirida

Lote Rural 120 da Gleba 46-AM
Matrícula 921

Zílio Zanandréa e;
Elma Zuttion Zanandréia

1,04

negociada

Lotes 01 e 03 da Gleba 35-AM
Matrícula 7.005

Zílio Zanandréa e;
Elma Zuttion Zanandréia

1,871

negociada

Total

3,861

O levantamento do uso do solo levou em consideração a destinação
básica de cada área em fevereiro de 2014 e a situação das áreas de preservação
permanente com influência direta do empreendimento.
Quanto às áreas de preservação permanente, para delimitação
adotou-se as a FMAP calculada com base na portaria IAP nº 69/2015 [74],
resultando em uma faixa de 40 m de APP (vide capitulo 6.2.4).

74

IAP. Portaria nº 069, de 28 de abril de 2015. Disponível em
<http://celepar7.pr.gov.br/sia/atosnormativos/form_cons_ato1.asp?Codigo=2917>. Acesso 11.ago.2015.
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Figura 45 – Lotes afetados pelo empreendimento
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a.i. Lote Rural n. 118-A
De propriedade do Sr. Francisco Samaniotto (proprietário da CGH) e
Sra. Diana Luiza Turski Samaniotto e, nesta área, há o empreendimento
implantado desde 1961. Atualmente existe 1,8465 ha de APP. Os demais usos
encontram-se na Tabela 24.
Tabela 24 – Uso do solo no lote rural 118-A.
Uso do solo

Área em hectares (ha)

Reserva legal

1,0843

APP existente

1,8465

Cultivo florestal com araucária

0,7705

Outros

0,9935
Total

3,9243

a.ii. Lote Rural n. 119-A.
De propriedade do Sr. Olívio Wagner e Sra. Romilda Wagner, esta
área possuirá influência direta da barragem e lago. Nesta área não será
necessário nenhuma compensação e/ou recuperação da APP (Tabela 25).
Tabela 25 – Uso do solo no lote rural 119-A.
Uso do solo

Área em hectares (ha)

APP existente dentro da FMAP 40m

0,95 ha

APP à recuperar para compor a FMAP 40m

0,00 ha
Total

0,95

a.iii. Lote Rural n. 120
De propriedade do Sr. Zílio Zanandréa e Sra. Elma Zuttion
Zanandréia, esta área possuirá influência direta da barragem e lago. Nesta área
deve ser recuperada 0,42 ha de APP (Tabela 25).
Tabela 26 – Uso do solo no lote rural 120.
Uso do solo

Área em hectares (ha)

APP existente dentro da FMAP 40m

0,62

APP à recuperar para compor a FMAP 40m

0,42
Total
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a.iv. Lotes n. 01 e 03
De propriedade do Sr. Zílio Zanandréa e Sra. Elma Zuttion
Zanandréia, esta área possuirá influência direta da barragem, lago e canal
adutor. Nesta área, deve-se recuperar 0,871 ha de APP (Tabela 25).
Tabela 27 – Uso do solo nos lotes 01 e 03.
Uso do solo

Área em hectares (ha)

APP existente dentro da FMAP 40m

1,00

APP à recuperar para compor a FMAP 40m

0,871
Total

1,871

b. Aspecto histórico e população
Os colonos que se estabeleceram nesta localidade eram de etnias
diferentes, principalmente alemães e italianos, que, no início, se dedicaram ao
plantio de subsistência e à criação de suínos e galinhas. Criado através da Lei
Estadual nº 4731, de 24 de junho de 1963, e instalado em 11 de novembro do
mesmo ano, foi desmembrado de Capanema [75].
A ocupação inicial, deu-se em função do extrativismo da madeira e o
desenvolvimento da cidade acelerou-se após a instalação da indústria Cazaca
Ltda. As planas e férteis terras de latossolos, a localização e as novas estradas,
uma pequena usina hidrelétrica de 150KWA (atual CGH N. S. de Lourdes), o
plano piloto da cidade e as condições facilitadas para a aquisição do terreno e
da madeira para construção, foram fatores determinantes para atrair as famílias
que chegavam todos os dias [75].
O crescimento de Realeza foi instantâneo, populares diziam “Realeza
é feito Brasília: Uma cidade relâmpago”. No dia 24 de junho de 1963, criado
através da lei estadual 4.730, fundava-se o Município de Realeza, no dia 12 de

75
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novembro do mesmo ano, aconteceu à instalação do município, e desmembrado
do município de Ampére [76].
O último CENSO registrou uma população de 16.338 pessoas. Para
2013 a população estimada foi de 16.932 pessoas, o que representa um
crescimento de 3,64% no número de habitantes [77].
c. Infraestrutura, equipamentos urbanos e serviços públicos
c.i. Sistema viário
Atualmente a malha rodoviária de jurisdição federal e estadual do
Paraná conta com um total de 15.861,07 km de rodovias, constituído em
1.903,60 km de rodovias não pavimentadas e 13.957,47 km de rodovias
pavimentadas[78].
No município de Realeza a malha rodoviária é de aproximadamente
76,4 km, sendo apenas 25 km não pavimentada. A PR 182 atravessa de norte
ao sul o município e a PR 281, sentido leste ao oeste (Figura 46).
Existe um aeroporto público pequeno e não há malha ferroviária ou
porto no município.

76

Prefeitura Municipal de Realeza (2014) Sobre a Cidade. Disponível em <http://realeza.pr.gov.br/Cidade.aspx>, acesso
07.jul.2014.
77 IBGE. Censo Demográfico 2010: Sinopse. Disponível em <http://cod.ibge.gov.br/23AKC>. Acesso 07.jul.2014.
78 Departamento de Estradas de Rodagem – DER/PR. [s.d.] História. Disponível em
<http://www.der.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=7>. Acesso 05 dez. 2013.
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Figura 46 – Sistema viário com destaque ao município de Realeza
Adaptado de DER/PR (2013). Mapa Político Rodoviário. Disponível em
<http://www.infraestrutura.pr.gov.br/arquivos/File/21mapapoliticorodoviario2013.pdf >. Acesso 05 dez. 2013.
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c.ii. Serviços de saúde pública
No segmento de saúde o município conta com hospital de
atendimento público e privado e postos de saúde municipal, todavia para
atendimentos mais urgentes ou que requeiram especialidades é necessário
recorrer aos hospitais regionais, em Cascavel, por exemplo.
Os dados oficiais do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde – CNES, apontam a existência de 49 estabelecimentos de saúde e 175
profissionais (Tabela 28).
Tabela 28 - Unidades de Saúde e especialidades
APAE Escola Especial Primavera Realeza
Esfera Administrativa: Privada / Gestão: Municipal/ Consultórios: 5 / Leitos: 0
PR 281 – Entrada da Linha Bonatti
+55 (46) 3543-1412

Anita PizzolatoTomazini

Psicólogo Clínico

Débora Vanessa Cerini

Fisioterapeuta Geral

Giovane Barbosa de Lima

Psicólogo Clínico

GrazianeGiscela Bernardi

Gerente Administrativo

Marta Braun

Médico Psiquiatra

Mayara Carla Begini

Fisioterapeuta Geral

Neli Tereza Pomagerski

Assistente Social

Rudilaine Ione Dettoni

Fonoaudiólogo

Thatyane dos Santos

Terapeuta Ocupacional

Viviane Maura Panizzi Guenka

Médico Pediatra

Bioclínica Laboratório De Análises Clínicas
Esfera Administrativa: Privada / Gestão: Municipal/ Consultórios: 1 / Leitos: 0
Rua Espanha, 2722
+55 (46) 3543-1807

Rosane A. Schmidt

Aux. Téc. Patologia Clínica e Gerente Adm.

Silvio Carlos Mendes

Farmacêutico Analista Clínico

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I
Esfera Administrativa: Municipal / Gestão: Municipal/ Consultórios:3 / Leitos: 3
Rua Sete Quedas, 3010
+55 (46) 3543-3454

Ademir Assmann da Rosa

Médico Clínico

Aline Mara do Nascimento Casa

Psicólogo Clínico

Ariane Buzatto Pereira Ferreira

Téc. Acupuntura

Bruna Maisa Vieczorek

Enfermeiro

Eliane Casaril

Aux. Enfermagem

Emerson Aparecido Sgarbossa

Psicólogo Clínico
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Tabela 28 - Unidades de Saúde e especialidades
Eunice Schmidt Zilio

Orientador Educacional

Fabiana Cigolini

Téc. Administração

Janice Portigliotti dos Santos

Prof. Ensino e Aprendizagem em Serviços

Jussara Bergamin

Psicólogo Clínico

Cedimagem Realeza
Esfera Administrativa: Privada / Gestão: Municipal / Consultórios/Salas: 1 / Leitos: 0
Rua Vital Brasil, 3023
+55 (46) 3243-1500

Giovani Biguelini

MédicoemRadiologiaeDiagnósticoporImagem

Centro Clínico Realeza
Esfera Administrativa: Privada / Gestão: Municipal/ Consultórios: 1 / Leitos: 0
Rua Padre Fenando Zanchet, 2842
+55 (46) 3543-4438

Leonel Caetano Guenka

Médico Cardiologista

Centro De Saúde Nis I Realeza
Esfera Administrativa: Municipal / Gestão: Municipal/ Consultórios: 3 / Leitos: 1
Rua Soares Rapozo, 3807
+55 (46) 3543-2031

Adriana Marques

Cirurgião Dentista

Bernadete Maria Paini Andreoli

Aux. Enfermagem

Cláudia Solange dos Santos de Lima

Téc. Enfermagem

Clóvis Chitolina

Cirurgião Dentista

Cristiane Graziela PanizziStreit

Médico Ginecologista e Obstetra

Diana Banberg

Assist. Administrativo

Ediane Aparecida Cortes Pimenta

Assist. Administrativo

Elisangela Pivotti

Farmacêutico

Fabiana Cigolini

Téc. Administrativo

Cláudia Helena Dengo De Nez
Esfera Administrativa: Privada / Gestão: Municipal/ Consultórios: 1 / Leitos:0
Rua Arnaldo Busatto, 2979

Cláudia Helena Dengo de Nez

Nutricionista

Clínica De Fonoaudiologia Gisele Mendes
Esfera Administrativa: Privada / Gestão: Municipal/ Consultórios: 1 / Leitos: 0
Rua Padre Fenando Zanchet, 2842

Gisele Cerezini Mendes

Fonoaudiólogo

Clínica De Nutrição
Esfera Administrativa: Privada / Gestão: Municipal/ Consultórios: 1 / Leitos: 0
Av. Bruno Zuttion, 3157
+55 (46) 3543-1239

Letícia Andretta

Nutricionista

Clínica De Fisioterapia Nilso Bonfante Realeza
Esfera Administrativa: Privada / Gestão: Municipal/ Consultórios: 1 / Leitos: 0
Rua Belém, 2815
+55 (46) 3543-2319

Nilso Bonfanti
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Tabela 28 - Unidades de Saúde e especialidades
Clínica Médica Lessa S C Ltda
Esfera Administrativa: Privada / Gestão: Municipal/ Consultórios: 1 / Leitos:0
Rua México, 3534

Luís Roberto Vargas Mathias

Médico Clinico

Clínica Médica Lv Ltda
Esfera Administrativa: Privada / Gestão: Municipal/ Consultórios: 2 / Leitos:0
Rua Padre Fenando Zanchet, 2842
+55 (46) 3543-4438

Leonel Caetano Guenka

Médico Cardiologista

Viviane Maura Panizzi Guenka

Médico Pediatra

Clínica Moraes Schuch Realeza
Esfera Administrativa: Privada / Gestão: Municipal/ Consultórios: 1 / Leitos:0
Rua Princesa Izabel, 3110
+55 (46) 3543-1386

Luís Antônio Braga Schuch

Médico Clínico

Clínica Santa Tereza Realeza
Esfera Administrativa: Privada / Gestão: Municipal/ Consultórios: 0 / Leitos:0
Rua Sargento Ramires da Silva, 3137
+55 (46) 3543-1605

Cláudio Renato Maciel Alende

MédicoRadiologia eDiagnósticoporImagem

Ivete Terezinha Kupper

Téc. em Radiologia e Imagenologia

Consultório De Nutrição Realeza
Esfera Administrativa: Privada / Gestão: Municipal/ Consultórios: 1 / Leitos:0
Rua Padre Fenando Zanchet, 2842
+55 (46) 3543-2044

Joceleine Fabian

Nutricionista

Consultório De Psicologia Andrea G. De Meira Realeza
Esfera Administrativa: Privada / Gestão: Municipal/ Consultórios: 1 / Leitos:0
Rua Padre Fenando Zanchet, 2842

Andrea Carla Guimarães Meira

Psicólogo Clínico

Consultório Psicologia Rosimary Y. G. Schulz
Esfera Administrativa: Privada / Gestão: Municipal/ Consultórios: 1 / Leitos:0
Av. Bruno Zuttion, 3264
+55 (46) 3543-4087

Rosimary Ykeda Gomes Schulz

Psicólogo Clínico

Consultório Médico Batiston Realeza
Esfera Administrativa: Privada / Gestão: Municipal/ Consultórios: 1 / Leitos:0
Av. Bruno Zuttion, 4615

Leonildo José Batiston

Médico Cirurgião Geral

Consultório Médico Dr. Ademir Assmann Da Rosa Realeza
Esfera Administrativa: Privada / Gestão: Municipal/ Consultórios: 1 / Leitos:0
Rua Romano Zanchet, 3054

Ademir Assmann da Rosa
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Tabela 28 - Unidades de Saúde e especialidades
Consultório Médico Dr. Reckziegel Sc Ltda
Esfera Administrativa: Privada / Gestão: Municipal/ Consultórios: 1 / Leitos:0
Rua Arnaldo Busatto, s/n

Eliel Marcos Reckziegel

Médico Clínico

Consultório Médico Dr. Rodrigo De Oliveira
Esfera Administrativa: Privada / Gestão: Municipal/ Consultórios: 1 / Leitos:0
Rua Padre Fenando Zanchet, 2842
+55 (46) 3543-2044

Rodrigo Evaristo de Oliveira

Médico Ginecologista e Obstetra

Consultório Médico Paulo R. B. Refosco
Esfera Administrativa: Privada / Gestão: Municipal/ Consultórios: 1 / Leitos:0
Av. Bruno Zuttion, 3157
+55 (46) 3543-1407

Paulo Roberto BusatoRefosco

Médico Clínico

Consultório Odontológico Ataide José Sassi
Esfera Administrativa: Privada / Gestão: Municipal/ Consultórios: 2 / Leitos:0
Rua México, 3470
+55 (46) 3543-1455

Ataíde José Sassi

Cirurgião Dentista

Consultório Odontológico Elaine Christina De Carli
Esfera Administrativa: Privada / Gestão: Municipal/ Consultórios: 2 / Leitos:0
Av. Bruno Zuttion, 3264
+55 (46) 3543-2545

Elaine Christina de Carli

Cirurgião Dentista Clínico Geral

Consultório Odontológico Alexandre Ventura
Esfera Administrativa: Privada / Gestão: Municipal/ Consultórios: 2 / Leitos:0
Rua Arnaldo Busatto, 2979
+55 (46) 3543-3001

Alexandre Ventura

Cirurgião Dentista Clínico Geral

Consultório Odontológico Marcio Chagas
Esfera Administrativa: Privada / Gestão: Municipal/ Consultórios: 1 / Leitos:0
Rua Padre Fenando Zanchet, 2650

Márcio Cezimbra das Chagas

Cirurgião Dentista Clínico Geral

Fisio Center Realeza
Esfera Administrativa: Privada / Gestão: Municipal/ Consultórios: 1 / Leitos:0
Av. Getúlio Vargas, 3365
+55 (46) 3543-4288

Alysson Rogério Ruschel

Fisioterapeuta Geral

Hospital E Maternidade Imaculada Conceição Ltda
Esfera Administrativa: Privada / Gestão: Estadual/ Consultórios: 5 / Leitos: 30
Rua Rubens Cesar Caselani, 461
+55 (46) 3543-1444

Amarildo Santos de Lima

Serviços Gerais

Aristeu Francisco Luchesi

DiretorServiçosdeSaúde; Anestesiologista,Médico
CirurgiaGeral,MédicoClínico;GinecologistaeObstetra

Cátia Mafra Pellenz

Enfermeiro
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Tabela 28 - Unidades de Saúde e especialidades
Celi Skrzypczak

Cozinheiro de Hospital

Cláudia Maria Refati

Téc. Enfermagem

Cleonice Regina Perico

Aux. Escritório

Laboratório De Prótese Furlanetto
Esfera Administrativa: Privada / Gestão: Municipal/ Consultórios: 1 / Leitos:0
Rua Paraná, 3235

Calos RemiFurlanetto

Protético Dentário

Laboratório Imaculada Conceição Ltda
Esfera Administrativa: Privada / Gestão: Municipal/ Consultórios: 0 / Leitos:0
Rua Rubens Cesar Caselani, 461
+55 (46) 3543-1388

Olivio DomingosFilipin

Farmacêutico Analista Clínico

Laboratório Silvestre
Esfera Administrativa: Privada / Gestão: Municipal/ Consultórios: 0 / Leitos:0
Av. Bruno Zuttion, 3157
+55 (46) 3543-1245

Marcial Luiz Patriarca

Farmacêutico Analista Clínico

Luci Roggia
Esfera Administrativa: Privada / Gestão: Municipal/ Consultórios: 1 / Leitos:0
Av. Bruno Zuttion, 3264 sala 206
+55 (46) 3543-1286

Luci Roggia

Cirurgião Dentista Clínico Geral

Marina Flangini Cobo
Esfera Administrativa: Privada / Gestão: Municipal/ Consultórios: 1 / Leitos:0
Av. Bruno Zuttion, 3157
+55 (46) 3543-2865

Marina FlanginiCobo

Médico Dermatologista

Megaodonto
Esfera Administrativa: Privada / Gestão: Municipal/ Consultórios: 6 / Leitos:0
Tv. Travessa 07, 416

Darlan Rodrigo Frizzo

Cirurgião Dentista Clínico Geral

Diogo Mauer Frizzo

Cirurgião Dentista Clínico Geral

Helen Nara Frizzo

Cirurgião Dentista Clínico Geral

Helitana Mara Frizzo Bottin

Cirurgião Dentista Clínico Geral

Lucas Eduardo da Silva Bottin

Cirurgião Dentista Clínico Geral

Paula De Almeida Bevilacqua Schwerz
Esfera Administrativa: Privada / Gestão: Municipal/ Consultórios: 1 / Leitos:0
Rua Arnaldo Busatto, 2979
+55 (46) 3543-3001

Paula de Almeida Bevilacqua Schwerz

Médico Ginecologista e Obstetra

Posto De Saúde Maravilha Realeza
Esfera Administrativa: Municipal / Gestão: Municipal/ Consultórios: 3 / Leitos:0
Linha Maravilha, s/n

Cláudia Solange dos Santos de Lima

+55 (42) 3623-0054

+55 (42) 3626-2680

www.recitechambiental.com.br
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Tabela 28 - Unidades de Saúde e especialidades
Dayane AndrioloLeizviski

Aux. em Saúde bucal da Estratégia de Saúde da Família

Fernanda Colet

Cirurgião Dentista da Estratégia de Saúde da Família

Joelma Paludo

Téc. em Saúde bucal da Estratégia de Saúde da Família

Marina Aparecida Agostini

Enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família

Posto De Saúde Saltinho Realeza
Esfera Administrativa: Municipal / Gestão: Municipal/ Consultórios: 3 / Leitos:0
Linha Saltinho s/n

Dayane Andriolo Leizviski

Aux. em Saúde bucal da Estratégia de Saúde da Família

Fernanda Colet

Cirurgião Dentista da Estratégia de Saúde da
Família

Joelma Paludo

Téc. em Saúde bucal da Estratégia de Saúde da Família

Marina Aparecida Agostini

Enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família

Neuza Bettiolo Rampanelli

Téc. Enfermagem

Sofia Del Carmen Rodas Medina

Médico da Estratégia de Saúde da Família

Pronto Atendimento Nossa Sra. Aparecida
Esfera Administrativa: Municipal / Gestão: Municipal/ Consultórios: 10 / Leitos:1
Rua Romano Zanchet, 2681

Aline Tolomeotti Martins

Enfermeiro

Ana Carolina Bueno Guisso

Enfermeiro

Any Maria Cavani

Enfermeiro

Cláudia Solange dos Santos de Lima

Téc. de enfermagem

Eliane Casaril

Aux. de enfermagem

Irene AlbrechzLemonie

Téc. de enfermagem

JoneliKrug

Téc. de enfermagem

JosianaGheliHeizen

Enfermeiro

Katiuscia do Nascimento

Enfermeiro

Luci Cemin

Aux. de enfermagem

REAL FISIO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA SC LTDA
Esfera Administrativa: Municipal / Gestão: Municipal/ Consultórios: 1 / Leitos:0
Rua Padre Fernando Zanchet, 2861
+55 (46) 3543-4347

Tatiana Badke

Fisioterapeuta Geral

SAMU 192 Suporte Avançado Realeza
Esfera Administrativa: Municipal / Gestão: Municipal/ Consultórios: 0 / Leitos:0
Rua Itália, 2250
+55 (46) 3543-2901

Andréia Helena Scandolara

Enfermeiro

Calmocir Plack

Socorrista

Charline Laura GolinHeiderich

Enfermeiro

Cristiane Pinheiro FucoloZuliani

Enfermeiro

Elton Costa de Linhares

Socorrista

Everton Cieslak Ferreira

Socorrista
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Tabela 28 - Unidades de Saúde e especialidades
Flávio Luiz Viucik

Socorrista

Gilmar Gilioli

Socorrista

LizzaTattiana Cardozo Ceretta

Médico Clínico

Luís Henrique Caselani Macedo

Médico Clínico

Adriane Aparecida de Oliveira Rosseti

Téc. de enfermagem

Anderson Prade

Socorrista

Arbelino Thomas da Silva

Socorrista

Clara BalbinaKrug

Téc. de enfermagem

Claudecir da Silva

Socorrista

Dinaldo de Freitos

Socorrista

Edina de Fátima Engler

Téc. enfermagem

Elias Márcio Schwandes

Socorrista

Elizangela Aparecida Mendonça

Téc. enfermagem

Ivandro Marcos Bueno

Socorrista

SMS De Realeza
Esfera Administrativa: Municipal / Gestão: Municipal/ Consultórios: 0 / Leitos:0
Rua Soares Rapozo, 3807
+55 (46) 3543-2031

Camila Eduarda Viana

Agente de Saúde Pública

Cláudia Regina Bee

Visitador Sanitário

Daiane de Oliveira

Visitador Sanitário

Hilário Rodrigues da Rosa

Agente de Saúde Pública

IndianaraSpiss Andrade

Visitador Sanitário

Janete Ricken Belli

Visitador Sanitário

Leonardo Iury Varela

Visitador Sanitário

Lhuana Gabriela Vardenaga

Assistente Administrativo

Lucas Dalla Costa Mezano

Visitador Sanitário

Unidade De Pacs Realeza
Esfera Administrativa: Municipal / Gestão: Municipal/ Consultórios: 7 / Leitos:1
Rua Cristóvão Colombo s/n
+55 (46) 3543-1573

Carla FrancieliKirchhein

Agente Comunitário de Saúde

Luana de Carvalho

Agente Comunitário de Saúde

MarivonePotrickMatiuzzi

Agente Comunitário de Saúde

Neuza BettidoRampanelli

Aux. de enfermagem

Unidade De Saúde Da Família II
Esfera Administrativa: Municipal / Gestão: Municipal/ Consultórios: 8 / Leitos:0
Rua Sete Quedas, 3010
+55 (46) 3543-1573

Ademilson Vieira de Sá

Agente Comunitário de Saúde

Adriana de Souza

Agente Comunitário de Saúde

+55 (42) 3623-0054

+55 (42) 3626-2680
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Tabela 28 - Unidades de Saúde e especialidades
Alexandra Bonadiman

Enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família

Ariane Buzatto Pereira Ferreira

Téc. Acupuntura

Bernadete Vendruscolo

Aux. de Saúde Bucal da Estratégia de Saúde da Família

Carolina Semiguen

Fonoaudiólogo

Claudiane Michels de Andrade

Agente Comunitário de Saúde

Danieli Rolim de Moura

Agente Comunitário de Saúde

Dilce Maria de Fátima Paloski

Téc. de enfermagem da Estratégia de Saúde da Família

Eddy Marcelino Rodriguez Morales

Médico da Estratégia de Saúde da Família

Unidade De Saúde Da Família I
Esfera Administrativa: Municipal / Gestão: Municipal/ Consultórios: 5 / Leitos:0
Rua Belém, s/n
+55 (46) 3543-3190

Camila Letícia Dalla Costa

Agente Comunitário de Saúde

DuanaPittol

Médico da Estratégia de Saúde da Família

Elisa Chicanowski

Cirurgião Dentista da Estratégia de Saúde da
Família

Elizandra Pivotti

Enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família

Fátima de Carli

Téc. de Saúde Bucal da Estratégia de Saúde da Família

IreniSecco

Médico Ginecologista e Obstetra

Jaqueline VelozoGalarce

Agente Comunitário Saúde

Márcia Adriana de Oliveira

Auxiliar de Saúde Bucal da Estratégia de Saúde da Família

Rosana Alves da Silva

Agente Comunitário de Saúde

Suely Vichinski Della Libra

Aux. de enfermagem da Estratégia de Saúde da Família

Unidade De Saúde Da Família III
Esfera Administrativa: Municipal / Gestão: Municipal/ Consultórios: 7 / Leitos:0
Rua Cristóvão Colombo, s/n

Ademir Assmann da Rosa

Médico da Estratégia de Saúde da Família

Ania Célia LimontaHardy

Médico da Estratégia de Saúde da Família

Carlos Henrique Abreu Driussi

Médico Ortopedista e traumatologista

Caroline Cicere de Moraes

Cirurgião Dentista da Estratégia de Saúde da Família

CristianiCasaril

Agente Comunitário de Saúde

Geni Inês Delani

Téc. de Saúde Bucal da Estratégia de Saúde da Família

Ivaneide Fátima Gonçalves

Auxiliar de Saúde Bucal da Estratégia de Saúde da Família

Janete Mischa

Agente Comunitário de Saúde

João Carlos dos Santos

Enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família

Liliane Pontes Correa

Agente Comunitário de Saúde

Unidade De Saúde Da Família IV
Esfera Administrativa: Municipal / Gestão: Municipal/ Consultórios: 6 / Leitos:0
Br 182, s/n
+55 (46) 3543-2031

Cintia DallAgnol

Agente Comunitário

Dayane AndrioloLeizviski

Auxiliar de Saúde Bucal da Estratégia de Saúde da Família
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Tabela 28 - Unidades de Saúde e especialidades
Gabriel Marques Neves

Médico da Estratégia de Saúde da Família

Joelma Paludo

Téc. de Saúde Bucal da Estratégia de Saúde da Família

Lucinéia dos Santos Amaral

Agente Comunitário de Saúde

Márcio Cezimbra das Chagas

Cirurgião Dentista da Estratégia de Saúde da Família

Maria Jaqueline Dias

Agente Comunitário de Saúde

Marina Aparecida Agostini

Enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família

Neiva PertileZanetin

Agente Comunitário de Saúde

Neuza BettidoRampanelli

Téc. de Saúde Bucal da Estratégia de Saúde da Família

Fonte: Ministério da Saúde (2013) CNESNet Secretária de Atenção à Saúde - DATASUS. Disponível em
<http://cnes.datasus.gov.br/Lista_Es_Municipio.asp?VEstado=41&VCodMunicipio=412140&NomeEstado=PARANA>. Acesso 07.mai.2014.

c.iii. Educação
O município de realeza pertence ao Núcleo Regional de Educação
(NRE) de Francisco Beltrão e atualmente possui 32 instituições de ensino (nos
diferentes níveis), das quais 8 são de competência Estadual, 18 Municipais e 6
privadas (Tabela 29).
Tabela 29 – Estabelecimentos de Ensino em 2012
Dependência

Creche

Pré-Escolar

Fundamental

Médio

Profissional

Estadual

-

-

4

3

1

Municipal

2

9

7

-

-

Particular

1

2

2

1

-

TOTAL

3

11

13

4

1

Fonte: MEC/INEP; SEED apud IPARDES (2013) Base de Dados do Estado -BDEweb. Disponível em <http://www.ipardes.pr.gov.br/imp/index.php>.
Acesso 12 mai. 2014.

O número de matriculas nestas instituições está discriminado na
Tabela 30.
Tabela 30 – Matrículas no Ensino Regular em 2012.
Dependência

Creche

Pré-Escolar

Fundamental

Médio

Profissional

Estadual

-

-

960

837

26

Municipal

217

257

1.051

-

-

Particular

56

54

242

43

-

TOTAL

273

311

2.253

880

26

Fonte: MEC/INEP ; SEED apud IPARDES (2013) Base de Dados do Estado -BDEweb. Disponível em <http://www.ipardes.pr.gov.br/imp/index.php>.
Acesso 12 mai. 2014.
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c.iv. Segurança pública
A 19ª Subdivisão Policial (SDP) e a 10ª Áreas Integradas de
Segurança pública (AISP), com sede em Francisco Beltrão, abrange 27
municípios, dentre eles, Realeza.
A delegacia de Polícia de Realeza situa-se Rua Sargento Ramiro de
Silva, 3058 (CEP: 85770000), Telefone +55 (46) 35431272 FAX: (46) 35431272
O maior índice registrado em 2013 foi de crimes contra a pessoa
(45,04%), n. O rol de crimes tipificado no Código Penal[79] contra a pessoa inclui:
ameaça (art. 147), lesão corporal (art. 129), injuria (art. 140), difamação (art.
139), calúnia (138), violação de domicílio (art. 150), constrangimento ilegal (art.
146), maus tratos (art. 136), entre outros. Houve um aumento de 2,41% de
crimes contra a Pessoa em relação ao mesmo período de 2012 (Tabela 31).
Tabela 31 - Crimes consumados no período 2012 e 2013.
Crimes Consumados
10ª AISP

2012

2013

Diferença entre
2012 e 2013%

Contra a Pessoa

8.830

9.043

↑ 2,41%

Contra o Patrimônio

6.549

6.811

↑ 4,00%

Contra a Dignidade Sexual

165

192

↑ 16,36%

Contra a Administração Pública

571

732

↑ 28,20%

Outros tipos

3.489

4.144

↑ 18,77%

Total

19.604

20.922

Fonte: Secretaria De Estado Da Segurança Pública do Paraná(2012) Relatório Estatístico Criminal - Paraná - 2012. Disponível em
<http://www.seguranca.pr.gov.br/arquivos/File/RELATORIOANUAL2012Errata.pdf> Acesso em: 26 mai. 2014.

Crimes contra o patrimônio representou 32,5%, havendo um aumento
de 4,0% em relação à 2012. Estes incluem: (art. 155 e 156) roubo (art. 157),
estelionato (art. 171), dano (art. 163 a 167), apropriação indébita (art.168 a 170),
extorsão (art. 158 a 160), entre outros.

79Código
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c.v. Saneamento
Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) é responsável
pelo saneamento básico do município, fornecendo água para 4.441 unidades,
sendo a maioria residências. Quanto ao atendimento de esgoto, 52,62% das
unidades com abastecimento de água possuem este serviço (Tabela 32).
Tabela 32 – Atendimento de água e esgoto em 2012.
Categorias

Unidades Atendidas

Ligações

Água

Esgoto

Água

Esgoto

Residenciais

4.441

2.337

4.017

2.057

Comerciais

382

261

303

198

Industriais

30

7

29

6

Utilidade pública

43

20

43

20

Poder Público

59

35

59

35

4.955

2.660

4.451

2.316

TOTAL

Fonte: SANEPAR apud IPARDES (2013) Base de Dados do Estado -BDEweb. Disponível em <http://www.ipardes.pr.gov.br/imp/index.php>. Acesso 12
mai. 2014.

c.vi. Energia elétrica
O consumo de energia elétrica no período de 2010 a 2012 em Realeza
teve um aumento de 19,17%, sendo que o setor de maior demanda é o
Residencial (9.822 Mwh em 2013), seguido do setor Rural (8.778 Mwh) e
Comercial (7.628 Mwh) (Tabela 33).
Tabela 33 – Consumo de energia elétrica por setor em 2010 e 2013.
Consumo (Mwh)

2010

2013

Residencial

7.604

9.822

Indústria

4.634

6.447

Comércio

6.048

7.628

Rural

8.305

8.778

Outras Classes

3.088

4.041

Consumo (Mwh)

29.679

36.716

Fonte: COPEL apud IPARDES (2013) Base de Dados do Estado -BDEweb. Disponível em
<http://www.ipardes.pr.gov.br/imp/index.php>. Acesso 12 mai. 2014.
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c.vii. Atividades extrativistas
Em 2012, a produção agrícola de Realeza totalizou R$ 54,148
milhões, destes 31,437 milhões resultantes da produção de soja e milho. Soja
está distribuída por uma área de 15.600 ha e com rendimento médio de
28.100(kg/ha). Milho está distribuído em uma área de 5.500 ha e 24.200 (kg/ha)
de rendimento médio. As demais culturas, produtividade e valores estão
discriminados na Tabela 34.
Tabela 34 - Área colhida, produção, rendimento médio e valor da produção agrícola em 2012.
Produtos

Área colhida (ha)

Produção (t)

Rendimento
médio (kg/ha)

Valor (R$
1000,00)

Abacate

1

25

25.000

23

Abacaxi (mil frutos)

1

29

29.000

35

Alho

1

4

4.000

22

Amendoim

5

10

2.000

20

Arroz

4

4

1.000

2

Aveia

300

450

1.500

153

Banana

10

390

39.000

185

Batata-inglesa

1

10

10.000

3

Cana-de-açúcar

30

1.800

60.000

96

Caqui

1

23

23.000

30

Cebola

4

40

10.000

21

Erva-mate (folha verde)

110

709

6.445

376

Feijão

600

930

1.550

1.450

Fumo (em folha)

185

435

2.351

2.131

Laranja

110

3.300

30.000

1.544

Limão

3

60

20.000

46

Mamão

2

50

25.000

95

Mandioca

400

9.200

23.000

2.113

Maracujá

1

10

10.000

12

Melancia

10

280

28.000

139

Melão

4

25

6.250

43

Milho

5.500

24.200

4.400

9.548

Pera

1

20

20.000

25

Pêssego

3

30

10.000

57

15.600

28.100

1.801

21.889

Tangerina

26

500

19.231

900

Tomate

3

153

51.000

172

Soja
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Tabela 34 - Área colhida, produção, rendimento médio e valor da produção agrícola em 2012.
Produtos

Área colhida (ha)

Produção (t)

Rendimento
médio (kg/ha)

Valor (R$
1000,00)

Trigo

8.500

22.050

2.594

12.028

Uva

33

396

12.000

990

Fonte: IBGE (2013) apud IPARDES (2013) Base de Dados do Estado -BDEweb. Disponível em <http://www.ipardes.pr.gov.br/imp/index.php>. Acesso
12 mai. 2014.

O efetivo de rebanhos existentes, o de maior número são os
galináceos, que tiveram um aumento em torno de 6,09% em 2012, seguido dos
bovinos e suínos (Tabela 35). Quanto às vacas ordenhadas, o aumento no
rebanho no período 2010-2012 foi de 1,17% aproximadamente.
Tabela 35 – Efetivo de pecuária e aves em 2012.
Efetivos

2007

2010

2012

Bovinos

30.334

29.748

28.888

Equinos

125

117

123

895.479

944.100

1.001.650

Ovinos

548

672

670

Suínos

24.693

22.548

22.950

Bubalinos

18

63

40

Caprinos

1.197

1.380

1.360

Codornas

498

690

710

Coelhos

530

571

570

Muares

6

7

7

Rebanho de Ovinos Tosquiados

374

603

605

Rebanho de Vacas Ordenhadas

7.107

6.903

6.984

Galináceos

Fonte: IBGE (2013) apud IPARDES (2013) Base de Dados do Estado -BDEweb. Disponível em <http://www.ipardes.pr.gov.br/imp/index.php>. Acesso
12 mai. 2014.

Quanto aos produtos de origem animal, em 2010 foi produzido 25.700
mil litros de leite, sendo que teve um aumento de 1,16% no período de 2012. Lã,
ovos de galinha e mel de abelha também sofreram um leve aumento de 26,62%,
9,61% e 2,04%, respectivamente. A produção de ovos de codorna se manteve
estável no período (Tabela 36).
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Tabela 36 – Produção de origem animal em 2012.
Produtos

Valor (R$ 1.000,00)

2010

2012

Unidade

7

860

1.089

Kg

20.800

25.700

26.000

Mil litros

Mel de abelha

83

14.700

15.000

Kg

Ovos de codorna

3

2

2

Mil dúzias

Ovos de galinha

539

364

399

Mil dúzias

Lã
Leite

Fonte: IBGE (2013) apud IPARDES (2013) Base de Dados do Estado -BDEweb. Disponível em <http://www.ipardes.pr.gov.br/imp/index.php>. Acesso
12 mai. 2014.

Os dados da Tabela 35 e Tabela 36, demonstram o aumento no
efetivo de vacas ordenhadas e, consequentemente, o crescimento na produção
de leite na região.
As atividades ligadas à silvicultura possuem menor representatividade
frente às demais culturas, entretanto, em 2007 atingiu a produção de 10.640 m³,
totalizando uma renda de cerca de R$ 508.000,00. Em 2012 sofreu uma redução
na produtividade cerca de 32,89% (7.140m³), resultando numa arrecadação de
R$ 485.000,00 (Tabela 37)
Tabela 37 - Silvicultura
Produto

Quantidade Produzida (m³)

Valor (R$1.000,00)

2002

2007

2012

2002

2007

2012

Lenha

2.735

6.320

3.320

26

158

103

Madeira em Tora

2.520

4.320

3.820

98

350

382

TOTAL

5.255

10.640

7.140

124

508

485

Fonte: IBGE (2013) apud IPARDES (2013) Base de Dados do Estado -BDEweb. Disponível em <http://www.ipardes.pr.gov.br/imp/index.php>. Acesso
12 mai. 2014.

d. Caracterização econômica
d.i. População Economicamente Ativa ou PEA
A População Economicamente Ativa (PEA) compreende o potencial
de mão-de-obra que o setor produtivo pode contar com 18 anos ou mais de
idade. O PEA é a soma dos indivíduos que estão ocupados, ou seja, estejam
trabalhando em um determinado período de referência e, desocupadas, sendo
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estas, aquelas pessoas que não possuíam trabalho no período de estudo, no
entanto, estavam dispostas a trabalhar[80].
Realeza possui uma PEA de 9.579 pessoas, sendo que 70,9% reside
na área urbana e; 55,9% são homens. Os demais dados são apresentados na
Tabela 38.
Tabela 38 - População Economicamente Ativa em 2012.
Tipo De Domicílio E Sexo

PEA (10 Anos e Mais)

Tipo de Domicílio
Urbano

6.790

Rural

2.790

Masculino

5.360

Feminino

4.219

Sexo

TOTAL

9.579

Fonte: IBGE (2013) apud IPARDES (2013) Base de Dados do Estado -BDEweb. Disponível em <http://www.ipardes.pr.gov.br/imp/index.php>. Acesso
12 mai. 2014.

Segundo dados do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, entre
2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou seja, o
percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de 67,02%
em 2000 para 74,78% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação
(ou seja, o percentual da população economicamente ativa que estava
desocupada) passou de 8,43% em 2000 para 2,47% em 2010 (Tabela 39).

80

IBGE. [s.d.]. Notas Metodológicas. Disponível em < http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/
trabalhoerendimento/pme/pmemet2.shtm>. Acesso 26 nov. 2013.
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Tabela 39 - Ocupação da população de 18 anos ou mais
Taxas

2000

2010

67,02

74,78

8,43

2,47

42,27

62,29

% dos ocupados com fundamental completo - 18 anos ou mais

38,68

52,79

% dos ocupados com médio completo - 18 anos ou mais

23,11

34,51

50,83

27,18

76,39

73,98

Taxa de atividade - 18 anos ou mais
Taxa de desocupação - 18 anos ou mais
Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou mais
Nível educacional dos ocupados

Rendimento médio
% dos ocupados com rendimento de até 1 s.m. - 18 anos ou mais
% dos ocupados com rendimento de até 2 s.m. - 18 anos ou mais
Fonte:
Atlas
do
Desenvolvimento
Humano
no
<http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil/realeza_pr#caracterizacao>. Acesso14/05/2014.

Brasil

2013.

Disponível

em

d.ii. Empregos
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais,
25,43% trabalhavam no setor agropecuário, 0,19% na indústria extrativa, 10,53%
na indústria de transformação, 9,00% no setor de construção, 0,80% nos setores
de utilidade pública, 15,69% no comércio e 35,74% no setor de serviços [81].
Na Tabela 40 encontram-se listados os números de pessoas
ocupadas segundo as diferentes atividades econômicas em 2012.
Tabela 40 – Empregos por setor em 2012
Atividades Econômicas

Estabelecimentos

Empregos

Indústria de Transformação - Total

66

589

Indústria de Produtos Minerais não Metálicos

12

91

Indústria Metalúrgica

13

46

Indústria Mecânica

1

7

Indústria de Materiais Elétricos e de Comunicação

3

62

Indústria de Materiais de Transporte

1

6

Indústria da Madeira e do Mobiliário

12

119

Indústria do Papel, Papelão, Editorial e Gráfica

2

12

Indústria da Borracha, Fumo, Couros, Peles, Produtos
Similares e Indústria Diversa

2

6

Indústria Química, Produtos Farmacêuticos, Veterinários,
Perfumaria, Sabões, Velas e Matérias Plásticas

2

16

Indústria Têxtil, do Vestuário e Artefatos de Tecidos

10

73

81
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Tabela 40 – Empregos por setor em 2012
Atividades Econômicas

Estabelecimentos

Empregos

Indústria de Produtos Alimentícios, de Bebida e Álcool
Etílico

8

151

Construção Civil

63

294

Comércio - Total

295

1.137

Comércio Varejista

250

920

Comércio Atacadista

45

217

Serviços - Total

179

1.125

Instituições de Crédito, Seguro e de Capitalização

10

58

Administradoras de Imóveis, Valores Mobiliários, Serviços
Técnicos Profissionais, Auxiliar Atividade Econômica

33

112

Transporte e Comunicações

51

164

Serviços de Alojamento, Alimentação, Reparo, Manutenção,
Radiodifusão e Televisão

59

252

Serviços Médicos, Odontológicos e Veterinários

15

40

Ensino

8

125

Administração Pública Direta e Indireta

3

410

Agricultura, Silvicultura, Criação de Animais, Extração
Vegetal e Pesca

29

125

Indústria - Total

66

589

Total

632

3.270

Fonte: MTE/RAIS apud IPARDES (2013) Base de Dados do Estado -BDEweb. Disponível em
<http://www.ipardes.pr.gov.br/imp/index.php>. Acesso 12 mai. 2014.

d.iii. Renda
A renda per capita média de Realeza cresceu 115,11% nas últimas
duas décadas, passando de R$ 327,71 em 1991 para R$ 479,20 em 2000 e
R$704,94 em 2010. A taxa média anual de crescimento foi de 46,23% no
primeiro período e 47,11% no segundo. A extrema pobreza (medida pela
proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 70,00, em
reais de agosto de 2010) passou de 24,00% em 1991 para 8,51% em 2000 e
para 1,16% em 2010 [81].
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d.iv. Produto Interno Bruto ou PIB
O Produto Interno Bruto (PIB) equivale à soma, em valores
monetários, de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada
região, durante um período determinado, com finalidade de mensurar a atividade
econômica.
Em 2011 o PIB (per Capita) em Realeza foi de R$ 16.554,00, na
Tabela 41 encontram-se discriminados os valores do PIB per Capita no período
2009 a 2011.
Tabela 41 – Produto Interno Bruto (PIB) per capita e a preços correntes no período 2009-2011.
2009

2010

2011

PIB per Capita (x R$ 1)

12.756

15.214

16.554

PIB Correntes (x R$ 1.000)

207.773

248.561

270.880

Fonte: IBGE (2013) apud IPARDES (2013) Base de Dados do Estado -BDEweb. Disponível em <http://www.ipardes.pr.gov.br/imp/index.php>. Acesso
12 mai. 2014.

e. Discussão
Geralmente os impactos socioeconômicos de CGH, especificamente
aquelas que operam a fio d’água, com pouca ou nenhuma área alagada são
geralmente positivos, todavia de baixa relevância, visto que haverá, na fase da
reforma um pequeno aumento na demanda de mão de obra, ocorrendo assim o
aquecimento do mercado com a compra de materiais de construção, gastos dos
funcionários no comercio local, hospedagens, etc.
Num segundo momento, o município será beneficiado com o
incremento na sua arrecadação de tributos.
Os

impactos

negativos

são

geralmente

resultantes

de

desapropriações e cerceamento de atividades, no caso em cena, isto não
ocorrerá, uma vez que o lago já encontra-se estabelecido e pelo fato de que a
CGH será apenas reformada.
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O lago existente termina à aproximadamente a 400m da barragem e,
entorno, deverá ser criada uma área de preservação permanente com faixa de
40 metros. Para tal, deverá ser regenerada 1,291 ha de floresta.
Atualmente grande parte das APP’s possui pouca ou nenhuma
proteção, sendo utilizada como área de bebedouro/pastoreio para bovinos,
passagem de animais domésticos e de lazer pela população local. Assim, o
empreendedor deverá manter e assegurar o desenvolvimento correto das áreas
protegidas.
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7. PROGNÓSTICO
AMBIENTAL
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7. PROGNÓSTICO AMBIENTAL
O Prognóstico Ambiental é estabelecido a partir dos Estudos de
Impacto Ambiental, que por sua vez são constituídos por um conjunto de
atividades técnicas e científicas de caráter multidisciplinar nas quais se incluem
o diagnóstico ambiental, cuja característica é identificar, prevenir, medir e
interpretar, quando possível, os impactos ambientais.
Ressalta-se que o prognóstico não é um instrumento de decisão, mas
sim de subsídio ao processo de tomada de decisão e que seu propósito é obter
informações através do exame sistemático das atividades do projeto

[82].

Esse

processo analítico permite a maximização dos benefícios, considerando os
fatores saúde, bem-estar e meio ambiente como elementos dinâmicos no estudo
para avaliação.
Os métodos utilizados em uma análise de impacto ambiental
envolvem, além da inter e multidisciplinaridade, exigida pelo tema, as questões
de subjetividade, os parâmetros que permitam quantificação e os itens
qualitativos e quantitativos. Desta forma, torna-se possível observar a magnitude
de importância destes parâmetros e a probabilidade dos impactos ocorrerem, a
fim de se obter dados que aproximem o estudo de uma conclusão mais
realística[82].
Foi elaborada uma listagem o mais detalhada possível dos prováveis
impactos decorrentes da readequação deste empreendimento.
Essa análise, de âmbito multidisciplinar visou atender todas as
demandas referentes aos meios físico, biológico e socioeconômico.

82

MOURA, H.J.T.; OLIVEIRA, F.F. (2005) O uso das metodologias de avaliação de Impacto Ambiental em Estudos Realizados no
Ceará. Fortaleza: Universidade de Fortaleza – UNIFOR.
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7.1. Metodologia para identificação dos Impactos Ambientais
Para o estudo dos impactos ambientais consideram-se as fases de
reforma e de operação do empreendimento. A análise de cada impacto e sua
avaliação decorre dos parâmetros listados:
Fase – Analisa o impacto quanto ao momento em que ocorre,
podendo ser na fase de reforma e operacionalização.
Localização – O impacto pode ocorrer na área diretamente afetada
e/ou na área de influência e, o impacto pode ser direto ou indireto, de acordo
com sua localização.
Duração – Quanto ao tempo de modificação no meio, os impactos
podem ser classificados como temporários, quando a modificação cessa após
um período e permanentes, quando a mudança não pode ser reparada.
Início do efeito – A manifestação da modificação pode ser imediata,
curto prazo, médio prazo e longo prazo. O tempo de referência adotado é de três
anos.
Natureza – Define os impactos como sendo positivos, negativos ou
de difícil qualificação.
Reversibilidade – Os impactos podem ser reversíveis, irreversíveis
ou de reversibilidade parcial.
Medidas – Explana sobre medidas mitigadoras e/ou compensatórias
em relação aos impactos ambientais e sociais.

7.2. Impactos ao Meio Físico e Bióticos
Na fase de readequação da CGH Nossa Sra. de Lourdes, a
movimentação de veículos de grande porte aliada ao funcionamento de
máquinas de construção civil, produzirá poluição sonora e gerará um aumento
de material particulado no ar (resíduos da queima de combustível dos veículos
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a diesel, e, poeira devido ao tráfego por estradas de terra). Em pequena escala,
a poluição sonora afetará, somente os funcionários da obra. Outrossim, devidos
às características, faunísticas desta área, como já discutido em capítulo anterior,
por serem de baixa representatividade e localizado em uma área antropizada,
não serão afetadas significativamente, de forma negativa pelas obras, todavia,
devido às propostas de recuperação da área, limpezas, otimização das APP’s,
compensação, etc., teremos impacto positivo no que concerne à qualidade do
ambiente florestal.
Outrossim, após a conclusão das obras, dever-se-á manter a vazão
sanitária de forma a manutenção da ictiofauna à jusante da barragem.
Neste ínterim, apesar das obras de reforma da barragem (reforma
aqui entende-se como avaliação da estrutura e correção de eventuais
patologias), os impactos decorrentes do alagamento podem ser considerados
insignificantes, por já terem ocorridos ou por este corpo hídrico nem ter saído de
sua calha natural, assim, desconsideraremos novos impactos, visto que não
teremos alteração no nível d’água, pois se manterá a atual configuração.
Quanto ao trecho a jusante do barramento, este sofrerá com a
redução do volume de água, afetando a fauna aquática ali estabelecida, porém
é prematuro afirmar o quanto esta redução os afetará, todavia, sabe-se que entre
o barramento e casa de força, existe uma estação de tratamento de esgoto da
SANEPAR, assim, deve-se tomar providencias para que o lançamento do esgoto
tratado seja derivado e lançado após o canal de fuga, evitando assim os riscos
de contaminação ambiental naquele trecho, devido a redução na vazão. Vale
ressaltar que a SANEPAR já se manifestou favorável quanto da mudança do
ponto de lançamento[83].
Na fase de operação, os impactos serão mínimos. O rio deve ser
monitorado (a montante e a jusante) em período semestral para que se avalie a
qualidade da água (os parâmetros são definidos no plano de monitoramento
83

Vide Anexo, Oficio Sanepar CA 855/2015 URFB.
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limnológico e de qualidade da água) e o assoreamento do reservatório, podendo
assim identificar quaisquer anomalias.
A mata ciliar possui faixas muito variáveis em relação as suas
dimensões legais, atendendo em alguns trechos as medidas exigidas por lei e
em outros não, porém em relação a qualidade do ambiente, toda a faixa ciliar,
em especial na margem esquerda) encontra-se antropizada e descaracterizada,
em vista de vários fatores discutidos neste documento e o alto grau de utilização
do solo para atividades agropecuárias pode-se considerar que essa região de
entorno não está em bom grau de conservação ambiental, o que transfere a este
empreendimento uma responsabilidade de incitar formas de recuperação
ambiental da área e entorno (dentro de suas responsabilidades e dos limites do
empreendimento).

7.3. Impactos socioeconômicos
a. Geração de empregos
Durante a instalação da CGH, ocorrerá geração de alguns postos de
empregos na obra e no entorno desta, todavia de forma muito discreta, haja vista
o porte desta obra e por já estar instalada.
a.i. Empregos Diretos
Com base nos dados dos empreendimentos PCH Moinho (em
Marechal Candido Rondon, PR), que encontra-se em instalação, e PCH Itaguaçu
(Pitanga, PR), já em operação, podemos presumir a necessidade da mão de
obra descrita na Tabela 42.
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Tabela 42 – Previsão dos cargos e remunerações dos empregos gerados diretamente.

Cargo

Remuneração

Ajudante

R$ 4,24 / hora (1)

Armador

R$ 5,90 / hora (1)

Carpinteiro

R$ 5,90 / hora (1)

Eletricista

R$ 5,90 / hora (1)
de 6 a 9 SMN (3)

Engenheiro
Mestre de Obra

R$ 11,59 /hora (1)
R$ 949,53 / mês (2)

Motorista
Operador de Maquina

R$ 5,90 / hora (1)

Pedreiro

R$ 5,90 / hora (1)

Servente

R$ 4,24 / hora (1)

Soldadores

R$ 5,90 / hora (1)

Vigia

R$ 949,53 / mês (2)

Zeladora

R$ 949,53 / mês (2)

Legenda:

[SMN] Salário Mínimo Nacional.
Coletiva de Trabalho 2013/2014 do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Oeste do Paraná
(2) Decreto do Estado do Paraná, nº 8088 de 01/05/2013.
(3) Lei Federal nº 4.950-A, de 22 de Abril de 1966.

Fontes: (1) Convenção

Os dados apresentados na Tabela 42 não estão computados
insalubridade, periculosidade, horas-extras, adicional noturno, vale-alimentação,
entre outros, que podem variar conforme a atividade exercida. Em resumo, os
salários dos trabalhadores civis variam entre R$ 1.400,00 à R$ 2.400,00, exceto
o mestre de obra que recebe em torno de R$ 4.000,00 e os engenheiros
aproximadamente R$ 7.000,00.
Em um primeiro momento buscar-se-á contratar pessoas próximas ao
empreendimento. Desta forma, será vinculada nos meios de comunicação a
oportunidade de trabalho na obra.
a.ii. Indiretos
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 trabalho, etc.)
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b. Incremento na arrecadação municipal
O incremento tributário para os municípios em decorrência da reforma
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).



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).
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Conforme prevê a Carta Magma, em seu art. 153, é exclusivo da
União à competência para instituição de impostos federais, sendo Imposto sobre
Importação (II), Imposto sobre a Exportação (IE), Imposto sobre a Renda e
Proventos (IR), Imposto de Produtos Industrializados (IPI), Imposto sobre
Operações Financeiras (IOF); Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR) e Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF).
Aos Estados e Distrito Federal, conforme art. 155, compete legislar
sobre Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD), Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual ou Intermunicipal e Comunicação (ICMS) e Imposto sobre
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).
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).
Sendo assim, serão apresentados de forma qualitativa os tributos que
poderão aumentar as receitas do município em razão da reforma da hidrelétrica.
b.i. Imposto sobre transmissão inter vivos ou ITBI
Segundo o art. 156, II da Constituição Federal é o imposto sobre
transmissão inter vivos, “a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por
natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de
garantia, bem como cessão de direito e sua aquisição”. A base legal é
apresentada na Tabela 43.
Tabela 43 – Base legal do ITBI
Base legal
Constituição Federal de 1988

art. 156, II

Código Tributário Nacional – CTN (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966)

art. 35 à 42

Lei Complementar Municipal de Realeza nº 03 de 07 de dezembro de 2010

Art. 50 à 86
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Neste tributo, o sujeito ativo é o município, e o passivo, define o
contribuinte como “qualquer das partes na operação tributada” (art. 42, CTN), e
o fator gerador, é estabelecido pelo art. 35, I, II e III, por ato oneroso de bens
imóveis, excluindo-se a sucessão.
A base do cálculo do imposto é o “valor venal dos bens ou direitos
transmitidos” (art. 38, CTN) e a alíquota “não excederá os limites fixados em
resolução do Senado Federal, que distinguirá, para efeito de aplicação de
alíquota mais baixa, as transmissões que atendam à política nacional de
habitação” (art. 39, CTN).
O valor pago do imposto sobre a aquisição das áreas necessárias
para reposição da APP e reserva legal, gera incremento de tributos aos
municípios afetados.
b.ii. Imposto sobre serviço de qualquer natureza ou ISSQN
O ISSQN onera a circulação de bens que não são mercadorias, isto é
bens imateriais, incorpóreos a circulação (venda econômica) de serviços, os
quais não ocupam um lugar no espaço. Tributa a prestação, a título oneroso,
realizado por uma pessoa em favor da outra, em que haja a transferência de um
bem imaterial.
Segundo o art. 1°, da Lei Complementar 116/2003, o ISSQN é “de
competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a
prestação de serviços [...], ainda que esses não se constituam como atividade
preponderante do prestador”. A base legal está apresentada na Tabela 44
Tabela 44 – Base legal do ISSQN
Base legal
Constituição Federal de 1988

art. 156, III

Código Tributário Nacional – CTN (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966)

art. 71 à 73

Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003

integra

Lei Complementar Municipal de Realeza nº 03 de 07 de dezembro de 2010
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A competência para instituir o ISS é do município (art. 156, III, CF-88
e art. 1º, caput, LC 116/2003), e o contribuinte é o prestador de serviço (art. 5º,
LC 116/2003). A base do cálculo é realizado sobre o preço do serviço (art. 7º,
caput, LC 116/2003) e a alíquota não pode ultrapassar 5% (art. 8º, caput, LC
116/2003).
O valor devido do imposto ao município referente aos serviços
prestados por empresas do município, assim como os serviços prestados no
município por empresas de fora. Destacam-se: serviço prestado para reforma
das obras civis (terraplanagem, barragem, canal, etc.), mecânica industrial
(comportas, tubulações, turbinas, etc.), elétrica (quadros de comandos,
subestações, linha de transmissão/distribuição), execução dos programas
ambientais (monitoramento e resgate da fauna), corte florestal e limpeza do
reservatório.
b.iii. Taxas
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.
A legalidade é disposta na Tabela 45, e competem à União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios a instituição e cobranças de taxas
(art. 80, CTN) e contribuinte é toda pessoa que efetivamente se utiliza do serviço
público ou de quem tem a disponibilidade do serviço público (art. 121, I e II, CTN).
Tabela 45 – Base legal das Taxas
Base legal
Constituição Federal de 1988

art. 145, II

Código Tributário Nacional – CTN (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966)

art. 77 à 80

Lei Complementar Municipal de Realeza nº 03 de 07 de dezembro de 2010

Art. 204 à 314
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A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato
gerador da respectiva obrigação (art. 4º, CTN) e a base de cálculo e alíquotas
dá-se pela intensidade da participação do Estado na realização da hipótese de
incidência e fixada em lei (art. 97, IV, CTN).
Dos incrementos de tributos ao munícipios 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.

b.iv. Imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de
serviços de transporte interestadual ou intermunicipal e comunicação ou
ICMS
O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e
sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicações (ICMS) é um tributo estadual, logo, apenas os Estados e o Distrito
Federal podem instituí-lo (art. 155, II, CF-88), e possui os seus aspectos
descritos na LC 87/96, conhecida por “Lei Kandir” (Tabela 46)
Tabela 46 – Base legal das ICMS
Base legal
Constituição Federal de 1988

art. 155, II e § 2º

Lei Kandir (Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996)

integra

Lei Estadual/PR nº 11.580, de 14 de novembro de 1996

integra

Segundo o art. 4°, caput, da LC 87/96: “contribuinte é qualquer
pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que
caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadorias ou

- 158 -

GRUPO RECITEH

Rua Romeu Karpinski Rocha, 3736 - Guarapuava - Paraná – Brasil
recitech@recitechambiental.com.br

CGH Nossa Senhora de Lourdes

prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior”.
O fato gerador do ICMS pode ser a circulação de mercadorias fora do
estabelecimento do contribuinte, mesmo que se inicie no exterior e, independe
da realização da venda. Mas também pode ser caracterizado pela prestação de
serviço de transporte e de telecomunicação, no âmbito intermunicipal e
interestadual (art. 155, II, CF-88). A base de cálculo se dá pelo valor da operação
(art. 13, LC 87/96) e a alíquota é variável por Estado, tendo porcentual fixo
podendo ser seletiva em razão da essencialidade das mercadorias e serviços
(art. 155, §2° III e IV, CF-88).
O incremento ao município será de 25% do valor arrecadado do ICMS,
creditado (valor agregado) referente as mercadorias e serviços utilizados na obra
quando as operações forem realizadas no município (art. 158, IV e § único, CF88).
b.v. Imposto sobre propriedade de veículos automotores ou
IPVA
O Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores é um tributo
de competência Estadual, sendo devido ao Estado onde o proprietário resida,
sendo que a o art. 1°, §único, da Lei Estadual/PR 14.260/2003, define que “para
efeito da incidência do imposto, considera-se veículo automotor qualquer veículo
terrestre dotado de força motriz própria de qualquer tipo, ainda que
complementar, destinado ao transporte de pessoas e coisas”. Considera-se
contribuinte a pessoa natural ou jurídica que detenha a propriedade do veículo
automotor (art. 5º, Lei Estadual/PR 14.260/03). Toda base legal é apresentada
na Tabela 47.
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Tabela 47 – Base legal do IPVA
Base legal
Constituição Federal de 1988

art. 155, III

Lei Estadual/PR nº 14.260, de 14 de novembro de 2003

integra

Lei Estadual/PR nº 17.027, de 21 de dezembro de 2011

integra

Decreto Estadual/PR nº 6.708, de 07 de dezembro de 2012

integra

O fato gerador é a propriedade de veículo automotor e será devido
anualmente, tendo a base de cálculo é o valor venal do veículo e alíquota de 1%
ou 2,5%, dependendo da natureza (art. 2º, 3º e 4º, Lei Estadual/PR 14.260/03).
Do valor arrecadado, o Município receberá 50% do valor pago do
IPVA relativo aos veículos adquiridos para execução e manutenção das obras
da hidrelétrica, quando licenciados no município (art. 158, II, CF-88).
b.vi. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza
ou IR
O Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, ou
simplesmente Imposte de Renda (IR), é o valor devido a União referente aos
rendimentos da pessoa natural ou jurídica, e será exigido conforme critérios de
generalidade, universalidade e progressividade, sendo a responsável pelo
recolhimento a Receita Federal (art. 153, § 2, CF-88).
Tabela 48 – Base legal do IR
Base legal
Constituição Federal de 1988

art. 153 e 159

Código Tributário Nacional – CTN (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966)
Decreto-Lei nº 1.881, de 27 de agosto de 1981

art. 43 e 44
integra

A pessoa natural ou jurídica que aufira renda ou proventos de
qualquer natureza, é denominada contribuinte, e o fato gerador é a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica (art. 43 e 45 CTN).
A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou
presumido, da renda ou dos proventos tributáveis (art. 44, CTN), e a alíquota é
diferente para pessoa jurídica e natural.
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A pessoa jurídica, seja comercial ou civil o seu objeto, pagará o
imposto à alíquota de 15% (quinze por cento) sobre o lucro real, apurado de
conformidade com o Regulamento. O disposto neste item aplica-se, inclusive, à
pessoa jurídica que explore atividade rural. A parcela do lucro real que exceder
ao valor resultante da multiplicação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo número
de meses do respectivo período de apuração, sujeita-se à incidência de adicional
de imposto à alíquota de 10% (dez por cento)[84].
Para pessoas naturais deve-se considerar a Tabela Progressiva para
o Cálculo Anual do Imposto de Renda disponibilizada pela Receita Federal.
Segundo o art. 159 da CF-88, impõe que 22,5% da arrecadação do
IR são transferidos para o Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Este
recurso será distribuído com base nos critérios contidos na Lei n°. 5.172/66
(CTN) e o Decreto-Lei n°. 1881/81. Os rendimentos e proventos de qualquer
natureza das pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente afetadas pela
reforma da hidrelétrica incrementarão a participação dos valores a receber
referente ao FPM.
c. Perda de Área Produtiva
Conforme estudo de uso e ocupação do Solo, não haverá uma perda
de área produtiva, visto que, o reservatório já está formado. As demais obras
não afetarão áreas produtivas. Assim, os impactos às propriedades serão de
pouca significância, visto que, parte da área da hidrelétrica é de posse do
empreendedor.
d. Outros Impactos
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; mudanças nas infraestruturas, entre outras,

84

Fonte: Receita Federal, em <http://www.receita.fazenda.gov.br/aliquotas/contribpj.htm>. Acesso em 26 de setembro de 2013.
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terão pouca ou nenhuma relevância, considerando a tipologia da obra que está
sendo implantada.

7.4. Prognóstico
Os impactos sobre a bacia hidrográfica e a ictiofauna não serão
observados de forma significativa, isto porque o empreendimento já se encontra
implantado, e, nos primórdios, já havia dois estratos bem delimitados, divididos
pelas quedas d’água.
Os impactos sobre a fauna aquática são localizados, não
desencadeando processos impactantes sobre a biota regional. As alterações, de
caráter irreversível, serão identificadas nas áreas de mudanças dos regimes de
dinâmica da água, especificamente no TVR, sendo que as espécies adaptadas
aos regimes lóticos deverão migrar para outras regiões, prevalecendo espécies
adaptadas baixa energia hidráulica. Isto ocorreu também na área alagada,
gerada pelo represamento, na época de sua instalação, há décadas, assim, o
habitat local já se encontra estabilizado.
A fauna terrestre será pouco afetada, visto a tipologia regional, ou
seja, o ambiente praticamente urbano (especialmente a margem esquerda) em
que a área está inserida, a forte antropização que a área sofre, com
monoculturas em toda a área da CGH, acabou por resumir a fauna as espécies
mais plásticas e mais adaptáveis ao ambiente urbano.
A vegetação no entorno do reservatório não sofrerá redução de sua
diversidade florística, pois não serão realizadas obras de grande porte, muito
pelo contrário, buscar-se-á aumentar as áreas destinadas à preservação
ambiental através do reflorestamento, recuperação de áreas degradadas,
substituição das áreas com pinus e eucalipto por plantas nativas e da
revitalização das matas ciliares. Máxime, sempre que possível, utilizar técnicas
de interligação de fragmentos florestais, fazendo assim que possibilite uma
melhor circulação da fauna.
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No

que

concerne

a

qualidade

da

água,

serão

realizados

monitoramentos periódicos buscando a verificação na sua composição físicoquímica e biológica na região do reservatório e a jusante da CGH. Entretanto
este fato não deverá alterar a classificação da água (razoável a boa qualidade).
Assim, através das análises da água, o empreendedor poderá identificar e
implementar medidas de recuperação ambiental nos pontos geradores de
poluição hídrica.
Os programas ambientais previstos neste trabalho, apesar de não
reverter os impactos outrora causados, em médio prazo, podem levar a melhoria
da

qualidade

ambiental

na

ADA,

através

de

educação

ambiental,

reflorestamentos e adensamento das matas ciliares, repovoamento dos rios (se
necessário), incentivo à pesquisa, criação de um ortoflorestal com espécies
nativas (se necessário), coibição da caça e pesca predatória, entre outras.
No âmbito da economia a tendência é de melhora discreta, tanto pelo
aquecimento da econômica local durante a reforma do empreendimento, que
favorecerá novos empreendimentos/negócios, gerando empregos, e ainda,
através dos impostos ao município que terão um aumento na receita
permanente, melhorando a capacidade de investimento do município.
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ADA

Demissão dos funcionários após a reforma

[3]

/

/DQ

[2]

[1]

Natureza

[3]

[2]

[1]

[1]

[1]

] Positiva.[ ] Difícil Qualificação.
] Cíclico.[1]Não aplicável. [2] Sem

CURTO

IMED

IMED.

[3]

/

[2]

[1]

/

Efeito Magnitude Duração

Legenda:[ADA] Área Diretamente Afetada. [AID] Área de influência Direta. [AII] Área de Influência Indireta. [ ] Durante a Instalação. [ ] Durante a Operação. [
[ ] Negativa. [ ] Imediata. [ ] Curto Prazo. [ ] Médio Prazo. [ ] Longo Prazo. [ ] Baixa. [ ] Média. [ ] Alta. [ ] Temporário. [ ] Permanente. [
alterações. [3] Não será necessária.

ADA

Geração de empregos diretos
/

AID

Geração de empregos indiretos

AII

Aumento da arrecadação de impostos

/

AID

Aumento da renda pessoal e familiar

AII

ADA

Risco de acidentes com animais peçonhentos

Melhoria dos serviços públicos e qualidade de vida devido a arrecadação de impostos

ADA

[3]

Remoção das famílias

Redução de áreas para fins agropastoris

ADA

Risco de acidentes ofídicos e de trabalho
/[3]

/

Modificação da Paisagem

AID

AID/AII

ADA

Supressão de vegetação com alteração da biota
/

ADA

Mortandade de peixes nas turbinas e vertedouros

Caça e pesca

AID

Alteração no comportamento da fauna devido a obra

AID/ADA

ADA

Aumento dos riscos de atropelamento da fauna devido a intensidade do tráfego

Recuperação de APP e incorporação na Reserva Legal

AII

[1]

Alteração quali-quantitativa da ictiofauna

ADA
[1]

Interrupção da migração de peixes

AID/ADA

Alteração físico-química da água

/

AID

Aumento do conhecimento técnico-científico da região

Deposição de sedimento de origem alóctone

AIi

Proliferação de vetores

AIi

AID

Geração de resíduos sólidos e efluentes

Elevação da oferta de energia elétrica

AID/ADA

Local
AIi

/

Fase

Maior aporte de sedimentos para os rios

Alteração na Qualidade das águas superficiais e assoreamento.
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7.4. Tabela Resumo do Prognóstico Ambiental

Tabela 49 -Descrição e classificação dos impactos
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7. PLANOS E PROGRAMAS
8.1. Programas Ambientais
Neste estudo serão abordados os programas ambientais propostos a
serem detalhados em estudo posterior (RDPA). Assim, em cada programa é
apresentado um pequeno quadro resumo, bem como, no mínimo, a justificativa,
objetivos, efeitos e responsabilidades.
Para os quadros, segue-se a legenda apresentada na Tabela 50.
Tabela 50: Quadro de Legendas dos Impactos e Medidas
Ícone

Significado

Ícone

Natureza

Local

Operação

Área Diretamente Afetada

Área de Influência Indireta

Incerta

Reversão/Reversível

Positiva
Negativa

Média
Alta

Compensação/Compensatória
Mitigação/Mitigatória
Temporária

Duração

Baixa

Magnitude

Área de Influência Direta

Desativação

Possibilidade

Fase

Reforma

Significado

Cíclica
Permanente

Responsabilidade
Empreendedor

Empreiteira

Consultores Ambientais

Em todos os casos, o empreendedor deve adotar um código de
postura e responsabilidade para a empreiteira e demais empresas que possam
a vir prestar serviços.
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8.2. Código de Postura e Responsabilidade Ambiental
Este código visa a adoção de medidas preventivas a fim de evitar os
efeitos decorrente de ingerências operacionais. A empreiteira tem total influência
sobre os seus colaboradores, assim sendo, necessita participar das questões
correlacionadas à proteção e preservação ambiental, em assuntos como:
processos erosivos, coibição a caça e pesca ilegal, gestão dos resíduos sólidos,
comunicação social, disposição de esgoto, tratamento de efluentes, etc.
Dever-se-á, no ato da elaboração do contrato de prestação de serviço,
adicionar uma cláusula que observe as questões ambientais, onde respondendo
solidariamente a empreiteira deve dar destino ambientalmente correto aos
resíduos gerados, remover todas as instalações de alojamento, ao término das
obras e implementar as medidas de mitigação, a cláusula pode ter o formato
sugerido na Figura 47 ou pode ser complementado conforme a necessidade.
Este

modelo

de

cláusula

tem

o

objetivo

evidenciar

a

corresponsabilidade da empresa responsável pela contratação e gerenciamento
dos funcionários envolvidos nas obras e para que na execução as questões
ambientais sejam levadas em consideração na tomada de decisões.

Figura 47 - Cláusula das Responsabilidades Ambientais
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8.3. Meio Físico
a. Programa de monitoramento do reservatório e entorno
a.i. Tabela resumo
Fase

Local

Natureza

Possibilidade

Magnitude

Duração

Responsável

a.ii. Justificativa
Com o início das obras será necessária a remoção da vegetação,
deixando o solo descoberto e susceptível às ações das intempéries. Do mesmo
modo, os cortes e aterros, instalação das obras e abertura de estradas, poderão
favorecer processos erosivos. Sedimentos também podem ser carreados para
dentro do rio por meio dos tributários situados a montante do barramento,
decorrente de áreas degradadas fora limites desta obra, podendo vir a se
depositar no pé da barragem, vindo a influenciar na vida útil deste
empreendimento.
Estes processos serão detectados por meio de campanhas de
avaliação das estabilidades do solo e visualmente através da identificação de
solos descobertos, inicio de voçorocas, ravinas e sulcos, assim como,
carreamentos superficiais. A deposição do material erodido dar-se-á nos pontos
de menor energia hidráulica.
a.iii. Objetivos


Monitorar o reservatório e entorno.

a.iv. Efeitos
Estas medidas têm magnitude média, de abrangência local, de
natureza negativa (no caso do dano) e positiva (depois de tomadas as medidas
mitigatórias), é temporária enquanto durar a reforma e é reversível se aplicadas
às medidas preventivas e mitigatórias.
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a.vii. Responsabilidade
Empreendedor e empreiteira.
b. Programa de Gestão de Resíduos Sólidos ou PRGS
b.i. Tabela Resumo
Fase

Local

Natureza

Possibilidade

Magnitude

Duração

Responsável

b.ii. Justificativa
A gestão dos resíduos deverá ser em duas etapas, a primeira trata-se
da implementação de dispositivos de acondicionamentos, métodos de coleta e
disposição final, na segunda, orientar os funcionários sobre a importância do
correto acondicionamento e destino final dos resíduos.
b.iii. 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;



Apresentar plano de destinação para todos os tipos de
resíduos produzidos;
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Criar ferramentas para o controle interno e externo dos
resíduos segregados, através de ferramentas de controle e
gestão.



Evitar contaminação do solo e águas superficiais

b.iv. Efeitos
Esta medida tem magnitude baixa, de abrangência local, de natureza
negativa, é temporária, pois ocorre basicamente durante as obras, a incidência
é direta, e reversível com a conclusão das obras.
b.v. Subprograma de treinamento para gestão de resíduos
b.v.i. Tabela Resumo
Fase

Local

Natureza

Possibilidade

Magnitude

Duração

Responsável

b.v.ii. Justificativa
A educação ambiental é uma ferramenta importantíssima no
gerenciamento de toda a parte ambiental de uma empresa. Ela objetiva os
conhecimentos relacionados ao meio ambiente, conscientizando os envolvidos
da necessidade de preservação e conservação do meio ambiente de uma forma
que promova o interesse dos mesmos.
Para que haja uma educação ambiental eficiente é necessário
trabalhar os conceitos básicos, como a importância da separação do lixo, o seu
destino final, a correta separação almejando “minimização x despesas”, o papel
do homem na natureza, o que é a sustentabilidade entre outros. Visando com
isso poupar ao máximo a utilização dos recursos naturais.
b.v.iii. Objetivos


Conscientizar os envolvidos para o

uso

correto dos

acondicionadores e sua importância.
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b.v.iv. Efeitos
Esta medida tem magnitude média, de abrangência local, de natureza
positiva, é temporária, a incidência é direta, é mitigável, pois poderá, com as
informações e apresentação dos procedimentos que estão sendo tomados,
minimizar a rejeição quanto à instalação do empreendimento, até mesmo,
participar efetivamente na melhoria ambiental do entorno.
b.vi. Responsabilidade
Todos os envolvidos.
c. Programa de gestão do esgotamento sanitário
c.i. Tabela Resumo
Fase

Local

Natureza

Possibilidade

Magnitude

Duração

Responsável

c.ii. Justificativa
Por se tratar de um empreendimento locado afastando do centro
urbano, não é certo se há a rede coletora de esgoto sanitário. Caso não exista,
a ABNT NBR 7229/93 indica a implantação de um sistema fossa/sumidouro,
sendo que deverá ser drenada e desativada ao final das obras.
Os sanitários, chuveiros e cozinha geram águas servidas e por sua
natureza poluitiva, não podem ser lançadas diretamente no corpo hídrico ou no
solo. As águas residuais possuem elevada carga orgânica e coliforme fecais,
que podem contaminar a águas dos corpos hídricos, fazendo-se necessário o
tratamento destes de forma a evitar os seus possíveis impactos negativos
c.iii. Objetivos
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c.iv. Efeitos
Esta medida tem magnitude baixa, de abrangência local, de natureza
positiva (implantação do sistema de tratamento), é temporária enquanto durar as
obras e permanente (no setor de administração e casa de força) quando da
operação e o impacto é reversível se aplicada às medidas preventivas e
mitigatórias.
c.v. Responsabilidade
Empreiteira e empreendedor.
d. Plano de Gerenciamento de Riscos ou PGR
d.i. Tabela Resumo
Fase

Local

Natureza

Possibilidade

Magnitude

Duração

Responsável

d.ii. Justificativa
O plano de gerenciamento de riscos (PGR) é constituído por um
conjunto de metodologias e ações coordenadas que agem com intuito de
minimizar danos por incidentes e acidentes; reduzir perdas potenciais da
barragem e no vale a jusante e; assegurar a melhor resposta durante e após
possíveis acidentes.
A identificação e avaliação dos riscos do projeto devem ser realizadas
por meio de uma equipe multidisciplinar, responsável por elaborar o plano e
ações emergenciais, com base nos riscos previamente identificados para este
tipo de obra.
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d.iii. Objetivos


Identificar situação não usuais e/ou indesejáveis que possam
vir a comprometer a segurança da barragem



Planejar ações remediadoras a tempo para prevenir ou
minimizar os impactos a jusante de uma eventual ruptura da
barragem;



Criar ações emergenciais para notificar as populações a
jusantes sobre uma iminente ruptura da barragem.

d.iv. Efeitos
Esta medida tem magnitude média, de abrangência local, de natureza
positiva, é permanente, sendo uma medida preventiva e mitigatória.
d.v. Responsabilidade
Empreiteira e empreendedor.
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8.4. Meio Biótico
a. Programa de monitoramento da fauna
a.i. Tabela Resumo
Fase

Local

Natureza

Possibilidade

Magnitude

Duração

Responsável

a.ii. Justificativa
Os empreendimentos hidrelétricos podem criam impactos ecológicos
devido as modificações no ambiente aquático e nas comunidades terrestres
presentes na área do entorno.
Diante deste cenário complexo que envolve a grande discussão entre
o fornecimento de energia a população de maneira sustentável versus a
conservação da biodiversidade, deve-se nestes empreendimentos tentar ao
máximo atenuar-se as alterações ambientais que as usinas podem causar,
assim parte do planejamento prévio geral da reforma de um empreendimento
hidrelétrico deve visar a remoção, afugentamento e monitoramento da fauna
atingida, conforme previsto e de maneira integra as orientações da Instrução
Normativa IAP 146/07 do a Instrução Normativa IBAMA 146/07, que norteiam e
regulamentam todos os procedimentos em relação a fauna habitante de locais
onde serão instalados hidrelétricas.
a.iii. Objetivos


Apresentar um programa de levantamento e monitoramento da
fauna a ser executado na área de influência da hidrelétrica,
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;
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Elaborar um procedimento de análise de dados, baseado nos
princípios de ecologia de comunidades;

a.iv. Área de Estudo
Afim de atendem o parágrafo único do art. 1º da Portaria IAP 097/12
e o art. 5º, inc. II, da Instrução Normativa IBAMA 146/07, devem ser definidas no
mínimo uma área amostral e uma de soltura.
a.v. Monitoramento
Devem ser monitorados as aves (ornitofauna), sapos e repteis
(herpetofauna), mamíferos (mastofauna) e peixes (ictiofauna). Obrigatoriamente,
devem ser monitorados de forma sazonal e empregadas analises estatísticas
para este estudo.
a.vi. Efeitos
Esta medida possui magnitude média, de abrangência local, de
natureza positiva, é permanente, a incidência é direta e compensatória.
a.vii. Responsabilidade
Todos os envolvidos.
b. Programa de resgate da fauna
b.i Tabela Resumo
Fase

Local

Natureza

Possibilidade

Magnitude

Duração

Responsável

b.ii. Justificativa
De maneira a cumprir o art. 13 da Normativa do IBAMA n° 146/2007
e art. 5° da Portaria IAP n° 094/2012 que deve ser apresentado um Programa de
Resgate de fauna e as medidas mitigatórias que deverão ser empregadas para
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minimizar os impactos aos espécimes de animais que não fujam naturalmente
ou acabem ilhados.
b.iii. Objetivos


Realizar o resgate de fauna na área de influência direta da
hidrelétrica se ocorrerem supressão vegetal.



Afugentar a fauna silvestre por meio de métodos passivos não
invasivos;



Resgatar o maior número possível de espécimes afetados
pelas atividades das obras;



Reconhecer áreas no entorno com fisionomias similares
habitats afetados, a fim de translocar os espécimes aptos e
sadios;



Capturar animais feridos em decorrência das atividades e
encaminhá-los Centro Provisório de Triagem e Reabilitação
para fins de tratamento e relocação, quando possível;



Encaminhar à Instituições de Pesquisa os animais que
porventura

sofrerem

óbito

durante

as

atividades

ou

encontrados sem vida;


Identificar, durante as atividades de resgate, cavidades, ninhos
e tocas de mamíferos e herpetofauna, aves e, eventualmente,
de outros vertebrados terrestres durante o período reprodutivo;



Acompanhar a reabilitação dos espécimes soltos nas novas
áreas;



Gerar banco de dados para fins comparativos antes e após o
enchimento do reservatório.
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b.iv. Efeitos
Esta medida tem magnitude média, de abrangência local, de natureza
positiva, é temporária, a incidência é direta, é mitigável, pois poderá, com as
informações e apresentação dos procedimentos que estão sendo tomados,
minimizar a rejeição quanto a reforma do empreendimento, e, até mesmo,
participar efetivamente na melhoria ambiental do entorno.
b.v. Responsabilidade
Todos os envolvidos.
c. Programa de monitoramento limnológico e qualidade da água
c.i Tabela Resumo
Fase

Local

Natureza

Possibilidade

Magnitude

Duração

Responsável

c.ii. Justificativa
Com o início das atividades, quando da reforma do barramento,
circuito hidráulico e casa de força, implantação do canteiro de obras, acessos,
etc. poderão gerar impactos ao corpo hídrico decorrente de carreamento de
materiais para dentro deste e/ou pela mudança do regime hidráulico.
Desta forma, um monitoramento da qualidade da água e dos
organismos aquáticos é fundamental para que se possa rapidamente identificar
danos ao ecossistema aquático e assim minimizar os impactos negativos.
O monitoramento e acompanhamento dar-se-á por meio de
amostragens em pontos pré-determinados se seguindo os procedimentos de
coleta e conservação das amostras.
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c.iii. Objetivos


Elaborar relatórios de monitoramento com o cunho de
Identificar eventuais processos degradadores ou alterações na
qualidade da água, no âmbito físico, químico e biológico, na
ADA.



Identificar 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.



Criar um cenário do uso da água, com os adventos ocorridos
antes, durante e após a instalação do empreendimento;



Monitorar e identificar focos poluidores e criar ferramentas para
mitigação.

c.iv. Monitoramento
As coletas deverão ser realizadas com frequência trimestral durante
a reforma e, semestral após o termino, por até dois anos, em no mínimo três
regiões do rio, sendo: lago, trecho de vazão reduzida e jusante da casa de força.
Obrigatoriamente, os ensaios deverão adotar as metodologias da
APHA[85] e Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento [86], e os
parâmetros a serem analisados são aqueles estipulados e exigidos pela
Resolução CONAMA 357 de 2005 e parâmetros definidos pelo Instituto
Ambiental do Paraná para Rio Classe II.

85APHA

(2012) Standard Methods for examination of Water and Wastewater. 22ª ed. Washington, DC.
BRASIL. Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, Portaria nº 1, de 07 de outubro de 1981.

86
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c.v. Efeitos
Esta medida tem magnitude média, de abrangência local, de natureza
positiva, é permanente, a incidência é direta, é mitigável, pois pode identificar
alterações e definir tomada de providências.
c.vi. Responsabilidade
Empreendedor e consultores ambientais.
d. Programa de supressão vegetal
d.i Tabela Resumo
Fase

Local

Natureza

Possibilidade

Magnitude

Duração

Responsável

d.ii. Justificativa
Pode ser necessária a supressão vegetal para abertura de acessos,
canteiro de obras e limpeza das áreas que serão reformada. Desta forma, o corte
deve ser orientado para otimização da supressão, evitar a deposição de matéria
orgânica no rio e principalmente, promover o resgate e afugentamento da fauna.
d.iii. Objetivos


Apresentar ações e métodos para a supressão vegetal.



Propiciar o afugentamento espontâneo da fauna local para
refúgios frente a linha de corte.

d.iii. Efeitos
Esta medida possui magnitude média, de abrangência local, de
natureza positiva, é perene, a incidência é direta e preventiva, pois tentará
atenuar os impactos durante a supressão
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d.iv. Responsabilidade
Todos os envolvidos.
e. Programa de Recuperação de áreas degradadas
e.i. Tabela Resumo
Fase

Local

Natureza

Possibilidade

Magnitude

Duração

Responsável

e.ii. Justificativa
Após ocorrer a supressão, deve-se iniciar o programa de recuperação
de APP e de áreas degradadas. Este programa deverá apresentar as
metodologias necessárias a serem implantadas para recuperação destas áreas,
baseados no modelo de nucleação, entremeado a técnicas tradicionais.
Esta alternativa favorecerá a ação de dispersores, aproximando desta
maneira estas áreas em recuperação aos mecanismos naturais de regeneração
de áreas perturbadas. Ressaltasse que não se indicará aqui quais espécies
plantar, sendo estas apresentadas após o inventário florestal.
e.iii Objetivo


Apresentar medidas para a recuperação da APP do
reservatório e de áreas degradadas.

e.iv Efeitos
Esta medida tem magnitude alta, de abrangência local (obra e
acessos), de natureza positiva, é permanente, a incidência é direta, é
compensatória, pois com a adoção da recuperação se tentará refazer a
paisagem anterior a supressão.
e.v Responsabilidade
Empreendedor e consultores ambientais.
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f. Programa de Compensação Ambiental
f.i. Tabela Resumo
Fase

Local

Natureza

Possibilidade

Magnitude

Duração

Responsável

f.ii. Justificativa
Conforme lei da Mata Atlântica, art. 17, deve-se ser adquirida a área
equivalente à extensão da área desmatada, com as mesmas características
ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, como forma de compensação
ambiental.
f.iii. Objetivos


Atender a legislação acerca de compensação ambiental na
Mata Atlântica.

f.iv. Efeitos
Esta medida possui magnitude alta, de abrangência regional, de
natureza positiva, é permanente, a incidência é direta e compensatória, pois
tentará atenuar os impactos decorrentes da supressão e maximizar a
recuperação ambiental decorrente do impacto da obra.
f.v. Responsabilidade
Empreendedor.
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8.5. Meio Antrópico
a. Programa de Geração de Emprego
a.i. Tabela Resumo
Fase

Local

Natureza

Possibilidade

Magnitude

Duração

Responsável

a.ii. Justificativa
A reforma da hidrelétrica gerará um aumento na demanda de
trabalhadores, que deverão ser proporcionados, preferencialmente, à pessoas
dos municípios lindeiros, região carentes de oferta de emprego.
Estas vagas atingirão seu ápice na execução das obras, recuperação
das áreas e serviços diretamente ligados a estas obras. Indiretamente, pode
gerar oportunidades do aumento da demanda no mercado local, regional ou
nacional, principalmente ligado a mão-de-obra especializada (metalomecânica,
elétrica, construtoras, etc.).
Com o encerramento das obras está disponibilidade de mão-de-obra
deverá reduzir significativamente, restando apenas algumas vagas para
operadores, seguranças e/ou gerentes.
a.iii. Objetivo


Gerar empregos para a população local.

a.iv. Efeitos
Esta medida tem magnitude média, de abrangência local, de natureza
positiva, a incidência é direta, todavia, é temporária, pois durará até o término
das obras.
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a.v. Subprograma de capacitação de mão de obra
a.v.i. Tabela Resumo
Fase

Local

Natureza

Possibilidade

Magnitude

Duração

Responsável

a.v.ii. Justificativa
Uma das ações consequentes à implantação da hidrelétrica serão os
treinamentos aos contratados, visando capacitar a mão de obra para atuar no
empreendimento. Poderá ser realizado parcerias com instituições de ensino para
promover o desenvolvimento profissional e formação técnica através de cursos
específicos.
a.v.iii. Objetivos


Capacitar a mão de obra local para trabalhar na reforma da
hidrelétrica

a.v.iv. Efeitos
Esta medida tem magnitude média, de abrangência local, de natureza
positiva, a incidência é direta, todavia, é temporária, pois durará até o término
das obras.
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a.vi. Subprograma de Saúde e Segurança da mão de obra.
a.vi.i. Tabela Resumo
Fase

Local

Natureza

Possibilidade

Magnitude

Duração

Responsável

a.vi.ii. Justificativa
Um programa de saúde e gestão de segurança do trabalho em usinas
hidrelétricas buscam minimizar os riscos inerentes à atividade de produção de
energia e as suas atividades relacionadas, bem como, garantir o acesso a
atendimento de saúde apropriado.
a.vi.iii. Objetivos


Orientar os trabalhadores sobre os procedimentos de
segurança do trabalho em hidrelétrica;



Monitoradas continuamente de forma que esse programa de
segurança do trabalho possa ser executado e respeitado
dentro das normas vigentes.



Fornecer Equipamentos Individuais de Segurança (EPI’s) e
treinar para o seu correto uso.



Fornecer assistência aos trabalhadores da obra através de
treinamento de equipes



Garantir e ampliar o conhecimento sobre prevenção de
doenças e de acidentes os trabalhadores;



Garantir acesso apropriado a tratamento de saúde aos
trabalhadores através de convênios.
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a.vi.iv. Efeitos
Esta medida tem magnitude média, de abrangência local, de natureza
positiva, a incidência é direta, todavia, é temporária, pois durará até o término
das obras.
a.vii. Responsabilidade
Empreendedor e empreiteira.

b. Programa de Educação Socioambiental
b.i. Tabela Resumo
Fase

Local

Natureza

Possibilidade

Magnitude

Duração

Responsável

b.ii. Justificativa
Os principais alvos desse programa são os funcionários da obra e a
comunidade próxima. A implantação se realizará por meio de material
informativo, site, reuniões e palestras.
O foco deste programa deve ser orientações de higiene (enfatizando
a disposição correta dos resíduos sólidos e esgoto sanitário), saúde, cidadania,
preservação da fauna e da flora, poluição dos rios e do ar e os impactos positivos
e negativos da reforma e operação de uma hidrelétrica.
No decorrer do processo de instalação, caso haja demanda, deverse-á tomar as medidas necessárias para atender os anseios da população local.
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b.iii. Objetivos


Desenvolver ferramentas de apoio com base nos conteúdos e
dados socioeducativos.



Orientar, prevenir, evitar e/ou minimizar possíveis impactos
negativos quanto ao empreendimento, bem como em ressaltar
a importância e utilidade da hidrelétrica.



Incentivar as práticas sustentáveis.



Fomentar a participação da comunidade em relação a
responsabilidade socioambiental frente às questões de
conservação da natureza, estimulando a regularização da
reserva legal dos imóveis de terceiros na região.



Conscientizar

a

população

e

trabalhadores

quanto

a

possibilidade de encontros com a fauna silvestre afugentada
durante a supressão vegetal e enchimento do reservatório.


Ressaltar a importância da preservação da fauna e flora e,
alertar sobre acidentes ofídicos.

b.iv. Efeitos
Esta medida tem magnitude média, de abrangência local, de natureza
positiva, é permanente, a incidência é direta, é mitigável, pois com a adoção de
procedimentos preventivos pode-se preservar a integridade do ecossistema
local.

+55 (42) 3623-0054

+55 (42) 3626-2680

www.recitechambiental.com.br

- 187 -

Relatório Ambiental Simplificado

b.v. Subprograma de proibição da caça e pesca
b.v.i. Tabela Resumo
Fase

Local

Natureza

Possibilidade

Magnitude

Duração

Responsável

b.v.i. Justificativa
Durante o processo de instalação e operação do empreendimento,
com a instalação do canteiro de obra, o risco do aumento da caça e pesca ilegal
será potencializado. Este risco ocorre de maneira direta e indireta, a primeira
desenvolve-se pela captura via armadilhas, equipamentos e dispositivos, a
segunda, ocorre pelo afugentamento dos animais pelo aumento do trânsito de
veículos e pessoas, esta movimentação expõe os animais, facilitando a captura.
O programa de combate a caça e pesca ilegal, bem como a
preservação florestal, se realizará por meio de placas e cartazes orientativos,
palestras e distribuição de folhetos.
O escopo destes procedimentos será voltado para a conscientização
e alerta, sobre os problemas decorrentes desta pratica, assim como as
penalidades previstas e os possíveis danos.
Os folhetos deverão ser elaborados com linguagem acessível,
ilustrações e telefone para denúncia. Este material pode ser editado seguindo o
exemplo da Figura 48.
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Figura 48 - Modelo de material informativo sobre a vedação da caça, pesca e banhistas na área
da obra.

b.v.i. Objetivos


Fiscalizar e inibir a caça e pesca ilegal local nas áreas de
propriedade do empreendedor;

+55 (42) 3623-0054



Orientar sobre a importância de preservar a fauna existe.



Preservar a fauna local.
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b.v.i. Efeitos
Esta medida tem magnitude média, de abrangência local, de natureza
positiva, é permanente, a incidência é direta, é mitigável, pois com a adoção de
procedimentos preventivos pode-se preservar a integridade do ecossistema
local.
b.v. Responsabilidade
Todos os envolvidos.
c. Programa de comunicação social
c.i. Tabela Resumo
Fase

Local

Natureza

Possibilidade

Magnitude

Duração

Responsável

c.ii. Justificativa
A comunicação social deve primar por criar ferramentas de interação
simples, com a finalidade de levar a população em geral às informações sobre 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
são importantes para a interação entre o empreendimento e os moradores locais,
principalmente aqueles próximos as obras
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c.iii. Objetivos


Repassar informações à população residente no município,
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;



Desenvolver trabalhos antes da instalação da instalação,
buscando esclarecer sobre os processos construtivos, número
de vagas criadas, etc, visando evitar falsas expectativas e
durante as obras, para levar informações sobre as atividades
em andamento;



Esclarecer a população sobre os impactos (positivos e
negativos) do empreendimento sobre o corpo hídrico;



Apresentar e promover as regras de uso do reservatório e seu
entorno, contribuindo para ações de educação ambiental
associadas, especialmente nas áreas contiguas aos limites da
obra



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;
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Criar política de visitação da obra por interessados;

+55 (42) 3626-2680

www.recitechambiental.com.br

- 191 -

Relatório Ambiental Simplificado

c.iv. Efeitos
Esta medida tem magnitude média, de abrangência local, de natureza
positiva, é temporária, a incidência é direta, é mitigável, pois poderá, com as
informações e apresentação dos procedimentos que estão sendo tomados,
minimizar a rejeição quanto a instalação do empreendimento, e, até mesmo,
participar efetivamente na melhoria ambiental do entorno.
c.v. Responsabilidade
Empreendedor e consultores ambientais.
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9. CONCLUSÃO
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9. CONCLUSÃO

As análises supramencionadas demonstram que apesar das
alterações dos ecossistemas afetados pelo empreendimento, basicamente
concentrados na fase de reforma dos setores da usina, tem-se a perspectiva de
que em médio prazo, as medidas de monitoramento e melhorias da qualidade
ambiental da região afetada poderão reverter, em parte, através de diversas
ações, os danos ambientais gerados.

Desta feita, buscando atingir o objetivo que é a proteção e
recuperação 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;

Assim sendo, após os estudos feitos, considerando ser uma atividade
“limpa”, o ganho ambiental do entorno, as medidas compensatórias e
mitigatórias, a criação de um ambiente melhor para o desenvolvimento
faunístico, temos como considerar que o empreendimento não causará danos
RECITECH – Projeto e Consultoria Sanitária e Ambiental Ltda.
Rua Romeu Karpinski Rocha, 3588, Sala A - Guarapuava - Paraná - Brasil
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irreversíveis ao meio ambiente, uma vez que as unidades da CGH já encontramse instaladas e serão apenas reformadas, sendo que sob alguns aspectos poderse-á ter ganhos positivos, principalmente no que concerne a recomposição
florestal do entorno e a consequente melhoria do habitat, proporcionando a
fixação da fauna neste ambiente mais preservado.
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Anexo 1 – ART do. Junior Danieli, engenheiro sanitarista e ambiental.
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Anexo 2 – ART do Tiago Elias Chaouiche, biólogo.
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Anexo 3 – ART do Pedro Henrique Mildemberger Eurich,, engenheiro ambiental.
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Anexo 4 – ART do Vitor Hugo Campos, geografo.
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Anexo 5 – ART do Carlos Roberto de Azevedo, engenheiro agrônomo.
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Anexo 6 – ART do John Mario Provin, biólogo.

+55 (42) 3623-0054

+55 (42) 3626-2680

www.recitechambiental.com.br

- 207 -

CGH Nossa Senhora de Lourdes

Anexo 7 – ART do Felipe Lopes Barbosa, biólogo.
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Anexo 8 – ART do Adalberto da Silva Penteado Neto, biólogo.
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Anexo 9 – ART do Felipe Lopes Barbosa, biólogo.
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Anexo 10 – ART do Jessé Siqueira, biólogo.
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Anexo 11 – Registro no CORECON do Edison Carlos Buss, economista.
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Anexo 12 – ART do Rafael Iatrino Rocha, técnico em agropecuária.
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Anexo 13 – Registro no CRC-PR do Rafael Iatrino Rocha, contador.t
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Anexo 14 – Laudos das análises da água.

+55 (42) 3623-0054

+55 (42) 3626-2680

www.recitechambiental.com.br

- 223 -

CGH Nossa Senhora de Lourdes

Anexo 15 –Oficio SANEPAR CA 855/2015 - URFB
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