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8. MEIO SOCIOECONÔMICO  

O estudo do meio socioeconômico abrange os aspectos culturais, sociais, 

históricos, de infraestrutura, econômicos e arqueológicos visando à caracterização 

das áreas do empreendimento. 

Através da caracterização e análise das áreas de influência do 

empreendimento, é possível mensurar os impactos que o mesmo poderá causar, de 

acordo com as peculiaridades verificadas durante este estudo. 

Neste capitulo busca-se caracterizar a área de influência indireta (AII), 

correspondente aos municípios de Salto do Lontra e Boa Esperança do Iguaçu, onde 

está localizada a PCH Jaracatiá; a área de influência direta (AID), constituída pelas 

propriedades rurais a serem afetadas parcialmente pelo barramento, reservatório, 

túnel, canteiro de obras, casa de força e área de preservação permanente (APP); e a 

área diretamente afetada (ADA) que corresponde ao local onde serão construídas as 

estruturas e reservatório, ou seja, toda a área a ser ocupada pelo empreendimento no 

caso de sua implantação.   

A metodologia utilizada baseou-se em levantamento de dados secundários 

e primários. Os dados primários foram levantados através de vistoria de campo, 

entrevistas semiestruturadas aplicadas à população da AID e contato com órgãos 

públicos locais. 

8.1 ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA 

8.1.1 Localização e Acessos  

A mesorregião do Sudoeste Paranaense é uma das dez mesorregiões do 

estado brasileiro do Paraná. É formada pela união de 37 municípios agrupados em 

três microrregiões: Capanema, Francisco Beltrão e Pato Branco. A figura a seguir 

ilustra a mesorregiões. 
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Figura 176: Mesorregião do Sudoeste Paranaense. 

Fonte: IBGE, 2013 

 

A microrregião de Francisco Beltrão está dividida em vinte municípios, 

sendo eles Itapejara D' Oeste, Barracão, Boa Esperança do Iguaçu, Bom Jesus do 

Sul, Cruzeiro do Iguaçu, Dois Vizinhos, Enéas Marques, Flor da Serra do Sul, 

Francisco Beltrão, Manfrinópolis, Marmeleiro, Nova Esperança do Sudoeste, Nova 

Prata do Iguaçu, Pinhal de São Bento, Renascença, Salgado Filho, Salto do Lontra, 

Santo Antônio do Sudoeste, São Jorge d' Oeste e Verê. 

8.1.2 Município de Salto do Lontra  

O município de Salto do Lontra está localizado a 53 quilômetros do 

município de Francisco Beltrão e conta com acesso pelas rodovias estaduais PR- 471, 

PR- 180, PR- 281. 
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Figura 177: Imagem do município de Salto do Lontra – PR. 

Fonte: IBGE, 2013. 

 

8.1.2.1 Aglomerações Urbanas e Rurais 

Na AII do empreendimento observa-se aglomeração urbana e rural. A 

aglomeração urbana diz respeito ao sitio urbano do município de Salto do Lontra. 

 Já a aglomeração rural diz respeito às localidades do interior onde é 

possível observar certo adensamento de residências, o que dá a estes aglomerados 

uma característica urbana, como na comunidade Pio X, que está na AII do 

empreendimento. Observa-se que algumas localidades dispõem de serviços e 

infraestrutura característicos de áreas urbanas. A comunidade local tem como base 

econômica a agricultura e a pecuária. Com uma distancia aproximada de 15 

quilômetros do centro do município de Salto do Lontra. 



 

 

 

reendedor: Idiomar Zanella 

 

 
 
Relatório ambiental simplificado  
PCH Jaracatiá  -  Rio Jaracatiá  
Salto do Lontra - PR 

 

 

 

 

 

254 

 

 
 
CONSTRUNÍVEL ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA 
Responsável Técnico – Engenheiro Civil – Cleber Antonio Leites – CREA-SC 084660-3 
Rua Otacílio Goncalves Padilha 117, Bairro Primo Tacca, sala 01 Xanxerê (SC) CEP 89820-000 
Fone: 49 – 3433 1770                         E-mail: ambiental@construnivelconstrutora.com.br 
 

 

 

 
 

8.1.2.2 Indicadores Demográficos  

O município de Salto do Lontra é o 139° mais populoso do estado do 

Paraná com 13.689 habitantes, segundo censo de 2010. 

Observando os dados populacionais de 2010, verifica-se que Salto do 

Lontra uma condição predominantemente rural com 45,72 % da população residindo 

em áreas rural, este dado reflete na caracterização do PIB do município, 

majoritariamente baseado no setor de agropecuária, representando a maior parte do 

Produto Interno Bruto do município.    

Analisando os dados dos últimos três censos apresentados na tabela seguir 

observa-se que no período de 1991 a 2010, houve redução da população no município 

de Salto do Lontra. Esta redução está relacionada, principalmente, a uma redução na 

população rural do município. 

Tabela 43: População residente no município de Salto do Lontra – PR. 

 
Fonte: IBGE, 2013. 

 

Entre o período de 1991 a 2000, a população total do município de Salto 

do Lontra apresentou um decréscimo de 4,25% total da população.  

No que diz respeito à estrutura etária, considerando os dados do censo no 

ano 2000, Salto do Lontra possui um base já não tão larga (figura 178). Este tipo de 

pirâmide é típico de áreas menos desenvolvidas, onde há semelhança entre pessoas 

jovens e adultas. Segundo Narsi (2008), a transição demográfica é o principal 

fenômeno demográfico do século 20 e é caracterizado pelo envelhecimento 

populacional e pela redução nas taxas de fecundidade, ou seja, há aumento na 

produção de indivíduos idosos e uma diminuição na proporção de indivíduos jovens. 

  
 

População 1991 População 1996 População 2000 População 2007 Populção 2010

Total Total Total Total Total

Salto do Lontra 14.297 13.015 12.757 12.480 13.689

Município
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Figura 178: Distribuição da população residente por faixa 

etária e sexo de Salto do Lontra - PR. 

Fonte: IBGE, 2013. 

 

Com relação à população idosa do município, a mesma ainda constitui uma 

proporção pequena quando relacionada às faixas que representam a população mais 

jovem, estas características são típicas de locais com medias taxas fecundidade e 

indicam que a população do município apresenta tendência de pequeno crescimento 

para os anos seguintes. 

8.1.2.3 Saneamento  

Os indicadores de saneamento básico são compostos pelos serviços de 

abastamento de água, coleta e destinação final de esgoto sanitário e de resíduos 

sólidos. Estes indicadores são de fundamental importância para a determinação da 

qualidade de vida da população, uma vez que a ausência de rede e tratamento de 

água e esgoto e a disposição inadequada de lixo trazem risco para a saúde da 

população, além de contribuírem para degradação ambiental. 

Quanto ao número total de domicílios cadastrados, estes não 

correspondem ao total de domicílios particulares ocupados levantando pelo IBGE no 

censo de 2010. Não existe sistema de esgoto 100% de captação e tratamento. A 

coleta de esgoto de Salto do Lontra atende aproximadamente 34% da população. O 
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município possui seu próprio serviço de coleta de esgoto, o qual é tratado. O 

esgotamento sanitário é feito pelo Estado. 

Tabela 44: Efluentes Produzidos em Salto do Lontra - PR. 

 
Fonte: IBGE, 2013. 

 

No que tange os dados referentes a abastecimento de água, no município 

o abastecimento pela rede pública é predominante. O abastecimento de água para o 

município de Salto do Lontra é feita pela Companhia de Saneamento do Paraná - 

SANEPAR, que é responsável pelo abastecimento de água de 100% da área urbana 

dos 346 municípios do estado.  

Tabela 45: Abastecimento de Água no Município de Salto do Lontra - PR. 

 
Fonte: IBGE, 2013. 

 

O serviço de limpeza é feito diariamente pela própria prefeitura, observa-se 

que mais de 2 mil domicílios são atendidos pela coleta de lixo.  

Tabela 46: Destino do Lixo Produzido no Município de Salto do Lontra - PR. 

 
Fonte: IBGE, 2013. 

 

Efluentes Domicílios 

Fossa séptica 11

Fossa rudimentar 119

Rio ou lago 1

Vala 18

Outro 6

Abastecimento de Água Domicílios 

Rede geral 2.464

Paço ou nascentes na propriedade 1.390

Rios, açudes ou lagos 4

Outro 3

Destino do Lixo Domicílio

Coletado 2.707

Coletado por serviço de limpeza 2.216

Coletado em caçamba de serviço de limpeza 491

Jogado em terreno baldio ou logradouro 65

Jogado em terrenos baldios ou logradouros 18

Enterrado 178

Outros 60
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8.1.2.4 Saúde 

O sistema de saúde atualmente vigente no Brasil é baseado na prevenção. 

Neste sentido observa-se a estruturação do sistema de saúde através de unidades 

descentralizadas, como de saúde e unidades básicas; campanhas preventivas, como 

as de vacinação; implantação de programas que estabelecem contato direto com a 

população, como o Programa de Saúde da Família que conta com os Agentes 

Comunitários que realizam visitas domiciliares; dentre outros. 

A missão da Secretaria Municipal de Saúde é melhorar a qualidade de vida 

da população, através da formulação de políticas que assegurem a implantação e 

desenvolvimento de ações e serviços de acordo com as necessidades da população, 

com respeito aos princípios do Sistema Único de Saúde e com a garantia da 

participação da comunidade. 

Os números gerais de estabelecimentos de saúde no município de Salto 

do Lontra, o municipais conta com 9 estabelecimentos público e 2 privados. Exceto 

que no presente município não há a presença de estabelecimento de saúde federal 

ou estadual.    

A esperança de vida ao nascer em Salto do Lontra cresceu passando de 

68.31 anos para 73.60 anos na década de 90, a média de esperança de vida no ano 

2000 no estado de Salto do Lontra é de 73.60 anos. No período 1991-2000, a taxa de 

mortalidade infantil com até um ano de idade do município diminuiu de 29.28% para 

11.91%. 

  
Figura 179: Taxa de mortalidade infantil (1000 NV). 

Fonte: Ministério da Saúde, 2000. 

11,91%

17,30%

24,40%

Salto do Lontra Paraná Brasil

Mortalidade  até 1 ano de idade 
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8.1.2.5 Educação  

Os dados sobre a educação contribuem para avaliar de vida da população. 

Na área de estudo observa-se duas realidade distintas, tanto no que diz respeito à 

demanda quanto na oferta de acesso à educação. Estas diferenças ocorrem em 

função da grande do coeficiente populacional observado.  

O desenvolvimento de um povo é diretamente proporcional aos esforços 

dispensados para educação.  A seguir serão apresentados alguns dos principais 

indicadores da educação do município de Salto do Lontra. No ensino fundamental o 

município possui 1.009 alunos matriculados no ensino publico, no ensino médio 

possuem 596 alunos matriculados no ensino publico 1.059 alunos matriculados no 

ensino municipal e 247 alunos matriculados no pré-escolar. 

 

Tabela 47: Número de Alunos no Município de Salto do Lontra – PR. 

 
Fonte: IBGE, 2013.  

 

Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil - PNUD O IDH - 

na década de 90 no município de Salto do Lontra o número de crianças de 5 a 6 anos 

na escola passou de 40,60% em 1991 para 78,03% em 2000, o número de alunos 

entre 7 a 14 anos na escola passou de 85,82% em 1991 para 97,35% em 2000, o 

número de alunos entre 15 a 17 anos passou de 55,06% em 1991 para 75,70% em 

2000 e o número de alunos entre 18 a 24 anos passou de 5,08% para 7,30% em 2000.   

Matriculas Total de Alunos

Matriculas no ensino fundamental 2.068

Matriculas no ensino médio 596

Matriculas no pré-escolar 247
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Figura 180: Indicadores de Atendimento Educacional em Salto do Lontra - PR 1991/2000. 

Fonte: Atlas do desenvolvimento humano no Brasil, 2000. 

 

8.1.2.6 Índice de Desenvolvimento Humano 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), criado pela Organização das 

Nações Unidas é indicador composto por três variáveis; saúde, educação e renda. 

Relacionadas ao desenvolvimento da população. Seu valor varia entre 0 e 1. O IDH 

pode ser classificado da seguinte forma: baixo, entre 0 e 0,499; médio, de 0,500 a 

0,799; elevado, quando for maior ou igual a 0,800. 

De acordo com a classificação do PNUD, os indicadores que compõem o 

IDH do município analisado é considerado médio na renda e elevado na educação e 

a longevidade. 

 

Tabela 48: IDH de Salto do Lontra – PR. 

Município 
IDH – M 
Renda 

IDH – M 
Educação 

IDH – M 
Longevidade 

Salto do Lontra 0,638 0,831 0,810 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2013. 
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8.1.2.7 Uso e Ocupação do Solo 

Salto do Lontra começou a existir por volta de 1951, ao surgirem as 

primeiras famílias que iniciaram a colonização e a fundação da vila. Nicolau Inácio e 

sua família, cuja avenida principal leva seu nome, foram os primeiros colonizadores 

iniciando a abertura do espaço que viria a ser a sede do futuro município.  

A origem do nome Salto do Lontra surgiu devido à existência de muitas 

lontras num rio perto da vila, e a existência de um belíssimo salto que encantou e 

inspirou seus primeiros habitantes. Nicolau Inácio, juntamente com Benjamim Baggio 

e Estevão Dorigon, ergueram, em 1952, a primeira capela, denominada Nossa 

Senhora Aparecida, feita de madeira lascada, no núcleo que começava a se formar.  

Como não havia escola no local, funcionava também como sala de aula, 

tendo como primeira professora a Senhora Irondina Piazza Wobeto, juntamente com 

o Senhor Antonio Peron. Aberto o caminho novas famílias foram chegando. Eram 

descendentes de alemães, italianos e poloneses vindos do Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina. Essas famílias trouxeram consigo suas culturas hábitos e tradições.  

Mas a luta e a conquista da região foi envolta em muitos conflitos de terra, 

provocada pela disputa de interesses entre a CANGO (Colônia Nacional de General 

Osório) e a CITLA (Clevelândia Industrial e Territorial Ltda.). Em consequência destes 

conflitos muitos habitantes da vila foram obrigados a deixá-la. Tais conflitos só tiveram 

fim em 1957 com a Revolução dos Colonos de toda a região de Francisco Beltrão. 

Passado o pior, as famílias que retornaram as suas atividades, continuaram 

construindo o povoado.  

Já, em 1961, de acordo com a Lei nº 92 de agosto do mesmo ano, a vila de 

Salto do Lontra foi elevada à categoria de Distrito, pertencente á Francisco Beltrão.  

Três anos depois, foi elevada à categoria de Município pela Lei nº 4.823 de 

18 de fevereiro de 1964. A instalação ocorreu dia 13 de dezembro do mesmo ano, 

data em que foi empossada a primeira Câmara Municipal e o primeiro prefeito eleito, 

Wilson José da Silva Nunes. E em 86 Salto do Lontra tem instalada sua comarca, 

criada pela lei municipal 8.280/86. 

A figura a seguir mostra a o uso e ocupação do solo no município de Salto 

do Lontra identificando a mata, os solos expostos e as culturas temporárias ou anuais. 
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Figura 181: Mapa de uso e ocupação do solo do município de Salto do Lontra – 

PR. 

Fonte: FURB, 2013. 

 

8.1.2.8 Atividades econômicas  

As atividades econômicas desenvolvidas na AII do empreendimento 

referem-se às atividades de comércio, indústria e agropecuária. 

8.1.2.9 Agricultura 

O município de Salto do Lontra tem as culturas agrícolas em destaque nas 

produções de soja com 30.450 toneladas, em uma área de 9.000 hectares, milho com 
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29.200  toneladas, em uma área de 5.000 hectares, feijão com 750 toneladas, em uma 

área de 450 hectares e trigo com 9.180 toneladas, em uma área de 3.600 hectares 

por ano. Outras culturas também impulsionam a produção agrícola no município 

como: mandioca com uma produção de 9.600 toneladas, tomate com uma produção 

de 129 toneladas e cana-de-açúcar com uma produção de 3.600 toneladas. 

 

Tabela 49: Principais Culturas Exploradas no Município de Salto do Lontra - PR. 

 
Fonte: IBGE, 2013. 

8.1.2.10 Pecuária 

A pecuária local está em franco desenvolvimento apresentando 30.468 cabeças de 

gado, 25.000 cabeças de suínos, 36.540.51 cabeças de frangos e 5.784.62 cabeças 

de galinhas, vacas ordenhadas com 7.112 cabeças, ovinos com 760 cabeças, equinos 

com 497 cabeças, caprinos com 1.120 cabeças, muares com 21 cabeças e bubalinos 

com 27 cabeças. Outras atividades da pecuária que também, merece destaque no 

município é a produção de leite que conta com 25.500 mil/litros, ovos de galinha que 

conta com 9.149 mil/dúzias e mel de abelha que conta com 17.200 mil/quilos. 

 

Tabela 50: Principais Rebanhos no Município de Salto do Lontra - PR. 

Área Produtividade Produção 

(ha) kg/ha (t)

Soja 9.000 3.383 30.450

Milho 5.000 5.800 29.00

Trigo 3.600 2.550 9.180

Feijão 450 1.666 72.900

Mandioca 400 24.000 9.600

Cana-de-açucar 60 60.000 3.600

Tomate 3 43.000 129

Lavouras
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Fonte: IBGE, 2013. 

 

8.1.2.11 Agropecuária 

As atividades que se destacam são a suinocultura, bovinocultura, e 

produção de ovos, fruticultura, e o plantio das culturas de soja, e na grande maioria 

das propriedades o plantio de milho, utilizado na silagem, alimento que da sustentação 

a produção de leite. 

Mais de 90% das propriedades estão ligadas na produção de leite, 

garantindo renda mensal para famílias e totalizando mais de 25.500 mil de litros de 

leite produzidos anualmente. 

 

 

 

 

 

 

8.1.2.12 Indústria e Comércio 

Tabela 51: Principais Indústrias e Comércios do Município de Salto do Lontra - PR. 

Descrição Quantidade

Bovinos 30.468 cabeça

Equinos 497 cabeças

Suínos 27 cabeças

Caprinos 25.000 cabeças

Ovinos 460 cabeças

Frangos 3654.051 cabeças

Galinhas 5784.620 cabeças

Muares 21 cabeças

Ovos de Galinha 9.149 mil/duzias

leite de vaca 25.500 mil/litros

Mel de Abelha 17.100 mil/quilos
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Fonte: IBGE, 2013. 

 

8.1.2.13 Turismo, Lazer e Cultura 

O município conta com polo turístico regional constituído de lagos, 

cachoeiras, hotéis, museus, restaurantes, clubes de lazer, infraestrutura de hospitais 

e de segurança. E também conta com o turismos religioso, pois, possui uma grande 

diversidade de igrejas, com destaque para a igreja matriz Nossa Senhora Aparecida.  

A aventura é outro segmento que se destaca no município com trilhas, 

cachoeiras e rios que fazem parte da historia da colonização de Salto do Lontra. O 

potencial do ecoturismo está presente nos componentes da sua flora e fauna do bioma 

que caracteriza o local. 

  

Figura 182: Cachoeira que deu origem ao nome 

da cidade. 

Figura 183: Igreja Matriz Nossa Senhora 

Aparecida. 

Fonte: Salto do Lontra – PR. Fonte: Salto do Lontra – PR. 

Empresas Unidades

Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal 5

Alojamento e alimentação 19

Atividades imobiliárias 26

Educação 2

Intermediação financeira 3

Outros serviços coletivos 57
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Figura 184: Campo com Araucárias em Salto do 
Lontra - PR. 

Figura 185: Imagem aérea da Cidade. 
 Fonte: Salto do Lontra – PR 

Fonte: Salto do Lontra – PR  

8.1.3 Município de Boa Esperança do Iguaçu 

O município de Boa Esperança do Iguaçu esta localizada a 70 quilômetros 

do município de Francisco Beltrão e conta com acesso pela rodovia estadual PR - 

473. 

 

 
Figura 186: Imagem do Município Boa Esperança do Iguaçu – PR. 

Fonte: IBGE, 2013. 
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8.1.3.1 Aglomerações Urbanas e Rurais 

Na AII do empreendimento observa-se aglomeração urbana e rural. As 

aglomeração urbana diz respeito ao sitio urbano do município de Boa Esperança do 

Iguaçu. 

 Já a aglomeração rural diz respeito à localidade do interior onde é possível 

observar certo adensamento de residências, o que dá a estes aglomerados uma 

característica urbana. Observa-se que algumas localidades dispõem de serviços e 

infraestrutura característicos de áreas urbanas. 

8.1.3.2 Indicadores Demográficos  

O município de Boa Esperança do Iguaçu é o 380° mais populoso do estado 

do Paraná com 2.768 habitantes, segundo censo de 2010. Observando os dados 

populacionais de 2010, verifica-se que Boa Esperança do Iguaçu uma condição 

predominantemente rural com 65 % da população residindo em áreas rural, este dado 

reflete na caracterização do PIB do município, majoritariamente baseado no setor de 

agropecuária, representando a maior parte do Produto Interno Bruto do município.    

Analisando os dados dos últimos três censos apresentados na tabela seguir 

observa-se que no período de 1991 a 2010, houve redução da população no município 

de Boa Esperança do Iguaçu. Esta redução está relacionada, principalmente, a uma 

redução na população rural do município. 

Tabela 52: População residente no município de Salto do Lontra – PR. 

 
Fonte: IBGE, 2013. 

 

No que diz respeito à estrutura etária, considerando os dados do censo no 

ano 2000, Boa Esperança do Iguaçu possui um base já não tão larga (figura 187). 

Este tipo de pirâmide é típico de áreas menos desenvolvidas, onde há semelhança 

entre pessoas jovens e adultas. Segundo Narsi (2008), a transição demográfica é o 

principal fenômeno demográfico é o principal fenômeno demográfico do século 20 e é 

População 1996 População 2000 População 2007 População 2010

Total Total Total Total

Boa Esperança do Iguaçu 3.387 3.107 2.866 2.764

Município
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caracterizado pelo envelhecimento populacional e pela redução nas taxas de 

fecundidade, ou seja, há aumento na produção de indivíduos idosos e uma diminuição 

na proporção de indivíduos jovens.    

 
Figura 187: Distribuição da população residente por faixa etária 

e sexo do município de Boa Esperança do Iguaçu - PR. 

Fonte: IBGE, 2013. 

 

Com relação à população idosa do município, a mesma ainda constitui uma 

proporção pequena quando relacionada às faixas que representam a população mais 

jovem, estas características são típicas de locais com medias taxas fecundidade e 

indicam que a população do município apresenta tendência de pequeno crescimento 

para os anos seguintes. 

8.1.3.3 Saneamento  

Os indicadores de saneamento básico são compostos pelos serviços de 

abastamento de água, coleta e destinação final de esgoto sanitário e de resíduos 

sólidos. Estes indicadores são de fundamental importância para a determinação da 

qualidade de vida da população, uma vez que a ausência de rede e tratamento de 

água e esgoto e a disposição inadequada de lixo trazem risco para a saúde da 

população, além de contribuírem para degradação ambiental. 
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Quanto ao número total de domicílios cadastrados, estes não 

correspondem ao total de domicílios particulares ocupados levantando pelo IBGE no 

censo de 2010. 

Não existe sistema de esgoto 100% de captação e tratamento. A coleta de 

esgoto de Boa esperança do Iguaçu atende aproximadamente 33,75 % da população. 

O município possui seu próprio serviço de coleta de esgoto, o qual é tratado. O 

esgotamento sanitário é feito pelo Estado. 

 

Tabela 53: Efluentes Produzidos em Boa Esperança do Iguaçu - PR. 

 
Fonte: IBGE, 2013. 

 

No que tange os dados referentes a abastecimento de água, no município 

o abastecimento pela rede pública é predominante. O abastecimento de água para o 

município de Boa esperança do Iguaçu é feita pela Companhia de Saneamento do 

Paraná - SANEPAR, que é responsável pelo abastecimento de água de 100% da área 

urbana dos 346 municípios do estado.  

 Tabela 54: Abastecimento de Água no Município de Boa Esperança do Iguaçu - PR. 

 
          Fonte: IBGE, 2013. 

 

O serviço de limpeza é feito diariamente pela própria prefeitura, observa-se 

que mais de 2 mil domicílios são atendidos pela coleta de lixo.  

 
 

 

Efluentes Domicílios

Fossa séptica 9

Fossa rudimentar 783

Rio ou lago 3

Vala 9

Outro 1

Abastecimento de Água Domicílios

Rede Geral 302

Poço ou nascente na propriedade 367

Poço ou nascente fora da propriedade 166

Outro 1
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Tabela 55: Destino do Lixo Produzido no Município de Boa Esperança do Iguaçu - PR. 

 
Fonte: IBGE, 2013. 

8.1.3.4 Saúde 

O sistema de saúde atualmente vigente no Brasil é baseado na prevenção. 

Neste sentido observa-se a estruturação do sistema de saúde através de unidades 

descentralizadas, como de saúde e unidades básicas; campanhas preventivas, como 

as de vacinação; implantação de programas que estabelecem contato direto com a 

população, como o Programa de Saúde da Família que conta com os Agentes 

Comunitários que realizam visitas domiciliares; dentre outros. 

A missão da Secretaria Municipal de Saúde é melhorar a qualidade de vida 

da população, através da formulação de políticas que assegurem a implantação e 

desenvolvimento de ações e serviços de acordo com as necessidades da população, 

com respeito aos princípios do Sistema Único de Saúde e com a garantia da 

participação da comunidade. 

Os números gerais de estabelecimentos de saúde no município de Boa 

Esperança do Iguaçu, o municipais conta com 3 estabelecimentos público. Exceto que 

no presente município não há a presença de estabelecimento de saúde estadual ou 

federal. A esperança de vida ao nascer em Boa Esperança do Iguaçu cresceu 

passando de 68.31 anos na década de 90, a média de esperança de vida no ano 2000 

no estado de Boa Esperança do Iguaçu é de 69.18 anos. 

No período 1991-2000, a taxa de mortalidade infantil com até um ano de 

idade do município diminuiu de 29.28% para 20,44%. 

 
 

Destino do Lixo Domicílio

Coletado 567

Coletado por serviço de limpeza 324

Coletado em caçamba de serviços de limpeza 243

Jogado em terrenos baldio ou logradouro 7

Queimado 218

Enterrado 37

Outro 7
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Figura 188: Taxa de mortalidade infantil (1000 NV). 

Fonte: Ministério da Saúde, 2000. 

 

1.1.1.1 Educação  

Os dados sobre a educação contribuem para avaliar de vida da população. 

Na área de estudo observa-se duas realidade distintas, tanto no que diz respeito à 

demanda quanto na oferta de acesso à educação. Estas diferenças ocorrem em 

função da grande do coeficiente populacional observado.  

O desenvolvimento de um povo é diretamente proporcional aos esforços 

dispensados para educação.  A seguir serão apresentados alguns dos principais 

indicadores da educação do município de Boa Esperança do Iguaçu. No ensino 

fundamental o município possui 434 alunos matriculados no ensino publico, no ensino 

médio possuem 139 e 63 alunos matriculados no pré-escolar. 

Tabela 56: Número de Alunos no Município de Boa Esperança do Iguaçu – PR. 

 
Fonte: IBGE, 2013. 

 

Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil - PNUD O IDH - 

na década de 90 no município de Boa Esperança do Iguaçu o número de crianças de 

5 a 6 anos na escola passou de 20,07% em 1991 para 60,33% em 2000, o número de 

20,44

17,3

24,4

Boa Esperança do Iguaçu Paraná Brasil

Mortalidade até 1 ano de idade

Matriculas Total de Alunos

Matriculas no ensino fundamental 434

Matriculas no ensino médio 139

Matriculas no pré-escolar 63
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alunos entre 7 a 14 anos na escola passou de 80,23% em 1991 para 96,37% em 2000, 

o número de alunos entre 15 a 17 anos passou de 41,22% em 1991 para 74,57% em 

2000 e o número de alunos entre 18 a 24 anos passou de 2,45% para 0,80% em 2000.   

 

Figura 189: Indicadores de Atendimento Educacional em Boa Esperança do Iguaçu 

- PR 1991/2000. 

Fonte: Atlas do desenvolvimento humano no Brasil, 2000. 

8.1.3.5 Índice de Desenvolvimento Humano 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), criado pela Organização das 

Nações Unidas é indicador composto por três variáveis; saúde, educação e renda. 

Relacionadas ao desenvolvimento da população. Seu valor varia entre 0 e 1. O IDH 

pode ser classificado da seguinte forma: baixo, entre 0 e 0,499; médio, de 0,500 a 

0,799; elevado, quando for maior ou igual a 0,800. 

De acordo com a classificação do PNUD, os indicadores que compõem o 

IDH do município analisado é considerado médio na renda e elevado na educação e 

a longevidade.  

Tabela 57: IDH de Boa Esperança do Iguaçu – PR. 

 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2013. 

20,07

80,23

41,22

2,45

60,33

96,37

74,57

0,8

Alunos 5 a 6 anos na escola

Alunos 7 a 14 anos na escola

Alunos 15 a 17 anos na escola

Alunos 18 a 24 anos na escola

2000 1991

IDH-M IDH-M IDH-M

Renda Educação Longevidade

Boa Esperança do Iguaçu 0,736 0,84 0,646

Município
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8.1.3.6 Uso e Ocupação do Solo 

Antes mesmo da fixação definitiva dos pioneiros no lugar, o território de Boa 

Esperança do Iguaçu foi amplamente movimentado por diversas incursões 

exploradoras, notadamente nas proximidades do Rio Iguaçu. 

Até o final do século passado, era uma região quase que exclusivamente 

habitada por povos indígenas, que viviam nas florestas, de onde tiravam seus 

sustentos. 

Em 13 de setembro de 1943, foi criado o Território Federal do Iguaçu, que 

compreendia grande parte do oeste e sudoeste paranaense. Nesta época iniciou-se a 

campanha “Marcha para o Oeste”, que objetivava povoar o imenso vazio demográfico 

em que se constituía esta porção estadual, motivando muita gente a procurar frentes 

de colonização. 

Em 1949, chegaram ao lugar onde situa-se a sede urbana de Boa 

Esperança do Iguaçu, o Sr. Waldomiro Dalogno e família, vindos de Caxias do Sul. 

Esta família fixou-se nos proximidades do Ribeirão dos Micos, que mais tarde passou 

a ser denominado Lajeado dos Micos. 

No ano seguinte novas famílias chegaram ao local, persuadidas pela 

fertilidade do solo e fartura de terras, pois eram pessoas afeitas aos trabalhos no 

campo. Nessa leva de pioneiros, chegaram as famílias de Antônio Rafael da Silva, 

Luiz Molski, José Zanallo, João Maria Rodrigues, Maria Francisca da Silva e Doroci 

Borges Rodrigues. 

Formou-se então um núcleo de colonização, tendo os pioneiros 

providenciado a construção de uma capela e mais tarde de uma escola. Maria Luíza 

da Silva, filha de Antônio Rafael da Silva (conhecido por Antonião), foi a primeira 

professora do povoado, posteriormente lecionaram as professoras D. Flora, Rosalina 

e Josefina de Oliveira. A denominação Lajeado dos Micos não agradava a 

comunidade, que posteriormente foi alterada para Boa Esperança, por sugestão de 

Antonião. Por algum tempo o povoado ficou conhecido por Boa Esperança do Sul, 

constando com esta denominação inclusiva em mapas cartográficos.  

A paz dos habitantes da região foi ameaçada em diversas ocasiões, por 

conta das ações da Clevelândia Industrial e Territorial Ltda – CITLA, empresa 
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imobiliária detentora de vasta gleba de terras, e que não respeitou o direito de posso 

de muitos colonos, promovendo terrorismo e espalhamento pânico entre os 

moradores.  

Culminou, após muita animosidade, com o histórico “Levante dos 

Posseiros” em 1957, e a intervenção do governo. Assim foi criado o GETSOP – Grupo 

Executivo para as Terras do  Sudoeste do Paraná, determinado a demarcação e 

titulação das terras litigiosas. 

Pela Lei n° 5.259, de 13 de janeiro de 1966, foi criado o distrito 

Administrativo de Boa Esperança. Pela Lei Estadual n° 9.231, do dia 26 de abril, 

sancionada pelo governador Álvaro Fernandes Dias, foi criado o município de Boa 

Esperança do Iguaçu, com território desmembrado do município de Dois Vizinhos.  

A instalação oficial deu-se no dia 1 de janeiro de 1993 com posse do 

primeiro prefeito municipal eleito, Sr. Zelino Thomazi e de seu vice, Sr. Antônio da 

Silva Duarte. 

Topônimo: o termo Boa Esperança designa fé no futuro e foi sugestão de 

Antônio Rafael da Silva, popularmente denominado “Antonião”, pioneiro do lugar. O 

termo “do Iguaçu”, é de origem geográfica, sendo usado para diferencia-lo de 

município homônimo existente no Estado do Paraná. Etimologicamente o termo 

“Iguaçu” origina-se do Tupi, e significa: rio grande, rio caudaloso. 

8.1.3.7 Atividades econômicas  

As atividades econômicas desenvolvidas na AII do empreendimento 

referem-se às atividades de comércio, indústria e agropecuária. 

8.1.3.8 Agricultura 

O município de Boa Esperança do Iguaçu tem as culturas agrícolas em 

destaque nas produções de milho com 31.955 toneladas, em uma área de 4.100 

hectares, soja com 13.880 toneladas, em uma área de 2.313 hectares, trigo com 5.000 

toneladas, em uma área de 2.500 hectares e feijão com 504 toneladas, em uma área 
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de 500 hectares por ano. Outras culturas também impulsionam a produção agrícola 

no município como: sorgo com uma produção de 210 toneladas,arroz com uma 

produção de 40 toneladas e amendoim com uma produção de 9 toneladas. 

Tabela 58: Principais Culturas Exploradas no Município de Boa Esperança do Iguaçu - PR. 

 
Fonte: IBGE, 2013. 

8.1.3.9 Pecuária 

A pecuária local está em franco desenvolvimento apresentando 316.776 

cabeças de gado, 4.440 cabeças de suínos, 36.540.51 cabeças de Galináceos 

(Galinhas e Frangos), equinos com 275 cabeças, ovinos com 500 cabeças,  caprinos 

com 300 cabeças e muares com 21 cabeças. Outras atividades da pecuária que 

também, merece destaque no município é a produção de leite que conta com 10.550 

mil/litros, ovos de galinha que conta com 694 mil/dúzias e mel de abelha que conta 

com 17.100 mil/quilos. 

 

Tabela 59: Principais Rebanhos no Município de Boa Esperança do Iguaçu - PR. 

 
Fonte: IBGE, 2013. 

Área Produtividade Produção 

(ha) kg/ha (t)

Soja 6.000 2.313 13.880

Milho 4.100 7.793 31.955

Trigo 2.500 2.000 5.000

Feijão 500 1.050 504

Sorgo 250 2.100 210

Arroz 20 2.000 40

Amendoim 5 1.800 9

Lavouras

Descrição Quantidade

Bovinos 16.776 cabeça

Equinos 275 cabeças

Suínos 4440 cabeças

Caprinos 300 cabeças

Ovinos 500 cabeças

Galináceos 715.000 cabeças

Muares 21 cabeças

Ovos de Galinha 694 mil/duzias

Leite de vaca 10.550 mil/litros

Mel de Abelha 17.100 mil/quilos
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8.1.3.10 Agropecuária 

As atividades que se destacam são a suinocultura, bovinocultura, e 

produção de ovos, fruticultura, e o plantio das culturas de soja, e na grande maioria 

das propriedades o plantio de milho, utilizado na silagem, alimento que da sustentação 

a produção de leite. 

 
8.1.3.11 Indústria e Comércio 

Tabela 60: Principais Indústrias e Comércios do Município de Boa Esperança do Iguaçu - PR 

 
Fonte: IBGE, 2013. 

8.1.3.12 Turismo, Lazer e Cultura 

Áreas ao longo da estrada municipal que liga a sede urbana de Boa 

Esperança do Iguaçu ao município de Nova Prata do Iguaçu e a Praia artificial do Ouro 

verde que se destinam à produção de produtos primários, à exploração de recursos 

naturais de forma sustentável, onde os empreendimentos voltados ao turismo rural e 

de lazer, devem ser incentivados, como alternativas para gerar renda à população 

local, possibilitando a diversificação econômica do município e a integração com meio 

ambiente a diversificação econômica do município e a integração com o meio 

ambiente e sua beleza natural. Deverá ser dado um tratamento adequado ao longo 

desta área, em função da potencialidade de empreendimentos voltados ao turismo 

rural principalmente próximo ao rio Jaracatiá e rio Iguaçu, respeitando a legislação 

ambiental, restringindo atividades que venham de encontro aos impactos diretos sobre 

os cursos d’água. 

Empresas Unidades

Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal 5

Alojamento e alimentação 19

Atividades imobiliárias 26

Educação 2

Intermediação financeira 3

Outros serviços coletivos 57



 

 

 

reendedor: Idiomar Zanella 

 

 
 
Relatório ambiental simplificado  
PCH Jaracatiá  -  Rio Jaracatiá  
Salto do Lontra - PR 

 

 

 

 

 

276 

 

 
 
CONSTRUNÍVEL ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA 
Responsável Técnico – Engenheiro Civil – Cleber Antonio Leites – CREA-SC 084660-3 
Rua Otacílio Goncalves Padilha 117, Bairro Primo Tacca, sala 01 Xanxerê (SC) CEP 89820-000 
Fone: 49 – 3433 1770                         E-mail: ambiental@construnivelconstrutora.com.br 
 

 

 

 
 

  

Figura 190: Imagem da reinauguração do Paço 

Municipal. 

Figura 191: Igreja Matriz Nossa Senhora 
Aparecida de Boa Esperança de Iguaçu - PR 

Fonte: Boa Esperança do Iguaçu – PR. Fonte: Boa Esperança do Iguaçu – PR. 

  

Figura 192: Bandeiras praça municipal Maria 
Francisca da Silva. 

Figura 193: Inauguração da biblioteca pública 

municipal Antonio Rafael da Silva. 

Fonte: Boa Esperança do Iguaçu – PR. Fonte: Boa Esperança do Iguaçu – PR. 

  

Figura 194: Praia artificial Ouro Verde de Boa 
Esperança do Iguaçu. 

Figura 195: Vista aérea do município de Boa 
Esperança do Iguaçu- PR. 

Fonte: Boa Esperança do Iguaçu – PR. Fonte: Boa Esperança do Iguaçu – PR. 
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8.1.4 Zoonose do estado do Paraná 

As políticas estão voltadas para o atendimento integral às famílias, às 

crianças e aos adolescentes, às pessoas em situação de vulnerabilidade, 

estabelecendo-se como prioridade os segmentos que se encontrem em situação de 

maior risco social. A assistência social, responde pela concessão, gestão ou 

orientação às famílias quanto aos benefícios sócia assistenciais que são de três 

modalidades: continuados, eventuais e emergenciais (Ministério da saúde, 2009). 

As zoonoses são consideradas um grande problema de saúde pública, pois 

representam 75% das doenças infecciosas emergentes no mundo. Estudos 

demonstram que 60% dos patógenos humanos são zoonóticos e que 80% dos 

patógenos animais tem múltiplos hospedeiros. A disseminação dessas doenças está 

relacionada com a capacidade de o agente etiológico manter-se em condições viáveis 

na fonte de infecção (Ministério da saúde, 2009) 

A domesticação de animais é realizada pelos homens há milênios, seja 

como auxiliares na vigilância, na caça, ou como fonte de alimento. O meio ambiente 

criado por nós nestes muitos séculos inclui numerosos animais com os quais 

convivemos pacificamente ou em estado de guerra permanente. Cães, gatos, cavalos, 

bois, carneiros etc., estão no primeiro grupo. O segundo grupo inclui ratos e outros 

roedores, e também diversos insetos, como as baratas e os mosquitos. Esta 

convivência tem uma grande importância para saúde individual e coletiva. Neste 

contexto um conjunto de doenças chamadas zoonoses, que transmitidas ao homem 

por animais domésticos e silvestres. Algumas destas zoonoses são doenças tão 

perigosas que podem levar a morte (Ministério da saúde, 2009).  

Com base no levantamento atual do Ministério da Saúde, o estado do 

Paraná possui 11 Centros de Controle de Zoonoses (CCZ), localizados nos municípios 

de Curitiba, Maringá, Araucária, Ponta Grossa, Fazenda Rio Grande, Lapa, Pinhais, 

São José dos Pinhais, Tibagi, Corbélia e Terra Boa, que atendem 29, 67% da 

população do estado (o estado possui 399 municípios) e têm suas ações voltadas 

para o controle de algumas zoonoses e para o controle de população animal, 

principalmente cães e gatos. 
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A seguir algumas das zoonoses mais conhecidas: Leishmaniose, 

Leptospirose, Hantavirose, Febre Maculosa, Raiva e Acidentes por animais 

peçonhentos.  

No ano de 2009 o estado do Paraná notificou 409 casos de leishmaniose 

tegumentar americana representando 88% dos casos registrados na região Sul. Do 

Total de municípios do estado, 26,6% registraram caso nesse ano e o coeficiente de 

detecção foi de 3,8 casos por 100.000 mil habitantes. No ano de 2010, foram 

notificados 1.303 casos de leptospirose sendo 307 confirmados da doença (23,4%) 

com 56 óbitos e uma letalidade de 18,2%, maior que a media nacional (10%) e bem 

maior que a observada nos últimos dois anos no estado, o coeficiente de incidência 

da doença foi de 2,9 casos por 100.000 habitantes. 

No estado do Paraná foram registrados 13 casos confirmados de 

hantavirose e 4 óbitos. Letalidade de 31% e a incidência foi de 0,1 casos por 100.000 

mil. Foram registrados 3 casos de Febre mucosa nos municípios de Guaraqueçaba, 

Leópolis e Marialva sendo que um evoluiu para óbito, letalidade de 33%.  

No período de 2007 a 2010, não houve registro de casos de raiva humana. 

Em relação ao ciclo humano (cães e gatos domésticos), o município de Curitiba 

registrou um caso de gato positivo com variante de morcego. Em relação aos demais 

ciclos de transmissão, foram notificados 593 casos de raiva no ciclo rural (animais de 

produção), 55 no ciclo aéreo (morcegos). 

No estado do Paraná, período de 2007 a 2010, houve uma redução de 

12,9% nas notificações de acidentes causados por animais peçonhentos no SINAN. 

Em 2010 foram registrados na região Sul 12,7% no país. O número de óbitos 

registrados foi de 13, acarretando uma taxa de letalidade de 0,1%. O araneísmo foi 

acidente predominante, com incidência de 89 casos pra 100.000 mil habitantes, 

seguido pelo ofidismo com 9 casos pra cada 100.000 mil habitantes, acidente por 

lagarta com 8,1 casos pra cada 100.000 mil habitantes, escorpionismo com 7,7 casos 

pra cada 100.000 mil habitantes e acidentes por abelhas com 7 casos pra cada 

100.000 habitantes. 
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8.1.5 Área de Influência Direta  

8.1.5.1 Aspectos Metodológicos (AID) 

Durante os estudos realizados na região do empreendimento da PCH 

Jaracatiá, da qual abrangeram as áreas direta e indiretamente afetadas, foram 

realizadas algumas entrevistas com moradores locais, buscando dados 

socioeconômicos de famílias locais residentes, e a busca da opinião acerca da 

implantação da barragem. Nesta entrevista foram ouvidas pessoas que trabalhavam 

nas áreas locais e também dos próprios proprietários das áreas. 

 
 

8.1.5.2 Características da População Entrevistada 

O público alvo das entrevistas foram funcionários e proprietários das áreas 

afetadas, residentes na zona rural do município de Salto do Lontra - PR, sendo que 

as áreas que serão destinadas ao reservatório, barramento, canal adutor e casa de 

força. Das propriedades influenciadas pelo empreendimento foram identificados os 

seguintes proprietários: Senhores Paulo Emilio Corlassoli, Laudemir Biavatti, Olimpio 

João Cozer, Laudi Antonio Cancelier, Santilino de Resende e Tereza Rita de Resende, 

José Florentino de Resende, Adelina Viana de Resende. As propriedades encontram-

se ilustradas na imagem a seguir. 
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Figura 196: Ilustração das propriedades influenciadas pelo empreendimento PCH Jaracatiá 

Fonte: Construnível, 2013. 

 

 

 

Figura 197: Entrevista com moradores das 
propriedades influenciadas. 

Fonte: Construnível, 2013. 

Figura 198: Entrevista com moradores das 
propriedades influenciadas. 

Fonte: Construnível, 2013. 

8.1.5.3 Fonte de Renda dos Entrevistados 

Dos proprietários influenciados residentes no local, sua maioria tem na 

agricultura e pecuária a principal fonte de renda. Além disso, na comunidade encontra-

se instalado um aviário para produção de ovos, onde trabalham grande parte dos 
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moradores da comunidade, sendo que o mesmo não é influenciado pelo 

empreendimento. 

8.1.5.4 Perfil das Propriedades 

No levantamento dos perfis das propriedades foi identificado que na maioria 

dos proprietários possuem suas casas e demais benfeitorias nas propriedades 

cadastradas. As características variam quanto à existência de infraestrutura básica. 

De acordo com dados levantados na caracterização das tipologias das moradias 

foram identificadas que a maioria é construída em madeira e alvenaria. A situação 

habitacional dessas famílias pode ser considerada de média qualidade, pois 

apresenta instalações elétricas, água encanada, com saneamento básico rudimentar. 

As propriedades também possui benfeitorias como: galpões diversos, garagem para 

veículos e maquinários agrícolas mecanizados e não mecanizados, estábulos etc. As 

vias de acesso estão em boas condições, cascalhadas e drenagem, além disso o 

transporte escolar é coletivo. 

  

Figura 199: Igreja da comunidade Pio X. Figura 200: Centro comunitário da comunidade Pio 
X. 

Fonte: Construnível, 2013. Fonte: Construnível, 2013. 

8.1.5.5 Resultados encontrados 

Foram entrevistados moradores nas futuras áreas de influência direta do 

empreendimento do município de Salto do Lontra, onde notou-se que:  
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As benfeitorias existentes nas propriedades foram: casa de proprietários, 

casa dos empregados, galpões diversos, garagens para veículos e maquinários 

agrícolas, estábulos, etc; O fornecimento de energia elétrica nas fazendas é 

diretamente distribuído pela empresa Companhia Paranaense de Energia (COPEL); 

Os meios de comunicação são feitos por meio de telefones fixos e móveis;  

O fornecimento de água nas propriedades atingidas é feita através de poços 

artesianos e nascentes existentes próximos as residências do local; As principais 

fontes de renda das propriedades é a agricultura e pecuária; 

O número de pessoas por propriedade variou de uma a quatro pessoas; 

Todas as famílias, sendo de funcionários como de proprietários tem 

pretensão de continuar residindo no local. Em relação à participação de associações 

e grupos comunitários, todas as pessoas entrevistadas afirmaram não participar de 

nenhum tipo de associação. 

  

8.1.6 Considerações Finais 

Este relatório buscou atender aos objetivos do cadastro socioeconômico: 

possibilitar futuras análises sobre a influência do empreendimento nas condições de 

vida das famílias diretamente relacionadas e identificar potenciais, demandas e 

necessidades das famílias e localidades. Para isso buscou-se identificar e reproduzir 

sistematicamente a situação econômica, produtiva e social. 

Nesta pesquisa foi possível avaliar que a grande maioria das áreas em 

torno do empreendimento é composta por lavouras e pastagens, os funcionários 

locais, bem como os proprietários, pouco conhecem a cerca do empreendimento, mas 

já ouviram falar, tais moradores acreditam que a implantação do empreendimento irá 

trazer benefícios a região, os proprietários foram informados sobre a atual proposta, 

e se mostraram de acordo, devido a área de alagamento não ser muito grande, 

preservando desta forma sua propriedade e principalmente a natureza. 
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9. PROGNÓSTICO AMBIENTAL 

9.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Entende-se por prognóstico ambiental o conjunto atividades técnicas e 

científicas de caráter multidisciplinar, resultando em ações que servirão para análise 

dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas.  

Dessa forma a avaliação dos impactos ambientais tem com objetivos 

básicos oferecer subsídios para a tomada de decisões em relação à execução do 

empreendimento. Buscando primeiramente agregar dados estatísticos, bibliográficos, 

cartográficos e documentos, permitindo análises extensas sobre a realidade 

socioambiental da região da PCH JARACATIÁ. Assim as campanhas realizadas in 

loco, enriqueceram e transformaram os dados em elementos essenciais para a 

elaboração dos Diagnósticos Ambientais das Áreas de Influência Direta e Indireta. 

Sendo assim, a coleta de dados e o estudo de revisão bibliográfica compreende em 

partes da caracterização das transformações pelo qual a região lidará com a distinção 

dos impactos. 

Conforme a legislação brasileira considera-se impacto ambiental: 

"qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 

atividades humanas que direta ou indiretamente, afetam: I - a saúde, a 

segurança e o bem estar da população; II - as atividades sociais e 

econômicas; III - a biota; IV - as condições estéticas e sanitárias do meio 

ambiente; e V - a qualidade dos recursos ambientais" (Resolução CONAMA 

001, de 23.01.1986). 

Após a identificação dos impactos ambientais, ocorreu a classificação dos 

mesmos, conforme as recomendações da Resolução CONAMA 01/86, quanto: à 

natureza do impacto (positivo/benéfico ou negativo/adverso), forma como se 

manifesta o impacto (impactos diretos ou impactos indiretos), duração do impacto 

(permanente, temporário ou cíclico), localização (impacto local ou impacto disperso), 

temporalidade da ocorrência do impacto (curto prazo, longo prazo, temporário ou 

permanente), reversibilidade, abrangência (local ou regional), magnitude, intensidade 
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(grande, média ou pequena), importância (pequena, média ou grande), caráter do 

impacto (estratégicos ou não-estratégicos), impactos identificados. 

A seguir serão apresentados os impactos ambientais referente à 

implantação e operação da futura PCH Jaracatiá seguidos das medidas mitigatórias 

propostas com a finalidade de diminuir os impactos negativos e potencializar os 

positivos. 

 

9.2 IDENTIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS  

9.2.1 Parâmetros para avaliação dos impactos 

 Buscando objetivar a avaliação no contexto da dinâmica ambiental vigente 

a identificação dos impactos, parte de cada componente ambiental dos meios físicos, 

bióticos e socioeconômicos. Os parâmetros utilizados para a classificação dos 

impactos são os seguintes: 

Natureza do Impacto - Correspondendo à classificação da natureza dos 

impactos, isto é, positivo ou negativo em relação aos componentes ambientais 

atingidos; 

Forma Como se Manifesta o Impacto - Diferenciando impactos diretos, 

decorrentes de ações do empreendimento, dos impactos indiretos, decorrentes do 

somatório de interferências geradas por outro ou outros impactos, estabelecidos direta 

ou indiretamente pelo empreendimento; 

Duração do Impacto - Nesta categoria de qualificação, o impacto será 

classificado de acordo com suas características de persistência, tendo como momento 

inicial o instante em que ele se manifesta. Assim sendo, ele pode ser: permanente, 

mantendo-se indeterminadamente; temporário, desaparecendo por si próprio, após 

algum tempo; ou cíclico, reaparecendo de tempos em tempos; 

Temporalidade da Ocorrência do Impacto - Refere-se ao prazo de 

manifestação do impacto, ou seja, se ele se manifesta imediatamente após a sua 

causa (curto prazo), ou se é necessário que decorra um certo lapso de tempo para 

que ele venha a se manifestar (longo prazo); 
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Reversibilidade, ou seja, se ele é reversível, se o fator alterado pode 

restabelecer-se como antes, ou irreversível, podendo ser compensado, mas não 

mitigado ou evitado; 

Abrangência, ou seja, se seus efeitos serão sentidos local ou 

regionalmente. Considera-se, como efeito local, aquele que atinge, no máximo, a área 

diretamente afetada pelo empreendimento e, como regional, aquele que afeta áreas 

mais amplas; 

Magnitude - Expressa a variação de um fenômeno em relação à sua 

situação prévia, ou seja, se o impacto vai transformar intensamente uma situação 

preexistente (alta); se ele tem pouca significação em relação ao universo daquele 

fenômeno ambiental (baixa) e média, se ocupa situação - intermediária. A magnitude 

de um impacto é, portanto, tratada exclusivamente em relação ao componente 

ambiental em questão, independentemente de sua importância por afetar outros 

componentes ambientais; 

Importância - Ao contrário da magnitude, expressa a interferência do 

impacto ambiental em um componente e sobre os demais componentes ambientais. 

Para efeito dessa classificação, tal categoria será subdividida em Pequena 

Importância, quando o impacto só atinge um componente ambiental sem afetar, em 

decorrência, outros componentes; Média Importância, quando o efeito de um impacto 

atinge outros, mas não chega a afetar o conjunto do fator ambiental em que ele se 

insere ou a qualidade de vida da população local; Grande Importância, quando o 

impacto sobre o componente põe em risco a sobrevivência do fator ambiental em que 

se insere ou atinge de forma marcante a qualidade de vida da população; 

Caráter do Impacto - Os impactos serão classificados como estratégicos 

ou não-estratégicos, o que permitirá identificar quais deles geram alterações positivas 

ou negativas em indicadores sociais ou nos níveis gerais de qualidade de vida. 

Após classificados os impactos ambientais, foram estudadas as medidas 

que pudessem mitigar seus efeitos negativos. Estas medidas são apontadas em 

seguida à classificação dos impactos. 

Com vistas a gerar um quadro que retrate, com a maior precisão possível, 

os impactos que o empreendimento gerará sobre o ambiente, procedeu-se a avaliação 

para cada uma das fases que envolvem a implantação e a operação da PCH Jaracatiá. 
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9.2.2 Meio Físico 

9.2.2.1 Alteração da qualidade da água 

A redução da qualidade e quantidade da água é decorrente da redução de 

cobertura florestal, da degradação do solo, da concentração urbana e industrial e 

modificações no curso de um corpo hídrico, e pode gerar o comprometimento dos 

usos múltiplos, além disso, a modificação da qualidade físico-química da água afeta o 

ecossistema aquático e as espécies a ele associadas. 

Uma das modificações sofridas especialmente em ambientes lóticos (rios) 

é a formação de reservatórios, pois provoca significativas alterações nas 

características físicas, químicas e bióticas originais do curso da água afetado, devido 

à mudança de um sistema lótico para um sistema lêntico, o reservatório. Estas 

mudanças, que se iniciarão com o enchimento do reservatório, prosseguirão até a 

fase de equilíbrio, com substituição gradativa dos elementos lóticos por lênticos, 

seguida de um processo de estabilização (TUNDISI & TUNDISI, 2008). 

A caracterização e o monitoramento limnológico dos reservatórios e dos 

tributários são essenciais para o conhecimento da estrutura e funcionamento desses 

ecossistemas aquáticos. O inventário e posterior monitoramento tornam possível 

prognosticar as alterações que possam ocorrer no sistema hídrico, possibilitando 

ações imediatas em caso de alterações significativas, tais como medidas preventivas 

e/ou corretivas, objetivando a restabelecer a qualidade da água e ecológica do 

ambiente (TUNDISI & TUNDISI, 2008). 

Nas áreas de influência da PCH Jaracatiá, o diagnóstico pontual da 

qualidade das águas superficiais, identificou alterações na qualidade da água. O 

Ponto 03 (jusante da futura casa de força) excedeu os limites estipulados pela 

legislação vigente par a DBO (mg/L). Também apresentaram valores acima do 

estabelecido o P1 (futuro lago) e P3 (futura casa de força) para coliformes 

termotolerantes.  

As demais variáveis como, às formas nitrogenadas, fósforo e clorofila 

permaneceram dentro do estipulado pela Resolução CONAMA 357/2005. 
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Verificou-se que o P3 (futura casa de força), apresentou maior 

comprometimento, em função dos maiores valores de DBO e coliformes 

termotolerantes, possivelmente decorrentes a presença em sua proximidade de 

propriedades com casa, criação de gado, aviários etc.). 

O Índice de Qualidade de Águas (IQA) indicou a qualidade “boa” para todos 

os pontos amostrais. Já o no Índice de Estado Trófico (IET) para o P1 (futuro lago) 

apresentou-se “mesotrófico” (indicando uma produtividade intermediária com 

possíveis implicações), já para o P2 (futura área de vazão reduzida) e P3 (futura casa 

de força) encontraram-se “ultraoligotróficos” (baixa produtividade/corpos de água 

limpos), mostrando desta forma que em rios há uma melhora no sentido longitudinal 

(cabeceira/foz). 

Deste modo temos que levar em consideração que após o fechamento do 

empreendimento a dinâmica será diferente. Os reservatórios são corpos d’água com 

características estruturais e dinâmicas distintas daqueles dos rios que lhe dão origem, 

sem, no entanto apresentarem atributos lacustres. Quando os reservatórios são 

formados ocorre primariamente, um aumento de tempo de residência da água, 

implicando alterações das suas características limnológicas, tais como padrões de 

circulação de massas d’água, o comportamento térmico, o transporte de sedimentos 

e a dinâmica de gases e nutrientes. 

A implantação da PCH Jaracatiá, não implicará em alterações significativas 

da qualidade da água, visto que atualmente alguns parâmetros já encontram-se em 

desconformidade com relação a legislação ambiental vigente. Porém a DBO do P3, 

futura casa de força, poderá melhorar com o turbilhamento proporcionado pelas saída 

das águas das turbinas da PCH. 

O Índice de Estado Trófico do futuro lago, apresentou-se com pequenas 

alterações de qualidade, sendo que com a formação do lago, estes índices poderão 

sofrerem alterações limnológicas.  

Observadas as influências que ocorrerão na qualidade da água, faz-se 

necessário o estudo destas características para a implantação de um programa de 

monitoramento, durante a fase de instalação e operação do empreendimento, de 

modo a gerar subsídios para a adoção de medidas corretivas a serem aplicadas nos 

impactos evidenciados. 
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9.2.2.1.1 Medidas Mitigadoras 

 Adoção do Programa de Monitoramento e Conservação da Qualidade 

das Águas Superficiais; 

 Aplicação de comporta basculante para diminuir o ambiente lêntico do 

futuro lago, em situações de cheia, onde o ambiente voltará no estado 

de rio;  

 Adequação das áreas de preservação permanente (APPs). 

 Educação Ambiental com moradores ribeirinhos a montante do 

barramento, com a finalidade de orientá-los a não despejar efluentes e 

demais resíduos não tratados no rio.  

Tabela 61: Matriz específica de classificação dos impactos da qualidade das águas superficiais pós 

enchimento do barramento. 

Impactos Levantados: Alteração da Qualidade das Águas Superficiais 

Categoria de Classificação Avaliação 

Natureza dos Impactos Negativo 

Forma Como se Manifesta Direto 

Duração do Impacto Permanente 

Temporalidade da Ocorrência do Impacto Longo Prazo 

Reversibilidade do Impacto Reversível 

Abrangência do Impacto Local 

Magnitude do Impacto Pequeno 

Importância do Impacto Pequena 

Caráter do Impacto Não estratégico 

9.2.2.1 Alteração do balanço hídrico 

O balanço hídrico do rio pode ser alterado, em função da mudança do 

ambiente lótico para lêntico, com isso parte da energia fluvial será amortecida nesse 

local, no caso da PCH Jaracatiá, o reservatório que terá área de 34,64 há, irá trazer 

alterações com baixa intensidade na calha do rio em virtude das condições 

geomorfológicas encontradas no local.  
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Também sofrerá alteração do regime hídrico a futura área de vazão 

reduzida (local entre o barramento e a casa de força), porém este ambiente possuirá 

vazão permanente mínima de 1,39 m3, mantendo o maior equilíbrio possível do 

qualidade da agua e da vida aquática e terrestre. 

9.2.2.1.1 Medidas Mitigadoras 

 

Adoção do Programa de fiscalização e monitoramento da vazão sanitária e 

renaturalização do rio no trecho de vazão reduzida. 

 

Tabela 62: Matriz específica de classificação dos impactos da  alteração do balanço hídrico pós 

enchimento do reservatório. 

Impactos Levantados: Alteração do Balanço hídrico 

Categoria de Classificação Avaliação 

Natureza dos Impactos Negativo 

Forma Como se Manifesta Direto 

Duração do Impacto Permanente 

Temporalidade da Ocorrência do Impacto Longo Prazo 

Reversibilidade do Impacto Irreversível 

Abrangência do Impacto Local 

Magnitude do Impacto Médio 

Importância do Impacto Médio 

Caráter do Impacto Estratégico 

9.2.2.2 Poluição do corpo hídrico e do solo por efluentes e resíduos sólidos 

Durante a fase da implantação do canteiro de obra, ocorrerão 

aglomerações de operários no local do empreendimento, podendo resultar algumas 

alterações no corpo hídrico e no solo em virtude das descargas de esgotos sanitários, 

geração de resíduos sólidos, operação de lavagem dos equipamentos e máquinas, 

resíduos da construção, lixo orgânicos e inorgânicos das pessoas que irão fazer a 

execução, isso poderá contribuir para a poluição das águas e também o do solo. 

Durante a implantação da PCH Jaracatiá, essas influencias que são diminutas para 

este empreendimento, serão controladas através de mecanismos de controle. 
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9.2.2.2.1 Medidas Mitigadoras 

 Implantação de lixeiras e depósito provisório dos resíduos sólidos. 

 Implantação de fossas sépticas de acordo com norma da ABNT.  

 Adoção do Programa de Gestão de resíduos e Controle Ambiental. 

 

Tabela 63: Matriz específica de classificação dos impactos da Poluição do corpo hídrico e do solo por 

efluentes e resíduos sólidos durante a instalação e operação. 

Impactos Levantados: Alteração da água, solo por resíduos e efluentes 

Categoria de Classificação Avaliação 

Natureza dos Impactos Negativo 

Forma Como se Manifesta Direto 

Duração do Impacto Temporário 

Temporalidade da Ocorrência do Impacto Curto prazo 

Reversibilidade do Impacto Reversível 

Abrangência do Impacto Local 

Magnitude do Impacto Pequeno 

Importância do Impacto Pequeno 

Caráter do Impacto Estratégico 

 

9.2.2.3 Degradação do solo e processos erosivos 

Na formação de relevos a erosão é um processo natural e importante 

quando é resultante do transporte do solo pela água, gelo ou vento, porém, pode ser 

considerado um dos mais importantes problemas ambientais nos dias atuais quando 

ocorre com a intervenção humana resultante das atividades como: destruição das 

florestas, expansão desordenada das cidades e mau uso agrícola intensivo, por 

exemplo. Em consequências dessas ações o solo perde suas estruturas que o 

compõem perdendo sua capacidade da realização de suas funções não mais 

conseguindo sustentar a vegetação. 

Os processos erosivos na área da PCH JARACATIÁ, poderão ocorrer 

principalmente no momento da instalação do canteiro de obras, abertura do túnel de 

adução, construção do barramento, acessos e casa de força, deixando assim o solo 

exposto a processos físicos e climáticos. 
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9.2.2.3.1 Medidas Mitigadoras 

 Implantação do programa de supervisão ambiental e monitoramento dos 

taludes.  

 Confecção de taludes 

 Tratamento das voçorocas existentes 

 Utilizar métodos de controle de erosões como o plantio de cobertura do 

solo após construção do empreendimento e drenagens.  

Tabela 64: Matriz específica de classificação dos impactos da Degradação do solo e processos 

erosivos durante a instalação e operação. 

Impactos Levantados: Degradação do solo e processos erosivos 

Categoria de Classificação Avaliação 

Natureza dos Impactos Negativo 

Forma Como se Manifesta Direto 

Duração do Impacto Temporário 

Temporalidade da Ocorrência do Impacto Curto prazo 

Reversibilidade do Impacto Reversível 

Abrangência do Impacto Local 

Magnitude do Impacto Pequeno 

Importância do Impacto Pequeno 

Caráter do Impacto Estratégico 

9.2.3 Meio Biótico 

9.2.3.1 Fauna Terrestre e Voadora 

O empreendimento proposto pode causar mudanças na forma de manejo 

dos recursos naturais até então empregados na região. Dessa forma, decorrem 

inúmeros impactos sobre as comunidades faunísticas que até então possuem a 

dinâmica de suas populações habituadas às formas atuais de uso do solo. Tais 

impactos podem ser negativos ou positivos e beneficiam determinado grupo em 

detrimento de outro. Assim, faz-se importante sistematizar as influências e monitorar 

a interferência desse processo no habitat, conforme especificado a seguir: 
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9.2.3.2 Alterações da fauna durante a fase de implantação do canteiro de 

obras, supressão da vegetação do futuro reservatório e formação 

do reservatório. 

Perda e diminuição de habitats naturais: Segundo PRIMACK & 

RODRIGUES (2000), a fragmentação e a perda de habitat são consideradas de 

extremo interesse a conservação das espécies. A redução do estrato vegetal 

(campestre ou florestal) é consequente da formação do reservatório e da supressão 

da vegetação durante a implantação das obras infra-estruturais decorrentes da 

instalação do empreendimento (abertura de estradas e canteiro de obra). Estas obras 

resultam em uma perda de habitat equivalente a sua largura, gerando ainda efeitos 

secundários decorrentes de alterações micro-climáticas conhecidas por efeito de 

borda e irão refletir na disponibilidade de recursos as comunidades faunísticas locais 

(ODUM, 1988). 

As aves insetívoras escaladoras (ex. Picidae, Dendocolaptidae) são as que 

mais rapidamente sofrem com a perda de vegetação florestal, havendo diminuição 

significativa no número de espécimes (ANJOS, 1998). Essas aves buscam seu 

alimento ao longo de árvores de grande porte, e no caso de Picidae, é onde escavam 

para fazer seus ninhos, que eventualmente também servem de local de ninho para 

outras aves como Psittacidae.  

A perda de hábitat também ocasiona sérios impactos para a entomofauna, 

estudos de monitoramento ao longo de 25 anos verificaram uma perda de diversidade 

em 60% ocasionada pela destruição ou alteração do ambiente natural (SILVEIRA-

NETO et al. 1995). Outro exemplo de alteração na comunidade biológica por 

modificação de hábitat sobre insetos pode ser observado em Formicidae, em que as 

alterações ocasionam uma diminuição da riqueza de espécies e o aumento da 

abundância de algumas espécies e redução de outras (BOLICO et al. 2012). 

Alteração do regime hídrico:  A transformação do ambiente lótico em 

lêntico a montante do futuro barramento; resultando diretamente em substituições 

faunísticas; bem como da alteração da vazão a jusante do reservatório; resultará em 

alterações na comunidade de peixes, anfíbios e macro-invertebrados utilizados como 

recurso alimentar por diversas espécies de mamíferos, répteis e aves. A anfibiofauna 
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sofrerá os maiores impactos considerando que as margens se tornarão mais íngremes 

e diminuirá a ocorrência de poças temporárias. 

Alterações no tamanho das populações:  Alguns impactos ditos 

“negativos” podem ser benéficos para algumas espécies levando a um aumento 

populacional que pode acarretar numa série de efeitos as populações de espécies que 

possuem maior exigência ambiental ou restrição de nicho. Nas áreas de influência da 

PCH Jaracatiá, as espécies que são consideradas bioindicadoras de uma qualidade 

ambiental positiva, que são as dependentes do ambiente florestal, tiveram uma baixa 

representatividade no presente estudo, com aves generalistas tendo uma alta riqueza 

de espécies. Fato que demonstra que a área amostral tem sofrido pressões 

antrópicas, aliado ao fato de não ter ocorrido o registro de espécies ameaçadas, 

indicando que em relação à avifauna, poucas influências poderão ser esperadas.  

Com relação a Mastofauna, foram registradas seis espécies de mamíferos 

com riqueza, considerada baixa, perante a riqueza média inventariada da região do 

estudo (27 e 39 espécies respectivamente)  (ROCHA-MENDES et al., 2005; DIAS; 

MIKICH, 2006). 

Nenhuma das espécies registradas encontra-se em listas de fauna 

ameaçada, tanto estadual quanto nacional, porém a Lista Vermelha de Espécies 

Ameaçadas da IUCN, versão 3.1, informa que Lepus europaeus, Lontra longicaudis e 

Procyon cancrivorus encontram-se com sua população diminuindo. Este fato requer 

atenção especialmente devido à L. longicaudis ter sua sobrevivência diretamente 

ligada ao ambiente aquático e por P. cancrivorus ser um habitante de matas ciliares 

(REIS et al., 2006). 

Foram registradas onze espécies de anfíbios e uma espécie de réptil na 

área amostral, nenhuma das espécies registradas encontra-se em listas de fauna 

ameaçada de nível estadual ou nacional. O total de espécies de anfíbios registrados 

equivale a 8,33% da riqueza conhecida para o estado do Paraná e de répteis equivale 

a 0,64%, porém o número de anfíbios pode ser considerado significativo, pois 

comparativamente em estudos realizados em três municípios no mesmo estado foram 

registradas 15 espécies de anfíbios (Marialva, Itambé e Londrina) (AFFONSO; 

DELARIVA, 2012). 
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Tais efeitos podem se estender gerando desde extinções locais e 

substituição de espécies, a desequilíbrios ambientais e conflitos com as comunidades 

rurais (ex. aumento da abundância de capivaras com diminuição de pacas e lontras; 

diminuição de corredores de mata que permitiam a circulação de predadores com 

aumento da população de roedores generalistas e consequente elevação da 

frequência de doenças associadas àqueles roedores). As espécies naturalmente 

abundantes e consequentemente com maior plasticidade ecológica são as principais 

candidatas a se beneficiarem na região, como algumas espécies generalistas 

encontradas no estudo e abaixo citadas: 

Tribo Akodontini, Lepus europaeus, Hydrochoerus hydrochaeris, Milvago 

chimachima, Aramides saracura, Vanellus chilensis, Ramphastos dicolorus, Pitangus 

sulphuratus, Turdus rufiventris, Mimus saturninus, Rhinella ictérica, Dendropsophus 

cf. minutus, Scinax fuscovarius e Tupinambis merianae. 

Em contraponto, as espécies com maiores restrições a alterações no 

hábitat tendem a sofrer um decréscimo populacional, porém a riqueza destas, nas 

áreas de influência da PCH Jaracatiá, foi diminuta. 

 

Remoção direta de espécimes da natureza:  Em decorrência das 

alterações de habitat e da abertura de acessos a locais até então inacessíveis, existem 

poucos riscos de interações conflitantes entre a fauna silvestre e a população local 

nas áreas de influência direta da PCH em estudo.  

A prática da caça para alimentação ou simples perseguição pode resultar 

em decréscimos populacionais, visto que são atividades culturalmente exercidas na 

área de interesse. A caça ilegal aplicada como forma de controle a predadores; 

mamíferos carnívoros; bem como a espécies indesejáveis; roedores e quirópteros; 

são comuns e exercidas mesmo que sem fundamentação científica sob a alegação 

de que algumas espécies visadas (furões, iraras, gatos-do-mato, gambás, etc.) são 

nocivas a criações domésticas e a saúde pública sem levar em condições os 

benefícios ecológicos relacionados a estes grupos. Estas atividades podem ser 

praticadas pelas pessoas envolvidas no processo de instalação e operação do 

empreendimento, bem como por terceiros, no momento em que estradas, trilhas de 
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desmatamentos e pontes facilitam o acesso a locais até então restritos a presença 

humana.  

A mortalidade por atropelamento é uma das principais causas de declínio 

populacional da fauna silvestre, podendo ser superior à mortalidade por causas 

naturais (ex. predação e doença) (FORMAN et al. 2003). No Rio Grande do sul, os 

atropelamentos são a causa direta do declínio populacional de 2,5% das espécies 

ameaçadas no Estado (FONTANA et al. 2003). Visto o baixo índice de registros de 

animais atropelados durante as campanhas de diagnóstico e o eminente incremento 

no tráfego local durante o processo de instalação do empreendimento, há pouca 

possibilidade da elevação dos números de atropelamentos de mamíferos. 

As perdas advindas de alterações abruptas no ambiente são decorrentes 

do conflito direto da fauna com funcionários da obra. Podem ocorrer através da 

atividade de desmatamento (ex. ocos de árvores com ninhadas de esquilos); através 

de soterramento durante a construção de estradas e aterros; encarceramento e 

sufocamento de mamíferos de hábitos fossórios ou semi-fossórios (ex. tatus) e; 

através de afogamentos durante o processo de enchimento acelerado do reservatório. 

Estes impactos são deletérios e normalmente subestimados, já que não há 

quantificação destas perdas. 

 

 Remoção de recursos alimentares: Pesca e perseguição a outros 

grupos animais. A pesca intensiva em um ambiente já fragilizado pela proximidade a 

área antropizada e a todos os impactos que este fator acarreta (poluição, 

interferências de animais domésticos, ruídos, alteração de iluminação, etc.) pode 

trazer consequências muito graves as populações de mamíferos dependentes das 

populações de peixes. A associação da pesca com a alteração do fluxo hídrico altera 

as densidades e dinâmicas populacionais das espécies de peixes e podem causar 

impactos as populações, principalmente, de lontras, e garças, socós e martim-

pescadores, espécies essas encontradas na áreas de influencia do empreendimento 

em estudo. 

Associado a perda do hábitat, há em conjunto a perda de recursos 

alimentares de origem vegetal. Aves frugívoras dependem desses recursos, em 

alguns estudos, estas espécies foram incomuns em fragmentos florestais pequenos, 
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porém há de se ressaltar que em geral possuem uma grande capacidade de 

deslocamento, devido à necessidade de buscarem estes alimentos (ANJOS, 1998). 

Aves onívoras por sua vez, sofrem menos com alterações ambientais, e  podem mudar 

sua dieta conforme a necessidade e disponibilidade local, porém mesmo assim, elas 

dependem da quantidade de recursos disponíveis (ANJOS op cit.).  

As aves insetívoras são também afetadas pela perda de seus recursos 

alimentares, muitos consideram que existem insetos disponíveis ao longo de todo o 

ano, mas isso só é válido para regiões tropicais. Porém, se considerarmos que os 

insetos sofrem uma redução significativa com a perda de hábitat e que sua variação 

sazonal na região também pode afetar a variação de aves insetívoras. A perda de 

insetos acaba sendo considerada a perda de recursos a serem explorados pela 

avifauna (FAVRETTO, 2013). 

A perda de recursos alimentares também pode afetar a entomofauna, 

muitos insetos fitófagos são dependentes de apenas algumas espécies de plantas, 

seja para sugar sua seiva ou para se alimentar de suas folhas durante o período larval 

(caso de Lepidoptera). Recursos florais afetam também diretamente algumas famílias 

de Diptera, Hymenoptera e Lepidoptera, havendo a perda destes recursos há a 

redução destes grupos entomofaunísticos. 

9.2.3.3 Medidas mitigadoras 

Uma vez que o hábitat é alterado, não existe forma de mitigação. No 

entanto essa perda pode ser compensada com a garantia de preservação de uma ou 

mais áreas (Reposição florestal e Recuperação de Áreas de APPs) conectadas entre 

si por corredores ecológicos englobando os ambientes citados. Dessa forma, as 

espécies terão condições para dispersar e garantir a variabilidade genética necessária 

a sua manutenção. No entanto, o critério de seleção destas áreas deve avaliar 

situações de Metapopulação ou Biogeografia de Ilhas criadas pelo isolamento ou 

desconectividade dos habitats e levar em consideração a riqueza de espécies e o 

tamanho de suas populações. Desta forma, além dos levantamentos prévios, os 
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estudos que monitorem as estimativas populacionais são igualmente prementes e 

necessárias para a definição de áreas campestres e florestais a serem protegidas. 

Recomendam-se como medidas mitigadoras de impactos que possíveis 

retiradas de vegetação sejam realizadas em estações diferentes da primavera e 

verão, por serem estas as épocas de reprodução das aves e a supressão de 

vegetação podem implicar na destruição de ninhos e morte de filhotes. É de especial 

importância manter as conectividades entre os fragmentos florestais presentes na 

área amostral com o objetivo de facilitar o deslocamento das espécies de aves e 

procurar facilitar o fluxo gênico entre estas diferentes áreas (ANJOS, 1998). 

O enriquecimento destes fragmentos florestais com espécies nativas de 

bromélias e espécies arbóreas da região também pode ampliar os recursos 

disponíveis para a fauna, ofertando frutos, néctar, aumento da quantidade de insetos, 

ampliando as potencialidades da área amostral. Tendo em vista que estas plantas 

epífitas como as bromélias são consideradas como ampliadoras de biodiversidade em 

matas onde ocorrem (ROCHA et al. 1997). 

Recomenda-se também que as áreas de preservação permanente sejam 

cercadas utilizando-se cercas de arame liso, com espaço entre os fios que permita a 

passagem da fauna nativa, mas que impeça a passagem de gado bovino e equino 

que podem destruir o sub-bosque das matas e plantas novas dificultando a 

manutenção da biodiversidade. 

 

Algumas ações sugeridas: 

- Mapear áreas e nomeá-las de, zonas de amortecimento, existentes nos 

arredores do proposto empreendimento (lugares mais conservados) para realizar a  

realocação da possível fauna resgatada durante a instalação do empreendimento.  

- Excecução do programa de afugentamento, resgate e realocação da 

mastofauna, herpetofauna, avifauna (ninhos) e herpetofauna;  

- Excecução do programa de monitoramento sazonal da  mastofauna, 

avifauna e herpetofauna; 

- Programas educacionais voltados à ecologia e esclarecimentos 

ambientais relacionados com segurança no trabalho são medidas positivas. 

- Monitoramento e controle da fauna exótica.  



 

 

 

 

Empreendedor: Idiomar Zanella 

 

 
 
Relatório ambiental simplificado  
PCH Jaracatiá  -  Rio Jaracatiá  
Salto do Lontra - PR 

 

 

 

 

 

298 

 

 
 
CONSTRUNÍVEL ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA 
Responsável Técnico – Engenheiro Civil – Cleber Antonio Leites – CREA-SC 084660-3 
Rua Otacílio Goncalves Padilha 117, Bairro Primo Tacca, sala 01 Xanxerê (SC) CEP 89820-000 
Fone: 49 – 3433 1770                         E-mail: ambiental@construnivelconstrutora.com.br 
 

 

 

 
 

 

Tabela 65: Matriz específica de classificação dos impactos na fauna terrestre e voadora durante a 

instalação do canteiro de obras, supressão vegetacional do futuro lago e formação do reservatório. 

Impactos Levantados: Alteração da fauna terrestre e voadora 

Categoria de Classificação Avaliação 

Natureza dos Impactos Negativo 

Forma Como se Manifesta Direto 

Duração do Impacto Temporário 

Temporalidade da Ocorrência do Impacto Longo Prazo 

Reversibilidade do Impacto Reversível 

Abrangência do Impacto Regional 

Magnitude do Impacto Médio 

Importância do Impacto Local 

Caráter do Impacto Não estratégico 

9.2.3.4 Impactos da fauna pós enchimento do reservatório e durante a 

recuperação das áreas de apps e áreas utilizadas pela obra.   

As alterações de ambiente também podem afetar negativamente 

populações de outros grupos de animais utilizados como recursos pela fauna de topo 

da pirâmide alimentar, ou, simplesmente, deixá-los mais expostos e sujeitos a 

encontros com animais domésticos e a população humana. Dentre estes grupos 

destacamos as aves, serpentes e anfíbios. As aves e seus ovos são utilizados 

principalmente, como alimento de mamíferos e répteis, e o declínio de suas 

populações, pode influenciar principalmente, na diminuição da abundância local, de 

lagartos, roedores, marsupiais e felinos. Da mesma forma, uma maior eliminação de 

serpentes e anfíbios geraria dificuldades as populações de lagartos, graxains, mãos-

pelada e furões que utilizam estes grupos como recurso. Em alguns estudos verificou-

se que a redução de hábitat deixou as populações de aves mais expostas a sofrerem 

predação de mamíferos como Cebus sp., que localizavam seus ninhos mais 

facilmente (ANJOS, 1998). 

Alterações comportamentais dos táxons nativos: Alterações locais dos 

níveis de luminosidade, temperatura, umidade e intensidade dos ventos, resultante de 

“efeito de borda”, estão entre as causas mais visíveis das modificações no hábitat. 
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Estes impactos são determinantes para alteração na oferta de recursos e 

consequentemente na composição das comunidades faunísticas.  

Dessa forma, as espécies tendem a sofrer alguma interferência nos 

recursos ofertados e podem sofrer influências negativas, resultando em substituição 

de recursos alimentares, alteração no comportamento reprodutivo e gerando 

respostas comportamentais inviáveis a manutenção de certas populações, 

principalmente, em relação a espécies dependentes de determinado recurso alimentar 

ou micro-hábitat específico. Normalmente estes táxons encontram-se ameaçados de 

extinção ou deficientes em dados biológicos. 

É importante considerar que as alterações pós-enchimento de 

represamentos podem propiciar o aumento na abundância de mosquitos (Culicidae), 

que possuem diversas espécies de interesse médico por serem vetores de doenças 

(SANTOS & DALAVÉQUIA, 2011).  

 Contaminação biológica por espécies exóticas: Como consequência 

da ocupação de seres humanos e suas atividades em áreas naturais, decorrem 

diversas influências através da criação de animais domésticos. O abandono de cães 

e gatos domésticos em áreas desapropriadas reflete diretamente sobre fauna 

autóctone através da predação de pequenos mamíferos (VIEIRA & IOB, 2003), além 

de tatus e marsupiais (CAMPOS, 2004), também, anfíbios, insetos e aves. Não menos 

impactante, a ausência de barreiras físicas que impeçam ao acesso do gado as APP’s 

deve ser observado, visto que a ação do pisoteio no interior dos remanescentes 

florestais compromete o desenvolvimento do sub-bosque e o pastoreio excessivo nos 

campos compromete o habitat influenciando diretamente a fauna de pequenos 

mamíferos, anfíbios, aves de sub-bosque e insetos terrestres.  

Espécies como a lebre (Lepus sp.), além de predar espécimes vegetais 

nativas, competem diretamente com demais mamíferos herbívoros (veados, 

capivaras, etc.), resultando em exclusões competitivas, enquanto os roedores 

murídeos (Mus musculus e R. rattus) são táxons exóticas e sinantrópicas que tem a 

dinâmica de suas populações relacionadas às atividades humanas. 

A rã-touro (Lithobates catesbeianus): esta é exótica e tem hábito alimentar 

muito voraz, predando pequenos mamíferos, répteis, aves e outros anfíbios, devido a 

seus hábitos alimentares onde é encontrada notam-se um declínio populacional de 
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outras espécies de anfíbios. Devido a sua voracidade qualquer individuo que tenha 

massa menor que a sua pode ser atacada, tendo registros de filhotes de serpentes, 

aves como jaçanã adulta, pequenos mamíferos como cuícas e ratos, os anfíbios são 

um grupo que sofre grande pressão com esta espécie, pois os indivíduos deste grupo 

são ligeiramente menores que esta, tendo poucas espécies que são maiores, devido 

a esta característica estas são presas potenciais para esta espécie. 

 

9.2.3.5 Medidas mitigadoras 

Além da manutenção e restauração das APP’s locais, há a necessidade do 

convênio com órgãos de fiscalização ambiental para controlar e coibir atividades de 

caça e pesca ilegal.  

Proibição e fiscalização ao uso de práticas de capina química; 

Campanhas de esclarecimentos ambientais sobre a importância e 

benefícios das espécies nativas, programas educacionais de direção consciente 

voltado à população local bem como a funcionários e prestadores de serviço da PCH 

são positivas e assumem resultados significantes. O monitoramento das estradas de 

acesso local visando o mapeamento, a sinalização e a instalação de redutores de 

velocidade e passagens subterrâneas nos locais com maior incidência de acidentes 

com a fauna silvestre pode reduzir a mortalidade direta. 

A adoção de medidas de restrição e controle de animais domésticos como 

cães, gatos, gado e aves nas APP’s, bem como no interior das áreas pertencentes à 

PCH, perante a fauna local. 

A fiscalização contra a caça a predadores silvestres; principais agentes 

responsáveis pelo controle de roedores murídeos; e planos de manejo ou controle 

populacional de espécies de maior porte como as lebres são medidas benéficas ao 

ecossistema local. 

Possivelmente a execução destas ações dentro e fora do canteiro de obras 

será benéfico ao meio biótico terrestre, porém sua eficiência só será confirmada 

através de estudo e monitoramentos da dinâmica destas populações. 

Programas Ambientais 
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- Excecução do programa de monitoramento sazonal da mastofauna, 

avifauna e herpetofauna, utilizando as áreas de amortecimento como referência de 

riqueza amostral local; 

- Monitoramento e controle da fauna exótica.  

 

Tabela 66: Matriz específica de classificação dos impactos na fauna terrestre e voadora pós- 

enchimento do reservatório e durante a recuperação das APPs e áreas atingidas pela PCH. 

Impactos Levantados: Alteração da  fauna terrestre e voadora 

Categoria de Classificação Avaliação 

Natureza dos Impactos Negativa 

Forma Como se Manifesta Direto 

Duração do Impacto Temporário 

Temporalidade da Ocorrência do Impacto Longo Prazo 

Reversibilidade do Impacto Reversível 

Abrangência do Impacto Local 

Magnitude do Impacto Pequena 

Importância do Impacto Local 

Caráter do Impacto Estratégico 

 

9.2.3.6 Impactos na Fase de Pré-enchimento na fauna aquática 

Perturbações na comunidade aquática - Ictiofauna 

Na fase de construção da PCH Jaracatiá, o desvio do rio é uma etapa que 

influência negativamente à ictiofauna. 

Segundo dados do Projeto Básico o desvio do Rio será realizado em duas 

etapas, as ensecadeiras foram dimensionadas para uma vazão correspondente a um 

tempo de recorrência de 25 anos, ou seja, 348,40m³/s. 

Pela disposição planejada para as estruturas, avalia-se que durante as 

duas etapas do desvio do rio os locais ensecados terão condições mais críticas, 

apresentando risco de isolamento de espécies da ictiofauna.  

Portanto, o leito do Rio do Jaracatiá nessa região pode acarretar no 

aparecimento de poços que são considerados áreas passíveis de isolar espécies da 

ictiofauna. 
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Apesar de ser de natureza essencialmente local, a mudança do ambiente 

afeta além das espécies sedentárias, as espécies que realizam curtos e longos 

deslocamentos, espécies de grande ocorrência durante o inventário ictiofaunístico. 

Assim, a despeito de apresentar uma localização restrita, a experiência com outros 

empreendimentos tem revelado que as ações de desvio e estabelecimento de 

ensecadeiras atuam como agentes que restringem o livre trânsito de espécies dos 

trechos de jusante para montante e vice-versa. 

A fase de esvaziamento das ensecadeiras, também é uma das etapas mais 

críticas antes do enchimento da barragem visto que a redução súbita de água promove 

o aprisionamento dos peixes, que podem ser conduzidos ao óbito devido à redução 

do oxigênio dissolvido e ao aumento da temperatura da água se não forem 

resgatadas. 

9.2.3.6.1 Medidas mitigadoras 

 Salvamento das espécies de peixes presas nas ensecadeiras durante a 

construção e retirada das mesmas. 

 Implantação do Programa de Monitoramento da Ictiofauna, nas áreas de 

influencia da proposta PCH Jaracatiá, preferencialmente utilizando os pontos 

amostrais do inventário ictiofaunístico local. 

Tabela 1 - Matriz específica de classificação dos impactos na ictiofauna fase de Pré Enchimento do 

Reservatório. 

Impactos Levantados: Alteração da ictiofauna 

Categoria de Classificação Avaliação 

Natureza dos Impactos Negativo 

Forma Como se Manifesta Direto 

Duração do Impacto Temporário 

Temporalidade da Ocorrência do Impacto Curto Prazo 

Reversibilidade do Impacto Reversível 

Abrangência do Impacto Local 

Magnitude do Impacto Pequeno 

Importância do Impacto Pequeno 

Caráter do Impacto Estratégico 
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9.2.3.7 Impactos na fauna aquática na fase de formação de enchimento do 

reservatório 

Alteração da ictiofauna Pós enchimento do Reservatório 

A construção de represas é capaz de produzir grandes alterações na biota 

de águas interiores no Brasil. Essas alterações ocorrem principalmente com a fauna 

de peixes, uma vez que as espécies sul-americanas estão adaptadas a rios com 

correntes rápidas, migrando para a reprodução. A zona pelágica dos reservatórios é 

muito pouco utilizada pelos peixes, promovendo com isso a dominância de algumas 

poucas espécies que podem utilizar este ambiente. A barragem instalada fragmenta 

o habitat e impede que a ictiofauna migratória se desloque ao longo da bacia, 

prejudicando com isso a reprodução destas espécies. 

De um modo geral, a ictiofauna da bacia do rio Iguaçu é caracterizada pelo 

seu elevado grau de endemismo e pelo pequeno número de espécies, quando 

comparada com outros afluentes do rio Paraná (JULIO JR. et al., 1997).  

Fato este comprovado no trecho estudado do Rio Jaracatiá que inventariou 

uma baixa riqueza e Pimelodus ortmanni, espécie endêmica do Rio Iguaçu 

(HASEMAN, 1911).  

Indicando que as espécies do Rio Iguaçú estão diretamente ligadas e 

relacionadas ao Rio Jaracatiá, onde as mesmas podem utilizar dentro de sua área de 

vida o rio em estudo para se alimentar ou reproduzir. Este fato demonstra a 

importância potencial deste trecho do rio do Jaracatiá para estas espécies, uma vez 

que entre o rio Iguaçu e a região em estudo não há obstáculos geográficos naturais 

nem antrópicos. 

O futuro barramento da PCH Jaracatiá esta a uma distância aproximada de 

29 Km da foz ou confluência com o rio Iguaçu. O lago da UHE Salto Caxias, ocupa 

grande porção do trecho final do Rio Jaracatiá (cerca de 23 Km desde a foz), deixando 

trecho livre de rio entre o proposto barramento da PCH Jaracatiá com cerca de  5,3 

Km.  

O rio Iguaçu foi interceptado em novembro/98 para formação do 

reservatório de Salto Caxias, o quinto da série de reservatórios do médio rio Iguaçu, 

que ocupam aproximadamente 41% de seu curso total (Júlio Jr. et al. 1997). O 



 

 

 

 

Empreendedor: Idiomar Zanella 

 

 
 
Relatório ambiental simplificado  
PCH Jaracatiá  -  Rio Jaracatiá  
Salto do Lontra - PR 

 

 

 

 

 

304 

 

 
 
CONSTRUNÍVEL ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA 
Responsável Técnico – Engenheiro Civil – Cleber Antonio Leites – CREA-SC 084660-3 
Rua Otacílio Goncalves Padilha 117, Bairro Primo Tacca, sala 01 Xanxerê (SC) CEP 89820-000 
Fone: 49 – 3433 1770                         E-mail: ambiental@construnivelconstrutora.com.br 
 

 

 

 
 

reservatório está localizado à aproximadamente 180 km a montante das cataratas do 

Iguaçu e a 100 km a jusante da barragem do reservatório de Salto Osório. Possui uma 

área alagada de 124 km2, influenciando diretamente sobre as comunidades aquáticas 

deste rio e seus tributários. 

Ocorreram monitoramentos da ictiofauna, nas áreas de influência da UHE 

Salto Caxias, durante as fases de pré-enchimento e pós enchimento, onde foram 

registradas durante a pesca experimental, 52 espécies de peixes, sendo que as mais 

abundantes foram três espécies de lambaris, Astyanax sp. b, Astyanax sp. c e 

Astyanax altiparanae, seguidas pelo curimatídeo C. modestus. Destacou-se que a 

primeira e a última corresponderam às presas mais consumidas. Considerando a 

trajetória temporal na abundância dessas espécies, observou-se um incremento 

marcante nas capturas das quatro espécies, após a formação do reservatório, sendo 

o maior incremento verificado para Astyanax sp. c e C. modestus.  

O rio Iguaçu é um rio que possui espécies da ictiofauna de diversos portes 

e tamanhos, onde geralmente o ciclo de vida das espécies de peixes migradores e de 

maior porte, via de regra, se restringe ao rio principal e a parte inferior dos tributários 

(ZANIBONI-FILHO & SHULZ, 2003). 

Não foram levantadas e nem identificadas espécies migradoras nas áreas 

de influência da PCH Jaracatiá, a maioria das espécies inventariadas nos ambientes 

amostrais, é sedentária ou possui migração curta, mesmo assim medidas preventivas 

e mitigadoras devem ser tomadas, caso ainda existam espécies migradoras no Rio 

Iguaçu.   

Outros estudos realizados no estado de Santa Catarina (Rio Uruguai) têm 

mostrado que, para os rios Ligeiro, Chapecó e Peixe, a região inferior é importante 

para a reprodução da comunidade íctica (CÔRREA et al., 2011; SILVA et al., 2012). 
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Figura 201: Localização da proposta PCH Jaracatiá e a foz do Rio Jaracatiá com o Rio Iguaçu, e a  

influência do lago da UHE Salto Caxias.  

Fonte: Google Earth, 2014. 

 

 
Figura 202: Demonstração do trecho livre do lago da UHE Salto Caxias no rio Jaracatiá e a 

proposição da PCH Jaracatiá (distância livre de rio com 5,3 Km- seta azul). 
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Através da análise de correspondência (CA), foi possível verificar que o P2 

(futura área de vazão reduzida) apresentou uma ictiofauna mais rica, composta pelas 

espécies: Astyanax fasciatus, Steindachnerina insculpta, Crenicichla sp., Geophagus 

brasiliensis, Oligosarcus longirostris, Pimelodus ortmanni, Iheringichthys labrosus. Por 

este ser um ambiente lótico e com diferentes substratos lodo/pedra e areia 

(heterogêneo), proporciona assim uma maior diversidade de habitas e como 

consequência uma maior quantidade de espécies, sendo que este ambiente, não será 

alagado e possivelmente a comunidade íctia permaneça sendo a mesma. 

As mudanças produzidas por represamentos dos rios, como primariamente 

a passagem do ambiente lótico para o lêntico, resultam no desaparecimento das 

espécies estritamente fluviais e secundariamente num rearranjo geral das espécies 

remanescentes (LOWE-McCONNEL, 1975). 

O reservatório recém formado é colonizado por espécies previamente 

existentes, mas como nem todas as espécies são capazes de suportar o novo 

ambiente, a ictiofauna deste reservatório é bem menos diversificada que a de seu rio 

formador (AGOSTINHO et al., 1997).  

Segundo LOWE-McCONNEL (1975), as espécies de peixes submetidas a 

estas modificações podem ser divididas em dois grupos. O primeiro é composto por 

espécies reofílicas, de água corrente, que aparentemente apresentam menores 

condições para permanecer em uma área represada.  

As espécies dessa natureza podem apresentar hábitos migratórios, 

normalmente relacionados à reprodução, como o já relatado para estudos realizados 

no rio Paraná (AGOSTINHO et al., 1992), entretanto, até o momento, não há 

descrições ou constatações que permitam assegurar a ocorrência de fenômenos 

migratórios para espécies de peixes na bacia do rio Iguaçu. 

O segundo agrupamento é composto por espécies adaptadas a ambientes 

lênticos, como áreas profundas, remansos e regiões alagadas. Teoricamente, essas 

espécies se adaptariam melhor a um reservatório, por apresentarem amplo espectro 

alimentar e características reprodutivas adaptadas a ambientes de águas calmas.  

Como nem todas são capazes de se adaptar é de se esperar que o rio 

passe a apresentar uma ictiofauna menos diversificada, conforme supracitado (no 

futuro lago) que aquela encontrada originalmente. Dos táxons mais generalistas e 
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oportunistas e que podem se adaptar ao novo ambiente, destacam-se algumas 

espécies que foram inventariadas neste trecho do rio estudado,  como os lambaris 

(Astyanax fasciatus), a saicanga (Oligosarcus longirostris) o biru (Steindachnerina 

insculpta), o Acará (Geophagus brasiliensis), e o Cascudo (Ancistrus sp1). Estas 

espécies, nestas situações, usualmente ampliam seus estoques populacionais, desde 

que mantidos os padrões aceitáveis de qualidade da água. 

É aconselhável que sejam preservados ambientes lóticos (ambiente natural 

de rio) à montante do futuro reservatório desta PCH, que afetará o rio Jaracatiá e o rio 

Lontra, para conservar as espécies reofílicas e especialistas de ambientes lóticos que 

habitam estes rios. 

9.2.3.7.1 Medidas mitigadoras 

 Manter ambientes lóticos no rio Jaracatiá e rio Lontra a montante do 

futuro reservatório. 

 Adoção do Programa de Monitoramento e Conservação da 

Ictiofauna de peixes  juvenis e adultos. 

 Adotar o Programa de Monitoramento Limnológico e de Qualidade 

da Água. 

 Correlacionar qualidade da água e ictiofauna monitorada (interações 

ecológicas). 

Tabela 67:  Matriz específica de classificação dos impactos na ictiofauna do reservatório 

Impactos Levantados: Alteração da ictiofauna do Reservatório 

Categoria de Classificação Avaliação 

Natureza dos Impactos Negativo 

Forma Como se Manifesta Direto 

Duração do Impacto Permanente 

Temporalidade da Ocorrência do Impacto Médio Prazo 

Reversibilidade do Impacto Irreversível 

Abrangência do Impacto Local 

Magnitude do Impacto Pequeno 

Importância do Impacto Médio 

Caráter do Impacto Estratégico 
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9.2.3.8 Impactos da flora durante a fase de implantação do canteiro de 

obras, supressão da vegetação do futuro reservatório e formação 

do reservatório. 

A supressão da vegetação ocorrerá durante a fase de implantação das 

estruturas da PCH Jaracatiá, especialmente nas áreas destinadas às vias de acesso, 

canteiro de obras, áreas dos reservatórios, barramento do rio.  A vegetação é um dos 

constituintes bióticos dos ecossistemas que exerce importante papel estruturador de 

habitats, quanto mais complexa for sua estrutura vertical, maior a possibilidade de 

estabelecimento de comunidades bióticas mais ricas e mais diversas. É possível 

observar pelo mapa atual de uso do solo e do mapa de regularização das futuras APPs 

(em anexo), que a margem esquerda do futuro lago terá maiores níveis 

conservacionistas após a implantação do reservatório.  Tendo em vista que 

atualmente não ocorre o  cumprimento das leis ambientais no tocante a proteção das 

APPs, principalmente nesta margem do rio na futura área alagada. 

A legislação ambiental exige uma conservação mínima nas margens do 

lago equivalente a 30 metros o que possibilita aumento da conectividade das glebas 

vegetacionais, além da criação de um possível corredor ecológico entre as áreas 

atualmente antropizadas com as demais áreas mais conservadas do empreendimento 

e seus arredores.  

  A análise realizada a campo (unidades amostrais) adicionada à análise da 

paisagem, possibilita diagnosticar que o impacto florestal das áreas de influência da 

PCH, tende a ser positivo a médio e longo prazo (fase de operação da PCH) com a 

implantação do referido empreendimento hidroelétrico, principalmente na área do 

futuro lago, auxiliando na conectividade ecológica futura. 

Os corredores, por sua vez, são estreitas faixas naturais ou antrópicas 

(criadas e mesmo facilitadas pelo homem), que diferem da matriz em ambos os lados.  

Segundo Harris (1984), os corredores são os grandes responsáveis pela 

conexão de fragmentos florestais naturais, aumentam a riqueza de espécies de 

animais em geral e contribuem para a dispersão das espécies arbóreas. Esse papel 

de interconexão dos fragmentos florestais é suficientemente bem estabelecido para 

que alguns autores concluam que a derivação da maximização da diversidade de 
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populações biológicas, no tempo e no espaço de uma região, contribuirá para a 

maximização entre os fragmentos. 

A manutenção e a implantação de corredores, com vegetação nativa, são 

consideradas por Metzger et al., (1999) como uma das formas de amenizar as perdas 

causadas pela fragmentação, com a finalidade de favorecer o fluxo gênico entre os 

fragmentos florestais e servir como refúgio para a  fauna.  Esta conformação ambiental 

possibilitará no aumento da diversidade gênica da floresta e consequentemente da 

fauna. 

É também importante para os processos ecológicos, e tem implícito em 

seus resultados, o grau de isolamento dos fragmentos. Segundo Metzger (2007) a 

riqueza de espécies está marginalmente relacionada com a área dos fragmentos, 

porém está fortemente associada à proporção de mata numa vizinhança de 800 m e 

à conectividade florestal do fragmento. Ou seja, as espécies respondem mais as 

características da paisagem (proporção de mata, conectividade) do que ao tamanho 

do fragmento, indicando que a permanência de algumas espécies nos fragmentos 

depende da caracterização do entorno. 

Outro risco associado à supressão de vegetação é a potencialidade de 

alteração nos sítios reprodutivos. Tal impacto inviabiliza principalmente os processos 

reprodutivos de espécies de anfíbios, aves e mamíferos de pequeno e médio porte. 

Com relação às aves, a fragmentação de habitats poderá causar a falta de 

disponibilidade de ambientes ideais para a construção de ninhos, principalmente das 

espécies dependentes de ambientes florestados e mais conservados. A consequência 

de tal fato resulta em uma maior susceptibilidade à predação nos locais mais próximos 

às bordas de matas. 

A supressão de vegetação para a implantação do empreendimento também 

acarretará em perda de habitats devido ao desaparecimento de formações vegetais 

relevantes, principalmente em trecho de área de preservação permanente – APP. No 

ambiente reofítico (reófitas) a perca será praticamente integral, visto se tratar de um 

grupo ecológico que está intimamente ligado ao curso do rio, este responsável pela 

fixação do leito do mesmo e ator fundamental na paisagem. 



 

 

 

 

Empreendedor: Idiomar Zanella 

 

 
 
Relatório ambiental simplificado  
PCH Jaracatiá  -  Rio Jaracatiá  
Salto do Lontra - PR 

 

 

 

 

 

310 

 

 
 
CONSTRUNÍVEL ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA 
Responsável Técnico – Engenheiro Civil – Cleber Antonio Leites – CREA-SC 084660-3 
Rua Otacílio Goncalves Padilha 117, Bairro Primo Tacca, sala 01 Xanxerê (SC) CEP 89820-000 
Fone: 49 – 3433 1770                         E-mail: ambiental@construnivelconstrutora.com.br 
 

 

 

 
 

9.2.3.8.1 Medidas mitigadoras e Compensatórias 

 

Supressão Vegetacional  

Após a identificação e demarcação das áreas a serem suprimidas para 

acessos e pelo alagamento, deverá ser feito um trabalho de supressão seletiva, com 

o consequente aproveitamento do material lenhoso. Também nesta fase deverá ser 

executada uma coleta de mudas e propágulos das espécies arbóreas, além de epífitas 

e lianas recorrentes nesta área, para o conseqüente aproveitamento em áreas de 

replantio; 

Ao final do processo de implantação, as áreas liberadas deverão passar 

por Planos de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD’s, elaborados a partir dos 

trabalhados de identificação das áreas antropizadas pela implantação do 

empreendimento (APPs do lago, canteiro de obras, acessos não mais utilizados, entre 

outros). 

No caso específico das reófitas, o trabalho propõe para a melhor 

conservação das espécies é a implantação e demarcação de uso exclusivo para 

proteção e pesquisa desta flora, sugerido a jusante do barramento (área de vazão 

reduzida) montante do lago nos dois rios envolvidos (lontra e jaracatiá). 

 
Figura 203: Áreas de interesse conservacionista de reófitas e ictiofauna da PCH (setas e azul).  

Fonte: Adaptado de Google Earth 2014. 
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Tabela 68: Matriz específica de classificação dos impactos na flora durante a recuperação das APPs e 

áreas atingidas pela PCH.  

Impactos Levantados: Recuperação da flora 

Categoria de Classificação Avaliação 

Natureza dos Impactos Positiva 

Forma Como se Manifesta Direto 

Duração do Impacto Temporário 

Temporalidade da Ocorrência do Impacto Médio Prazo 

Reversibilidade do Impacto Reversível 

Abrangência do Impacto Local 

Magnitude do Impacto Média 

Importância do Impacto Local 

Caráter do Impacto Estratégico 

 
9.2.4 Meio Antrópico 

9.2.4.1 Interferências no Cotidiano das Comunidades Próximas as Obras 

Um empreendimento do porte de uma PCH traduz em interferências no 

cotidiano das comunidades envolvidas. Durante as obras, a movimentação de 

máquinas, equipamentos, materiais e pessoas, implicam em mudanças na rotina da 

comunidade da área de influência direta.  

A movimentação de máquinas e veículos representa um aumento de fluxo 

no trânsito das vias de acesso, que atualmente encontram-se em preocupante estado 

de conservação. Também se eleva os níveis de materiais particulados em suspensão 

e ruídos próximos a área de influência direta do empreendimento. 

No contexto da PCH Jaracatiá esse impacto é de baixa magnitude, dado a 

baixa densidade populacional próxima ao empreendimento e disponibilidade de 

materiais para a obra, próximos aos sítios de intervenção. 

Com a vinda dos trabalhadores, aumenta a circulação de pessoas pelo 

município, e o conseqüente convívio social. Esse fato pode gerar inseguranças quanto 

a segurança social.  
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Tabela 69: Matriz específica de classificação dos impactos do meio antrópico ou social durante a 

instalação e operação da PCH. 

Impactos Levantados: Interferência no cotidiano das comunidades próximas 
as obras 

Categoria de Classificação Avaliação 

Natureza dos Impactos Negativo 

Forma Como se Manifesta Direto 

Duração do Impacto Temporário 

Temporalidade da Ocorrência do Impacto Curto Prazo 

Reversibilidade do Impacto Reversível 

Abrangência do Impacto Local 

Magnitude do Impacto Pequena 

Importância do Impacto Pequena 

Caráter do Impacto Estratégico 

 
9.2.4.2 Alteração no Mercado Imobiliário 

 As alterações no mercado imobiliário são referentes a desapropriação de 

terras e aluguel ou construção de residências para abrigar parte do grupo de 

funcionários durante a obra, como engenheiros e técnicos e modificações nos preços 

das propriedades adjacentes ao empreendimento. 

Em casos onde ocorrem disputas junto a ANEEL o fator aquisição das 

terras, pode influenciar significativamente nos preços das terras onde o 

empreendimento será implantado durante o processo de aquisição. 

No caso da PCH Jaracatiá essas influências são  bastante reduzidas, visto 

que as negociações referentes as propriedades necessárias ao empreendimento 

foram antecipadas pelo empreendedor, de forma que o processo de aquisição destas 

propriedades encontra-se bastante avançado. 

Não esperam-se grandes modificações nos preços das propriedades 

adjacentes ao empreendimento em virtude dos seguintes fatos: 

- Criação de uma APP em uma faixa de 30 metros do reservatório. 

- Não serão alterados os usos das áreas adjacentes (as aptidões são rurais 

e florestais). 
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Tabela 70:Matriz específica de classificação do impacto de alteração do mercado imobililario.  

Impactos Levantados: Alteração no Mercado Imobiliário 

Categoria de Classificação Avaliação 

Natureza dos Impactos Positiva 

Forma Como se Manifesta Indireto 

Duração do Impacto Temporário 

Temporalidade da Ocorrência do Impacto Curto Prazo 

Reversibilidade do Impacto Reversível 

Abrangência do Impacto Local 

Magnitude do Impacto Pequena 

Importância do Impacto Pequena 

Caráter do Impacto Estratégico 

9.2.4.3 Alterações no Mercado de Trabalho 

As obras de implantação da PCH em estudo, demandam por serviços 

especializados e, principalmente, serviços de mão-de-obra, portanto havendo um 

aumento das ofertas de empregos diretos no município de Salto do Lontra e Região. 

Estes têm importância considerável, pois fomentam o mercado de negócios em âmbito 

regional. 

No atual cenário do município de Salto do Lontra, a criação de postos de 

trabalho pode representar um novo impulso ao crescimento econômico da região, 

principalmente quando consideramos as oportunidades de renda indiretas associadas 

a presença da obra. 

No término das obras, com a etapa de desmobilização surte efeito 

contrário, ou seja, a eliminação dos postos de trabalho antes criados. Mas, os efeitos 

multiplicadores gerados pelo impulso inicial nas economias envolvidas, poderá manter 

parte dos postos de trabalho que foram favorecidos pelo incremento econômico 

original. 

Estima-se que na fase de pico da implantação do empreendimento serão 

necessários aproximadamente 50 colaboradores diretos na obra e 100 colaboradores 

indiretos. 
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De forma indireta, a PCH Jaracatiá contribui para a criação de empregos 

com a energia elétrica, insumo vital para o crescimento e desenvolvimento da 

economia. 

Tabela 71:Matriz específica de classificação do impacto de alteração do mercado  de trabalho 

Impactos Levantados: Alteração no Mercado de Trabalho 

Categoria de Classificação Avaliação 

Natureza dos Impactos Positivo 

Forma Como se Manifesta Direto 

Duração do Impacto Temporário 

Temporalidade da Ocorrência do Impacto Curto Prazo 

Reversibilidade do Impacto Reversível 

Abrangência do Impacto Regional 

Magnitude do Impacto Pequeno 

Importância do Impacto Pequeno 

Caráter do Impacto Não Estratégico 

9.2.4.4 Intensificaç        ão do Tráfego Terrestre 

O canteiro de obras será instalado na localidade nas proximidades do 

proposto empreendimento, as alterações no tráfego de veículos compreendem as 

estradas vicinais que ligam os municípios circunvizinhos. Além deste trecho, também 

as rodovias que ligam a sede do município de Salto do Lontra e região. Estas rodovias 

serão utilizadas para o trânsito de equipamentos procedentes de fora do município. 

 O aumento do fluxo de veículos leves e pesados nestes locais ocorre em 

função da mobilização de máquinas e equipamentos, bem como, no transporte de 

materiais e deslocamento diário de parte dos trabalhadores da obra. O fluxo se 

intensifica nas proximidades do local do barramento e casa de máquinas, 

principalmente devido ao transporte dos materiais. 

A intensificação do tráfego pode representar situações de perigo, 

principalmente à população local, estando sujeita a acidentes. 
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Tabela 72: Matriz específica de classificação do impacto de intensificação do trágego. 

Impactos Levantados: Intensificação do Tráfego 

Categoria de Classificação Avaliação 

Natureza dos Impactos Negativo 

Forma Como se Manifesta Direto 

Duração do Impacto Temporário 

Temporalidade da Ocorrência do Impacto Curto Prazo 

Reversibilidade do Impacto Reversível 

Abrangência do Impacto Regional 

Magnitude do Impacto Pequeno 

Importância do Impacto Pequeno 

Caráter do Impacto Estratégico 

9.2.4.5 Melhoria dos Acessos às Cidades Circunvizinhas ao 

Empreendimento 

Para satisfazer as necessidades exigidas no desenvolvimento das obras, 

as vias devem estar adequadas ao tráfego, sendo necessário executar melhorias nas 

estradas que dão acesso ao local do barramento. Devem ser adequados pontos do 

traçado (geometria horizontal e vertical), adequados o sistema de drenagem e 

melhorada a sinalização. Tais atividades são necessárias para obter-se uma maior 

agilidade e segurança durante a obra.  

As atividades de melhorias deverão ser executadas em todas as estradas 

por onde trafegarão os veículos utilizados nas obras, beneficiando os usuários locais, 

apesar da intensificação do tráfego, que permanecerá durante o período de 

construção. 
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Tabela 73: Matriz específica de classificação do impacto de melhoria dos acessoa as cidades visinhas. 

Impactos Levantados: Melhoria dos acessos as cidades 

Categoria de Classificação Avaliação 

Natureza dos Impactos Positivo 

Forma Como se Manifesta Direto 

Duração do Impacto Permanente 

Temporalidade da Ocorrência do Impacto Curto Prazo 

Reversibilidade do Impacto Irreversível 

Abrangência do Impacto Local 

Magnitude do Impacto Pequeno 

Importância do Impacto Pequeno 

Caráter do Impacto Estratégico 

9.2.4.6 Aumento da Demanda por Equipamentos e Serviços Sociais  

O contingente requerido para as obras de implementação do 

empreendimento aumentará a demanda por equipamentos e serviços sociais que, em 

parte são de responsabilidade do município ou do estado, entre eles: saúde, 

transporte, saneamento e limpeza urbana e segurança. 

O canteiro de obras instalado no local das obras para abrigar os trabalhadores, deverá 

oferecer serviços básicos de alimentação, lazer, atendimento médico e social. 

Emergências graves deverão ser requisitadas junto às cidades mais próximas às 

obras como  Salto do Lontra e Francisco Beltrão-PR. 

Tabela 74: Matriz específica de classificação do impacto de aumento da Demanda por Equipamentos 

e Serviços Sociais. 

Impactos Levantados: Aumento da Demanda por Equipamentos e Serviços Sociais 

Categoria de Classificação Avaliação 

Natureza dos Impactos Negativo 

Forma Como se Manifesta Indireto 

Duração do Impacto Temporário 

Temporalidade da Ocorrência do Impacto Curto Prazo 

Reversibilidade do Impacto Reversível 

Abrangência do Impacto Local 

Magnitude do Impacto Pequeno 

Importância do Impacto Pequeno 

Caráter do Impacto Estratégico 
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9.2.4.7 Aumento da Oferta de Energia Elétrica à Região  

A PCH Jaracatiá será responsável pela geração de 2,5 MW de energia 

elétrica e esse aumento da capacidade instalada é positivo em diferentes sentidos. 

Primeiramente, a oferta adicional de energia elétrica possibilita a atração de 

investidores e a implantação de novos empreendimentos de diferentes naturezas na 

região, proporcionando dessa maneira o desenvolvimento sócio-ecônomico do 

município de Salto do Lontra e no Estado do Paraná. 

Além disso, a injeção da potência gerada pela PCH Jaracatiá no sistema interligado 

nacional traz melhorias para todo o sistema local e regional, tanto no que se refere à 

geração, como também para o sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica. A adição de energia no sistema possibilita remanejamentos no sistema 

elétrico, proporcionando redução de perdas e melhor aproveitamento da energia 

elétrica. 

Tabela 75: Matriz específica de classificação do impacto de aumento da oferta de energia elétrica. 

Impactos Levantados: Aumento da oferta de energia elétrica 

Categoria de Classificação Avaliação 

Natureza dos Impactos Positivo 

Forma Como se Manifesta Direto 

Duração do Impacto Permanente 

Temporalidade da Ocorrência do Impacto Longo Prazo 

Reversibilidade do Impacto Irreversível 

Abrangência do Impacto Nacional 

Magnitude do Impacto Pequena 

Importância do Impacto Média 

Caráter do Impacto Estratégico 

 
9.2.4.8 Alteração no Mercado de Bens e Serviços, da Renda Regional e 

das Arrecadações Municipais 

O aumento da população provocado pelo início das obras de implantação 

da PCH Jaracatiá provocará alterações no mercado de bens e serviços através do 

aumento da demanda, pela elevação do número de consumidores potenciais. 

Os trabalhadores da obra representam um crescimento no total da quantia 

salarial da região, que em parte será aplicada no consumo de bens e serviços locais, 
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de forma a potencializar o setor terciário. Em decorrência do aumento da demanda 

por serviços e bens de consumo, poderá instalar-se um quadro de instabilidade nos 

preços de mercado, tendendo a elevação. Estima-se também uma situação 

apropriada para consolidação de investimentos produtivos, caracterizando o 

surgimento de efeitos multiplicadores sobre a economia local. O aumento da demanda 

agregada tem como conseqüência, o giro de mercadorias e a prestação de serviços 

de forma a aumentar as arrecadações municipais.  

Na esfera regional, fornecedores de máquinas e materiais de construção 

são beneficiados, com a expansão da demanda desses produtos. Assim como as 

empreiteiras, responsáveis pela contratação de mão-de-obra, que além de ser 

beneficiada diretamente, também trazem benefícios indiretos, como o consumo em 

outros setores, incrementando a economia local. Evidencia-se o aumento da 

arrecadação de impostos como o ICMS e o ISS, que de certa forma beneficia o 

município, o estado e o país. O município, em especial contará com maiores recursos 

para investimentos em melhorias nos serviços públicos. 

 

9.2.4.8.1 Medidas Mitigadoras e Compensatórias 

- Criação de programa de comunicação social que permita o contato direto 

entre o empreendedor e a população de forma que as interferências supracitadas 

sejam minimizadas. Da mesma forma devem ser previstas ações como: a orientação 

de motoristas, funcionários das obras, em respeitar as velocidades de tráfego, a 

colocação de placas e sinalizações ao longo das vias de acesso, bem como a 

manutenção constante das mesmas. 

- O empreendedor deve contribuir, de maneira articulada com a Prefeitura 

Municipal Salto, visando, durante o período de obras, compensar as demandas 

criadas em virtude da presença das obras na cidade. 

- Priorização da contratação de mão-de-obra local (valorização regional), 

cuja divulgação de postos de trabalho poderá ser realizada em parceria com as 

prefeituras municipais da região do empreendimento.  

- Recomenda-se a intensificação de sinalização, principalmente, nas 

proximidades de escolas e travessias de pedestres, além de manter informados a 
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administração local e a população residente, das modificações que ocorrerão nas vias 

de acesso ao proposto empreendimento.  

- A medida a ser recomendada é assegurar que as melhorias sejam 

realizadas de acordo com as especificações de infra estrutura, exigidas pelo estado 

do Paraná, em relação às características geométricas, em função do tráfego previsto, 

principalmente de veículos pesados (reboque e semi-reboque). Destaca-se a 

importância em relação ás travessias sobre cursos d’água. 

Tabela 76: Matriz específica de classificação do impacto de alteração no Mercado de Bens e serviços, 

da renda regional e das arrecadações municipais. 

Impactos Levantados: Alteração no Mercado de Bens e serviços, da renda 
regional e das arrecadações municipais 

Categoria de Classificação Avaliação 

Natureza dos Impactos Positivo 

Forma Como se Manifesta Direto 

Duração do Impacto Temporário 

Temporalidade da Ocorrência do Impacto Longo Prazo 

Reversibilidade do Impacto Reversível 

Abrangência do Impacto Local 

Magnitude do Impacto Pequena 

Importância do Impacto Pequena 

Caráter do Impacto Estratégico 
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9.3 MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTOS MEIO FÍSICO 
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− Adoção do Programa de Monitoramento e Conservação da Qualidade das Águas 

Superficiais; − Aplicação de comporta basculante para diminuir o ambiente lêntico do 

futuro lago, em situações de cheia, onde o ambiente voltará no estado de rio;

− Adequação das áreas de preservação permanente (APPs). − Educação Ambiental com 

moradores ribeirinhos a montante do barramento, com a finalidade de orientá-los a 

não despejar efluentes e demais resíduos não tratados no rio. 

Alteração do 

balanço hídrico • AID C N DI PR IM SN LC PER M IR
Rio Jaracatiá: reservatório e 

trecho de vazão reduzida.

− Adoção do Programa de fiscalização e monitoramento da vazão sanitária e 

renaturalização do rio no trecho de vazão reduzida.

− Implantação de lixeiras e depósito provisório dos resíduos sólidos;

− Implantação de fossas sépticas de acordo com norma da ABNT; − Adoção do 

Programa de Gestão de resíduos e Controle Ambiental.

− Implantação do programa de supervisão ambiental e monitoramento dos taludes; 

− Confecção de taludes segundo norma da ABNT;

− Tratamento das voçorocas existentes;

− Util izar métodos de controle de erosões como o plantio de cobertura do solo após 

construção do empreendimento e drenagens. 

Rio Jaracatiá: local do 

empreendimento.

IR AID PCH Jaracatiá

LEGENDA:  Ocorrência: C (Certa), I (Improvável), P (Provável), PP (Pouco Provável); Efeito: P+ (Positivo), N- (Negativo); Ação: DI (Direta), IN (Indireta); Origem: PR (Primária), SE (Secundária); Prazo: IM (Imediato), ME 

(Médio), LO (Longo); Interação: CL (Cíclico), SN (Sinérgico), CM (Cumulativo); Abrangência:  LC (Local), RG (Regional); Permanência: EST (Estratégico),TEM (Temporário), PER (Permanente); Magnitude:  B (Baixa), M (Média), 

A (Alta); Reversibilidade: RV (Reversível), IR (Irreversível). 

RV
Rio Jaracatiá: local do 

empreendimento.

Degradação do solo 

e processos 

erosivos
• • AID C N DI PR IM

AID

LC PER M

RV

SN

PP N IN SEC IM SN RG EST B

ME SN RG TEM BAID C N DI PR

IMPACTOS
LOCAL DE 

OCORRÊNCIA
MEDIDAS MITIGADORAS E/OU COMPENSATÓRIAS

  Fase do 

empreendimento
Classificação dos impactos

M
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 Alteração da 

qualidade da água • •

Poluição do corpo 

hídrico e do solo por 

efluentes e resíduos 

sólidos

• •
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9.4 MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTOS MEIO BIÓTICO 
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Interferências no 

Cotidiano das 

Comunidades 

Próximas as Obras

• • AID C N - DI PR IM - LC TEM B RV No munícipio.
− Criação de programa de comunicação social que permita o contato direto entre o empreendedor e 

a população de forma que as interferências supracitadas sejam minimizadas.

Alteração no Mercado 

Imobiliário. • • • AII C P+ DI SE IM - RG TEM M RV No munícipio.

− O empreendedor deve contribuir, de maneira articulada com a Prefeitura Municipal Salto do 

Lontra, visando, durante o período de obras, compensar as demandas criadas em virtude da 

presença das obras na cidade.

Alterações no Mercado 

de Trabalho •
AID/ 

AII
P P+

DI 

/IN
SE IM - LC TEM M RV No munícipio e região.

− Priorização da contratação de mão-de-obra local (valorização regional), cuja divulgação de postos 

de trabalho poderá ser realizada em parceria com as prefeituras municipais da região do 

empreendimento. 

Intensificação do 

Tráfego Terrestre • • AID C N- DI PR IM - LC TEM B RV Local do empreendimento.

− Recomenda-se a intensificação de sinalização, principalmente, nas proximidades de escolas e 

travessias de pedestres, além de manter informados a administração local e a população residente, 

das modificações que ocorrerão nas vias de acesso ao proposto empreendimento. 

Melhoria dos Acessos 

às Cidades 

Circunvizinhas ao 

Empreendimento

• • AID/ 

AII
P P+ DI PR IM - RG PER M RV Local do empreendimento.

− A medida a ser recomendada é assegurar que as melhorias sejam realizadas de acordo com as 

especificações de infra estrutura, exigidas pelo estado do Paraná, em relação às características 

geométricas, em função do tráfego previsto, principalmente de veículos pesados (reboque e 

semirreboque). Destaca-se a importância em relação ás travessias sobre cursos d’água.

Aumento da Demanda 

por Equipamentos e 

Serviços Sociais 
• • AII C P+ IN SE IM - RG PER B IR No munícipio.

− Realizar convênio com Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de Salto do Lontra; Aquisição 

de utensíl ios de primeiros socorros na obra.

Aumento da Oferta de 

Energia Elétrica à 

Região 
• AII C P+ IN PR ME - RG PER M IR País.

Alteração no Mercado 

de Bens e Serviços, 

da Renda Regional e 

das Arrecadações 

Municipais

• • AII P P+ IN PR ME - RG PER B IR No munícipio e região. 
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LEGENDA:  Ocorrência: C (Certa), I (Improvável), P (Provável), PP (Pouco Provável); Efeito: P+ (Positivo), N- (Negativo); Ação: DI (Direta), IN (Indireta); Origem: PR (Primária), SE (Secundária); Prazo: IM (Imediato), 

ME (Médio), LO (Longo); Interação: CL (Cíclico), SN (Sinérgico), CM (Cumulativo); Abrangência:  LC (Local), RG (Regional); Permanência: EST (Estratégico),TEM (Temporário), PER (Permanente); Magnitude:  B 

(Baixa), M (Média), A (Alta); Reversibilidade: RV (Reversível), IR (Irreversível). 

IMPACTOS

  Fase do 

empreendimento

LOCAL DE 

OCORRÊNCIA

Classificação dos impactos

MEDIDAS MITIGADORAS E/OU COMPENSATÓRIAS



 

 

 

 

Empreendedor: Idiomar Zanella 

 

 
 
Relatório ambiental simplificado  
PCH Jaracatiá  -  Rio Jaracatiá  
Salto do Lontra - PR 

 

 

 

 

 

322 

 

 
 
CONSTRUNÍVEL ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA 
Responsável Técnico – Engenheiro Civil – Cleber Antonio Leites – CREA-SC 084660-3 
Rua Otacílio Goncalves Padilha 117, Bairro Primo Tacca, sala 01 Xanxerê (SC) CEP 89820-000 
Fone: 49 – 3433 1770                         E-mail: ambiental@construnivelconstrutora.com.br 
 

 

 

 
 

9.1 MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTOS MEIO BIÓTICO 

 

P

L

A

N

E

J

A

M

E

N

T

O

I

N

S

T

A

L

A

Ç

Ã

O

O

P

E

R

A

Ç

Ã

O

Á

R

E

A

 

D

E

 

I

N

F

L

U

Ê

N

C

I

A

O

C

O

R

R

Ê

N

C

I

A

E

F

E

I

T

O

A

Ç

Ã

O

O

R

I

G

E

M

P

R

A

Z

O

I

N

T

E

R

A

Ç

Ã

O

A

B

R

A

N

G

Ê

N

C

I

A

P

E

R

M

A

N

Ê

N

C

I

A

M

A

G

N

I

T

U

D

E

R

E

V

E

R

S

I

B

I

L

I

D

A

D

E

Perda e diminuição de habitats 

naturais • • AID C N DI PR IM SN LC TEM B RV Área diretamente afetada.
− Mapeamento das áreas degradadas, Projeto e execução de Reposição florestal e Recuperação de Áreas de Degradadas e legalização 

da Reserva Legal. 

Alterações no tamanho das 

populações • • AID C N DI SE IM SN RG TEM B RV
Áreas do entorno do 

empreendimento.

− Programa de monitoramento e realocação da fauna atingida pela PCH; Projeto e execução de Reposição florestal e Recuperação de 

Áreas de Degradadas 

Remoção direta de espécimes 

da natureza • AID P N IN PR ME SN RG PER B RV Área diretamente afetada.
− Programa de monitoramento e realocação da fauna atingida pela PCH; Projeto e execução de Reposição florestal e Recuperação de 

Áreas de Degradadas 

Remoção de recursos 

alimentares • AID C N- DI SE ME SN RG TEM M RV
Áreas do entorno do 

empreendimento.

− Mapeamento das áreas degradadas, Projeto e execução de Reposição florestal e Recuperação de Áreas de Degradadas e legalização 

da Reserva Legal. 

Alterações comportamentais 

dos táxons nativos • • AID P N IN SE
ME/

LO
SN LC TEM B RV

Áreas do entorno do 

empreendimento.
− Programa de monitoramento da fauna pulmonada;

 Contaminação biológica por 

espécies exóticas • • AID P N DI SE
ME/

LO
SN LC TEM M RV

Áreas do empreendimento e 

seu entorno.
− Programa de monitoramento e controle de espécies exóticas; 

Proibição e fiscalização ao uso de 

práticas de capina química • • AII P P DI PR
ME/

LO
SN RG PER M RV

Áreas do entorno do 

empreendimento.
− Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social

Perturbações na comunidade 

aquática • • AID C N DI PR IM SN LC PER M RV
Áreas do entorno do 

empreendimento.

− Salvamento das espécies de peixes presas nas ensecadeiras durante a construção e retirada das mesmas. − Implantação do 

Programa de Monitoramento da Ictiofauna, nas áreas de influência da proposta PCH Jaracatiá, preferencialmente util izando os 

pontos amostrais do inventário ictiofaunístico local.

 − Manter ambientes lóticos no rio Jaracatiá e rio Lontra a montante do futuro reservatório. 

− Adoção do Programa de Monitoramento e Conservação da Ictiofauna de peixes juvenis e adultos. − Adotar o Programa de 

Monitoramento Limnológico e de Qualidade da Água.

 − Correlacionar qualidade da água e ictiofauna monitorada (interações ecológicas)

Supressão da vegetação • AID C N DI PR IM SN LC TEM M RV
Acessos, Áreas de APP; áreas 

fragmentadas e suprimidas 

−  Realizar supressão seletiva, com o consequente aproveitamento do material lenhoso; − Mapeamento das áreas degradadas, Projeto 

e execução de Reposição florestal e Recuperação de Áreas de Degradadas e legalização da Reserva Legal. 

Recuperação de Áreas Degradadas • AID C P DI PR
ME/

LO
SN LC TEM M IR

Áreas de APP; áreas 

fragmentadas e suprimidas 

− Mapeamento das áreas degradadas, Projeto e execução de Reposição florestal e Recuperação de Áreas de Degradadas e legalização 

da Reserva Legal. 

Desaparecimento de espécies 

reofíl icas no futuro lago • AID C N DI PR IM SN LC PER M RV Rio Jaracatiá: reservatório. − Manter ambientes lóticos no rio Jaracatiá e rio Lontra a montante do futuro reservatório e a jusante do barramento da PCH

LEGENDA:  Ocorrência: C (Certa), I (Improvável), P (Provável), PP (Pouco Provável); Efeito: P+ (Positivo), N- (Negativo); Ação: DI (Direta), IN (Indireta); Origem: PR (Primária), SE (Secundária); Prazo: IM (Imediato), ME (Médio), LO (Longo); Interação: CL (Cíclico), SN (Sinérgico), CM (Cumulativo); 

Abrangência:  LC (Local), RG (Regional); Permanência: EST (Estratégico),TEM (Temporário), PER (Permanente); Magnitude:  B (Baixa), M (Média), A (Alta); Reversibilidade: RV (Reversível), IR (Irreversível). 

LC TEM M RV Rio Jaracatiá: reservatório.
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Alteração da ictiofauna Pós 

enchimento do Reservatório • • AID C N DI PR IM SN

Classificação dos impactos

MEDIDAS MITIGADORAS E/OU COMPENSATÓRIASIMPACTOS
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10. PROPOSIÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS 

Os programas ambientais propostos expressam diretrizes básicas julgadas 

necessárias para a prevenção, mitigação ou compensação dos impactos a serem 

gerados. Sabe-se que as características destas influências identificadas conferem aos 

programas uma diferenciação quanto ao seu tipo, tendo programas de natureza 

preventiva, corretiva, compensatória. 

Os programas de caráter preventivo abrangem ações relacionadas aos 

impactos que podem ser evitados, reduzidos, ou controlados a partir da ação 

antecipada de medidas de controle. 

Os programas de caráter corretivo visam uma mitigação dos impactos, 

buscando a realização de ações de recuperação de condições ambientais satisfatórias 

e aceitáveis, abrangendo ainda, as atividades de monitoramento destinadas a garantir 

a eficácia das medidas a serem implementadas. 

Além disso, existem programas que são de caráter potencializador, quando 

intensificam as condições ambientais favoráveis resultantes do empreendimento. 

10.1 PROGRAMA DE SUPERVISÃO E GESTÃO AMBIENTAL 

10.1.1 Justificativa 

Com o objetivo de verificar se as medidas mitigadoras e as diretrizes 

apontadas no Relatório Ambiental Simplificado estão sendo cumpridas e se os 

resultados estão sendo os esperados, deve-se executar a supervisão e o 

monitoramento ambiental. 

A supervisão ambiental deve ser responsável pela fiscalização da 

execução dos programas ambientais e das medidas mitigadoras. Deve ser executado 

por instituição sem vínculo com o empreendedor e com o órgão fiscalizador e, através 

de relatórios periódicos enviados ao órgão ambiental competente (IAP), demostrar a 
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conformidade ou não dos programas pré-definidos e o desempenho de tais 

programas. 

10.1.2 Metodologia 

• Realizar interação do empreendedor com as empresas contratadas 

assegurando que, mediante atuação específica das partes, o obra seja implantada 

dentro do mais elevado padrão ambiental possível; 

• Realizar a fiscalização cotidiana e supervisão periódica dos itens 

ambientais relevantes durante as obras; 

• Propor medidas corretivas; 

•Coordenar a implantação de todos os programas ambientais e de todas as 

medidas mitigadoras propostas.  

• Realizar o acompanhamento direto e indireto dos programas ambientais, 

por sua articulação, pelo contato com os órgãos ambientais, e pela elaboração de 

relatórios.  

• O planejamento de gestão por meio da análise dos conteúdos dos 

programas ambientais, objetivos, procedimentos metodológicos, ações previstas e 

cronogramas tendo como referencial básico o escopo estabelecido em cada programa 

previsto no PBA, visando à integração dos mesmos.  

• Verificar a precisão das previsões de impacto feitas no Relatório 

Ambiental Simplificado; 

• Verificar se os programas de implantação estão tendo os resultados 

esperados; 

• Verificar se as atividades de implantação e operação estão em 

conformidade com os requisitos legais ou outros previamente assumidos pelo 

empreendedor; 

• Analisar e sintetizar o desempenho ambiental do empreendimento. 
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10.1.3 Cronograma 

Como se trata de um programa gerencial, o mesmo acontecera em todas 

as fases do empreendimento. 

10.2 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  

10.2.1 Justificativa 

Esse programa têm como principal característica ser de prevenção aos 

possíveis impactos decorrentes da implantação da PCH. 

A criação de expectativa na população local, principalmente na área de 

influência direta está relacionada à fatores como o ambiente, as alterações que o 

empreendimento possa acarretar na vida social e nas condições de vida vigentes nas 

formas de organização. 

Uma forma de evitar as repercussões e inseguranças não procedentes, que 

surgem das expectativas, é estabelecer um processo permanente de informações à 

comunidade como um todo, esclarecer discussões e negociações com as pessoas de 

interesse direto e indireto. 

É importante que o empreendedor demonstre de maneira transparente a 

informação vinculada ao empreendimento, nesse contexto abrange-se informações 

relacionadas às medidas mitigatórias e as soluções adotadas de acordos com os 

grupos de interesse. 

Assim esse programa busca objetivar: 

• Maior organização social e ligação das relações humanas nas 

populações locais; 

• Minimizar a insegurança relacionada à distorção de informações; 

• Contribuir no conhecimento da região como um todo, no âmbito de 

diminuir os efeitos negativos dos impactos gerados; 
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• Criar meios de comunicação sistemática entre o empreendedor, o poder 

público e as entidades representativas das comunidades envolvidas, podendo assim, 

discutir com as mesmas respectivas e anseios em relação às obras. 

10.2.2 Metodologia 

Esse programa tem importância em âmbito regional, sendo de mitigação e 

minimização dos impactos relacionados. 

As atividades que contemplam os propósitos do programa, no sentido de 

garantir a viabilização, são: 

• Formar equipe responsável pela implantação do projeto; 

• Organizar as informações de cunho relevante sobre o empreendimento, 

além de definir estratégias para informar os distintos públicos alvos; 

• Realizar reuniões com representantes dos locais onde a população é 

afetada.  

10.2.3 Cronograma 

Programa-se a atividade para ser iniciada antes da fase de implantação do 

empreendimento, podendo se estender até a fase de inicio da operação. 

10.3 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

10.3.1 Justificativa 

Esse programa tem relevância na implantação do empreendimento, visto 

que a movimentação de trabalhadores ligados a essa fase da obra, poderá provocar 

perturbações em âmbito ambiental, relacionadas à fauna e flora. Estas perturbações 
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podem ser evitadas com a orientação correta dos trabalhadores e fiscalização dos 

órgãos ambientais competentes. 

Dessa forma será previsto um programa de atividades destinadas à 

prevenção dos impactos ligados a fase de implantação, como o cuidado com a 

vegetação e a fauna. 

Quanto à fase de operação, as atividades vão abranger enfoque a 

importância ecológica da área de preservação permanente em torno do reservatório. 

Esse programa objetiva destacar o valor dos aspectos ambientais, da 

manutenção da biodiversidade e da qualidade de vida. Com intenção de sensibilizar 

os envolvidos  ao comprometimento com a colaboração na implantação dos demais 

programas ambientais, sendo parte ativa na implantação dos programas ambientais 

do empreendimento. 

Os demais objetivos do programa são: 

• Informar aos trabalhadores envolvidos na obra, repassando 

conhecimento adequado sobre a possibilidade de ocorrência de acidentes envolvendo 

o meio ambiente e a segurança pessoal. 

• Repassar as informações sobre riscos de incêndios, importância da 

manutenção dos ecossistemas locais, informações sobre a ilegalidade da caça e de 

segurança quantos ao EPIs para evitar acidentes com animais peçonhentos; 

• Informar aos moradores locais, além dos trabalhadores, sobre a 

importância da conservação e recuperação do meio ambiente, relacionando as 

alterações previstas com as fases de desenvolvimento do empreendimento e as 

medidas mitigadoras a serem adotadas; 

• Orientar as pessoas, na fase de operação do empreendimento, quanto aos 

limites das áreas de preservação permanente, através de sinalização e fiscalização 

adequada. 

10.3.2 Metodologia 

No público alvo desse programa estão incluídos subgrupos que receberão 

atenção especial, entre eles estão as pessoas relacionadas à mão de obra usada na 
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fase de implantação do empreendimento, a população local, além de dos demais 

grupos a serem identificados durante o projeto. 

Os trabalhadores deverão receber orientações que podem ser através de 

palestras. Estas devem conter as informações sobre saneamento do local, como 

destinação de lixo e efluentes, os cuidados com caça ilegal e a flora regional. Além de 

alertas sobre o comportamento com a população da região, acima de tudo com as 

pessoas diretamente afetadas pelo empreendimento. 

A população do local do empreendimento, também receberá informações 

sobre a obra, a importância das medidas mitigadoras, além de informações de caráter 

preventivo relacionadas à caça ilegal e a preservação da flora. 

Para efetivação dos objetivos, foram definidas atividades sistematizadas: 

• Formação de equipe responsável pela implantação do programa; 

• Definição da estrutura técnica a fim organização do programa; 

• Palestras informativas sobre os temas do programa; 

• Monitoramento dos resultados envolvidos.  

10.3.3 Cronograma 

O programa de educação ambiental deverá iniciar antes das obras, se mantendo 

durante o processo de implantação e operação do empreendimento. 

10.4 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA  

10.4.1 Justificativa 

Sabe-se que a qualidade da água superficial é de importância em qualquer 

local, sendo condição primária para o desenvolvimento do aspecto socioeconômico, 

além de garantir a qualidade de vida. 
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Sendo assim, as modificações que podem vir a ocorrer na qualidade da 

água deverão ser monitoradas, possibilitando a implementação de medidas de 

controle através do programa de Monitoramento de Controle e Qualidade da Água. 

Durante as ações impactantes, o programa visa acompanhar a qualidade 

das águas do rio. A condição da qualidade da água é um fator importante para a 

viabilização e manutenção dos diferenciados usos dos reservatórios. 

Sendo assim esse controle da qualidade da água é importante para 

identificar e comparar a situação da água em diferentes estados temporais, avaliando 

os momentos antes da implantação do empreendimento, durante e depois da 

operação do empreendimento, sendo necessário para definir as medidas 

compensatórias no âmbito do reservatório.  

A formação do reservatório é fato importante nesse programa de 

monitoramento, pois, a comparação antes e pós-formação do reservatório é relevante 

na análise dos parâmetros de qualidade da água avaliados. 

O objetivo desse programa é permitir o conhecimento e o acompanhamento 

das modificações qualitativas que possam comprometer a qualidade dos recursos 

hídricos superficiais influenciados pela implantação e operação do empreendimento, 

visando assegurar a adequação das medidas de manutenção da qualidade dos usos 

da água. 

Assim, de forma mais abrangente, promover o monitoramento das formas 

de poluição dos corpos hídricos, direcionando diminuição dos impactos ambientais 

refletidos na deterioração das águas.  

Os principais objetivos desse programa de monitoramento são: 

• Reconhecer o conhecimento dos fatores que condicionam a qualidade 

da água no sistema existente;  

• Acompanhar a evolução das alterações no sistema durante o 

desenvolvimento de todas as fases de implantação e operação da PCH; 

• Propor medidas de recuperação e controle da qualidade das águas em 

áreas alteradas. 
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10.4.2 Metodologia 

As atividades referentes a esse programa podem ser exemplificadas de 

forma resumida conforme a seguir: 

• Definição de critérios de monitoramento, seguindo os parâmetros nos 

locais e periodicidade das coletas e definição dos parâmetros escolhidos para indicar 

os procedimentos corretivos apropriados quando for necessário. 

• Estabelecimento de uma rede de monitoramento das condições da 

qualidade da água, antes e após a formação do reservatório; 

• Emissão de relatório de acompanhamento do programa e divulgação dos 

resultados. 

10.4.3 Cronograma 

A implantação de projeto inicia antes da formação do reservatório, ou seja, 

na fase de estudos, sendo aplicado nas fases de implantação e operação do 

empreendimento para monitoramento das atividades. 

10.4.4 Subprograma de monitoramento de algas e macrófitas 

 Macrófitas são formas vegetais que se desenvolvem em ambiente 

aquático, principalmente em águas calmas, pouco profundas e com disponibilidade de 

nutrientes, condições que ocorrem nos remansos formados em enseadas, junto à foz 

de lajeados, em rios que recebem um aporte maior de resíduos e em corpos d’água 

lênticos, situação que permanece em reservatório de empreendimentos hidrelétricos.  

A presença dessas plantas nos rios aumenta a probabilidade de causarem 

algum dano tanto às instalações do empreendimento, quanto à qualidade do curso 

d’água, impactando na vida aquática e também nos usos das águas do rio. Para 

prevenção deste impacto toma-se como programa ambiental o monitoramento e o 
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controle de algas e macrófitas que, de algum modo, possam afetar a qualidade e 

tempo de vida da PCH Jaracatiá como também a qualidade do rio Jaracatiá. 

10.4.4.1 Metodologia 

As atividades referentes ao subprograma serão executadas como definido 

a seguir: 

• Realização de inspeções periódicas pelos profissionais responsáveis, 

com a finalidade de identificar possíveis focos destes vegetais. Em caso de 

constatação, será realizado o processo de monitoramento e retirada dos mesmos. 

10.5 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE EROSÃO E ASSOREAMENTO 

10.5.1 Justificativa 

Os fenômenos de erosão detectados na faixa de proteção do reservatório 

e áreas adjacentes, tais como voçorocas, ravinas e sulcos, ou mesmo as 

potencialidades de erosão laminar, tem maior significância no que diz respeito ao 

assoreamento localizado de trechos de cursos de água menores e em  reservatórios  

com o comprometimento da sua vida útil. 

Durante a implantação do empreendimento, uma parcela de solo estará 

exposta à ação dos processos erosivos, que poderá causar o assoreamento dos 

cursos de água, como consequência direta.  

Dessa forma, esse programa tem como objetivo indicar as medidas de 

controle de processos erosivos e assoreamento durante a etapa de implantação do 

empreendimento. 

O principais objetivos deste programa são: 

• Reconhecer os pontos prováveis de erosão e assoreamento no leito do 

curso d'água;  
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• Acompanhar periodicamente a situação dos taludes para identificação e 

aplicação das medidas preventivas. 

10.5.2 Metodologia 

As atividades referentes ao programa de monitoramento seguem a 

metodologia a seguir: 

• Acompanhamento e monitoramento dos processos e pontos de erosão 

e assoreamento, de forma a subsidiar a orientação do correto manejo do solo;  

• Monitoramento das áreas potencialmente favoráveis ao 

desencadeamento de processos erosivos para a implantação de medidas de controle 

e recuperação;  

• Elaboração de relatório de acompanhamento do programa. 

10.5.3 Cronograma 

A elaboração do programa terá início juntamente com a fase de 

implantação do empreendimento, perdurando por todo o horizonte do projeto.  

10.6 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

10.6.1 Justificativa 

 Com as ações da fase de instalação da PCH Jaracatiá, torna-se inevitável 

as atividades de demarcação e limpeza das áreas de canteiro de obras, barramento, 

áreas de desmate, jazidas e locais de bota-fora, terraplanagem, etc. Estas ações 

serão provisórias e necessitarão de ações de recuperação. 

Todas estas intervenções sobre o recurso natural tendem a desencadear 

ou acelerar processos erosivos, prejuízos para a vegetação natural, para a fauna 
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associada, as produções agrosilvipastoris, as atividades sociais e econômicas e para 

os cursos de drenagem, através da possibilidade de assoreamento do próprio 

reservatório.  

O programa tem como principal frente de trabalho os seguintes pontos: 

• As áreas atingidas pelas obras de implantação da PCH (canteiro de 

obras, vias de serviço, entre outras);  

• As áreas marginais ao reservatório e casa de força.  

Dessa forma, o presente programa apresenta os seguintes objetivos: 

• Estabelecer uma estratégia de intervenção para minimização dos efeitos 

negativos resultantes da implantação da PCH Jaracatiá, mediante controle dos 

processos de degradação ambienta durante o período de obras;  

• Recompor as áreas alteradas após o término das obras. 

10.6.2 Metodologia 

O programa compreende o desenvolvimento de ações de proteção e 

recuperação das áreas degradadas, envolvendo: 

• Definição das etapas do programa conforme o cronograma de 

implantação do empreendimento; 

• Retirada e estocagem da camada superficial (orgânica) do solo nas 

áreas a serem degradadas;  

• Recuperação dos locais degradados utilizando camadas de solo 

orgânicas armazenados, da forma mais próxima à característica original; 

• Escolha das espécies a serem utilizadas e delineamento espacial das 

estratégias de recomposição vegetacional e paisagística. 

10.6.3 Cronograma 

As ações deste programa deverão ser preparadas a partir do início das 

obras, perdurando até a fase de operação. 
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10.7 PROGRAMA DE RESTAURAÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE 

10.7.1 Justificativa 

As matas ciliares estabelecidas às margens dos rios desempenham 

importantes funções ecológicas e hidrológicas em uma bacia hidrográfica. Ela 

estabiliza as ribanceiras do rio, pelo desenvolvimento de um emaranhado radicular, 

atuam na filtragem do escoamento superficial impedindo o carreamento de 

sedimentos, contribuindo, desta forma, para a manutenção da qualidade da água, 

auxiliam na manutenção da biodiversidade de flora e fauna local, e, através de suas 

copas, interceptam e absorvem a radiação solar, contribuindo para a estabilidade 

térmica dos cursos d’água.  

Estas faixas ciliares são definidas pelo Código Florestal Brasileiro como 

Área de Preservação Permanente (APP), devendo ser respeitada sua metragem de 

acordo com a dimensão do curso d’água.  

Os principais objetivos deste programa são: 

• Conter as encostas marginais;  

• Recuperar as áreas degradadas;  

• Compensar a perda de ambientes naturais através da criação de faixas 

com composição semelhantes à original;  

• Estabelecer novos habitats florestais, dando suporte para a fauna 

através de áreas de refúgio, alimentação e procriação;  

• Estabelecer contínuos remanescentes florestais; 

 

10.7.2 Metodologia 

Nas áreas marginais onde existe vegetação de porte arbóreo serão 

efetuadas apenas ações de adensamento, enquanto em áreas sem cobertura vegetal 

será executado o plantio de espécies nativas adaptadas às condições características 

de margens de rios e lagos, sendo adotados os seguintes procedimentos:  

• Definição da área de plantio;  
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• Definição das mudas a serem reflorestadas, levando em consideração 

suas características e as interações com o ambiente e fauna;  

• Manutenção dos reflorestamentos, devendo proceder à reposição das 

falhas ou mudas que não se desenvolveram. 

É importante plantar espécies pioneiras que atraiam a fauna silvestre que 

serve de dispersora de sementes, principalmente pássaros, auxiliando no processo 

de regeneração natural.  

Também podem ser reintroduzidas espécies ameaçadas de extinção e 

outras que apresentem diferentes estágios de crescimento, misturando-se grupos 

ecológicos distintos, reproduzindo o que acontece na natureza. 

10.7.3 Cronograma 

As atividades previstas deverão ter início durante a fase de implantação da 

PCH, prevendo-se o reflorestamento a partir da formação do lago. Os serviços de 

manutenção permanecem ao longo da fase de operação, notadamente até um nível 

de regeneração satisfatório para a mata ciliar. 

 

10.8 PROGRAMA DE SALVAMENTO E RESGATE DA FAUNA 

10.8.1 Justificativa 

O enchimento do reservatório provoca o deslocamento, morte e, em 

determinadas situações, o aprisionamento de animais em ilhas ou nas copas de 

árvores.Com o desmatamento e limpeza do reservatório, diversos animais e ninhos 

serão expostos aos mais diferentes níveis de contato com os trabalhadores e com a 

população local, o que, sem o devido controle, poderá gerar problemas como: 

• Captura ilegal de espécimes de fauna silvestre;  

• Morte acidental;  

• Acidentes com animais peçonhentos e sua dispersão para áreas 

vizinhas;  

• Perda de espécimes zoológicos de valor científico.  
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O presente programa apresenta como seus objetivos principais:  

• Efetuar a retirada de animais em geral e dar a melhor destinação 

possível aos animais sob risco de afogamento, realocando-os em áreas semelhantes 

à que foram encontrados para maior sucesso em sua adaptação e, se não for possível 

a retirada do animal com vida, destiná-lo à utilização na formação de séries 

taxonômicas para fins acadêmicos e de conhecimento da fauna da região. 

• Efetuar a retirada de peixes presos em ensecadeiras e trechos de vazão 

reduzida durante a implantação do empreendimento; 

• Reduzir o risco de acidentes com animais peçonhentos; 

• Evitar o encontro de fauna silvestre com a população do entorno. 

10.8.2 Metodologia 

Para realizar o salvamento e resgate da fauna, serão adotados os 

seguintes procedimentos: 

• Formação da equipe responsável pela implementação do programa;  

• Articulação de convênios;  

• Treinamento de capacitação da equipe que realizará o trabalho 

(conhecimento básico sobre o empreendimento, segurança da equipe, aprimoramento 

do protocolo de resgate, métodos de contenção de animais silvestres e por fim, a 

apresentação do plano de trabalho);  

• Retirada dos animais sujeitos ao afogamento na área de inundação;  

• Realocação dos espécimes coletados com boas condições de 

sobrevivência;  

• Divulgação dos resultados como emissão de relatório final.  

 

10.8.3 Cronograma 

As atividades previstas para o programa se iniciam antes e durante o 

período de enchimento do reservatório. 
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10.9 PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO DA 

ICTIOFAUNA 

10.9.1 Justificativa 

Com as alterações do ambiente original dos recursos hídricos, pode ocorrer 

interferência nos organismos viventes nesse meio, a mudança do sistema de água 

lótico para lêntico altera populações dependentes do sistema lótico ou que estão 

adaptadas ao mesmo. 

Com intenção de minimizar os efeitos, o referido estudo visa conhecer a 

diversidade de ictiofauna do rio Jaracatiá e Lontra, verificando a adaptabilidade da 

vida aquática diante das modificações a serem realizadas no local. 

Esse programa se justifica mediante a necessidade de avaliar o 

comportamento e a ecologia das populações de peixes existentes, visto que o impacto 

sobre o ambiente afetará diretamente essa população. 

Sendo assim, este programa tem como objetivo elaborar o conhecimento 

das populações, abordando as características das mesmas, e avaliar as condições de 

adaptabilidade mediante as transformações do ambiente.  

Sendo alguns objetivos mais específicos:  

• Procurar garantir a diversidade ictiofaunística; 

• Identificar a necessidade, as probabilidades e as situações para 

implementação futura do povoamento do reservatório; 

• Avaliar eventuais alterações na composição ictiofaunística da região, 

através do monitoramento dos dados coletados após o enchimento;  

10.9.2 Metodologia 

Para atender aos objetivos propostos, o programa compreenderá as 

seguintes atividades: 

• Seleção dos pontos amostrais para realização do monitoramento 

(preferencialmente os pontos amostrais do levantamento prévio); 
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• Preparação da infraestrutura necessária para os trabalhos de campo;  

• Execução das campanhas de levantamento para caracterização 

biológica e ecológica da ictiofauna;  

• Compatibilização das campanhas da ictiofauna com as do programa de 

monitoramento da qualidade das águas, no que se refere à periodicidade das análises 

a serem efetuadas e às estações de coleta a serem utilizadas.  

• Análise dos dados coletados para estabelecimento de relações positivas 

ou negativas da ictiofauna possivelmente ocorrentes nos trechos alterados;  

• Adoção de medidas adequadas em situações ecológicas identificadas, 

tais como desequilíbrio na cadeia trófica, eventual morte de peixes em certas zonas 

do reservatório.  

 

10.9.3 Cronograma 

A execução das atividades do programa compreende desde o início das 

obras, se estendendo pelo período de operação da usina, até que se obtenha um 

equilíbrio constatado em relação à ictiofauna. 

 

10.9.4 Sub-Programa de Resgate da Ictiofauna 

10.9.4.1 Justificativas 

Durante a instalação da PCH ocorrerá o desvio do rio para construção 

principalmente do barramento e tomada da água, nesse processo a ictiofauna do rio 

poderá ficar isolada em pequenas poças de água devido a diminuição da vazão em 

alguns trechos e além disso poderá ocorrer também isolamento nas próprias 

ensecadeiras, o que torna necessário o resgate, quantificação e realocação da 

ictiofauna.  

10.9.4.2 Metodologia 

O método a ser utilizado, compreenderá da verificação da existência de 

poças temporárias, e das ensecadeiras sendo feito o resgate desta biota, que poderá 
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ocorrer com puçás peneiras, peneirão e redes de arraste. A ictiofauna resgatada 

deverá ser identificada, quantificada e realocada imediatamente no leito normal do rio. 

10.9.4.3 Cronograma 

A execução das atividades do sub-programa compreende o período das 

obras. 

10.10 PROGRAMA DE SALVAMENTO DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO. 

10.10.1 justificativa 

Este programa atende às exigências legais da Constituição Federal (artigos 

130 e 160), Lei Específica Federal no. 3924 de 1961 e Resolução CONAMA No. 

001/86, sendo os sítios arqueológicos considerados bens da União, cabendo ao 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) a fiscalização, proteção 

e preservação, segundo os dispositivos legais. 

O objetivo deste programa é a proteção e preservação do Patrimônio 

Arqueológico Pré-Histórico e Histórico Cultural existente na área de influência direta 

do empreendimento, ampliando os conhecimentos sobre as populações pré-

históricas, seus modos de vida, as estratégias de adaptação cultural ao ambiente 

circundante. 

10.10.2 metodologias 

O presente programa será realizado a partir da execução de seis etapas de 

trabalho, a seguir enumeradas: 

1ª etapa - Estudo preliminar. 

Objetivos: Caracterizar os aspectos físicos da área de influência, identificar 

os locais de maior possibilidade de incidência de sítios arqueológicos, avaliar 

condições de trabalho e estabelecer estratégias de abordagem. 

Atividades a serem desenvolvidas: 

a) Levantamento dos estudos temáticos já realizados na área. 

- Contato com profissionais de outras áreas do conhecimento que já 

realizaram trabalhos no local; 
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- Plotação de marcos nas cartas disponíveis. 

b) Trabalho de campo. 

- Percorrimento da área; 

- Entrevistas com moradores que habitam em locais de fácil acesso. 

c) Elaboração de plano de trabalho e encaminhamento ao IPHAN para 

pedido de autorização de pesquisa. 

2ª etapa - Prospecções estratificadas. 

Objetivo: Identificação das jazidas arqueológicas a partir de visitação e 

abertura de sondagens em locais de maior potencialidade arqueológica. 

Atividades a serem desenvolvidas: 

- Estudo de fotos aéreas; 

- Estudo do levantamento topográfico da área; 

- Estudo do levantamento botânico; 

- Estudo do levantamento de solo;  

- Levantamento das fontes d’ água; 

- Levantamento de Campo. 

- Entrevistas sistemáticas com os moradores locais; 

- Abertura de um número mínimo de 10 sondagens de 50/50 cm nos locais 

de maior potencialidade arqueológica. 

Obs: Nos locais onde forem encontrados vestígios arqueológicos, não 

serão realizadas todas as sondagens, mas apenas o número suficiente para delimitar 

a área do sítio, havendo a preocupação com a preservação com integridade da jazida.  

3ª etapa: Levantamento da área através de “survey”. 

Objetivos: Levantamento dos locais que fogem ao padrão de assentamento 

verificado para a área. 

Atividades a serem desenvolvidas 

a) Levantamento arqueológico de área de cerca de 8 ha, juntamente com 

os canteiros de obra e a região do canal de adução; 

- Prospecção da área, através de percorrimento a pé em linha; 

- Execução de sondagens exploratórias de 50 m em 50 m, através de 

escavação manual. 

b) marcação topográfica expedita de eventuais ocorrências; 
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c) Sistematização dos dados e relatório. 

4ª etapa - Visita aos locais de difícil acesso e baixa visibilidade do solo 

Objetivo: Levantamento das áreas de vegetação fechada. 

Obs: Essa etapa só poderá ser realizada depois do início das obras, 

quando houver a limpeza superficial da área a ser inundada. 

Atividade a ser desenvolvida: 

- Acompanhamento do trabalho das máquinas de retirada superficial da 

vegetação. 

5ª etapa: Relatório e plano de trabalho de salvamento. 

- Plotação dos sítios arqueológicos eventualmente encontrados. 

- Análise do material resgatado; 

- Sistematização dos dados; 

- Elaboração do “Relatório de Potencial Arqueológico do Local do 

Empreendimento”, 

- Caso sejam encontrados sítios arqueológicos, elaboração do projeto de 

salvamento das jazidas e encaminhamento ao IPHAN. 

6ª etapa: Salvamento de uma amostra representativa do patrimônio 

arqueológico encontrado. 

Objetivo: Resgate das informações e sua inserção no contexto do estudo 

arqueológico da região. 

 

10.10.3 Cronograma 

Este programa deverá ser realizado antes do enchimento do reservatório, 

tendo seu prazo de execução estimado em 90 dias. 
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11. CONCLUSÕES  

Trata-se de proposto empreendimento hidrelétrico, localizado a 33,84 km 

da foz rio Jaracatiá, no município de Salto do Lontra e Boa Esperança do Iguaçú, 

Sudoeste do estado do Paraná. A PCH proposta possui potência máxima instalada de 

2,7 MW, sendo assim de pequenas proporções com um lago diminuto.   

O clima da região do estudo é temperado mesotérmico brando, com volume 

médio de chuvas no sudoeste entre 15,7 e 267,3 mm, demonstrando certo equilíbrio 

hidrológico anual. A humidade relativa do ar na região de estudo é considerada alta 

com 75 a 80%. 

A bacia hidrográfica do rio Jaracatiá, está inserida no contexto geotectônico 

da Província Paraná, estando sotoposta em rochas da Formação Serra Geral.  

A vazão específica média da PCH Jaracatiá resultou 27,13 l/s∙km², onde o 

lago do empreendimento está proposto para possuir o volume de 1.526.060,87 m³. 

A vazão sanitária da área de vazão reduzida está estipulada no valor da 

Q7,10 de 1,39 m³/s, vazão necessária para manter o ambiente de rio e da vida 

aquática no trecho reduzido.  

Coleta de amostras e análises de qualidade da água foram realizadas nas 

áreas de influência do empreendimento, para avaliar o atual status de qualidade da 

água, onde verificou-se que, a qualidade da água enquadrou-se como boa, em todos 

os pontos amostrais, porém a área a jusante da futura casa de máquinas excedeu os 

limites estipulados pela legislação vigente par a DBO (mg/L) e coliformes 

termotolerantes. A área do futuro lago também apresentou valores acima do 

estabelecido para coliformes termotolerantes. 

O Índice de Estado Trófico, demonstrou que o ponto da área do futuro lago 

foi o mais eutrofizado “mesotrófico”, enquanto os pontos da área de vazão reduzida e 

jusante da futura casa de máquinas, apresentaram-se “ultraoligotróficos”.  

A flora das áreas de influência da PCH Jaracatiá, pertencem ao bioma Mata 

Atlântica e compreende Floresta Ombrófila Mista (FOM). A FED é a tipologia florestal 

mais ameaçada e menos protegida da Mata Atlântica no sul do Brasil, encontrando-

se completamente fragmentada e restando menos de 4,2% de sua área original 

(IBGE, 1990).  
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O presente estudo botânico possibilitou averiguar a real proporção das 

influências da proposta instalação do empreendimento, foi realizado na área de 

influência direta do empreendimento, onde durante décadas de exploração 

agropecuária e extrativista tornaram a paisagem altamente fragmentada, criando uma 

desconexão dos remanescentes florestais. 

Entretanto conforme inventário florestal, a diversidade de espécies 

arbóreas é boa com 3,52 (H`), o que desenhará um cenário futuro promissor para a 

flora do local, haja visto a recuperação integral das APPs, gerando alguns corredores 

ecológicos de relevância. 

A sensibilidade com que se trata o tema REÓFITAS no prognóstico neste 

trabalho mostra a preocupação do empreendedor com a extinção de tais espécies, 

neste caso em específico como há mudança abrupta do nicho ecológico inviabilizando 

seu restabelecimento, a possibilidade de proteção das espécies reófitas se dará com 

a criação de área de interesse conservacionista para grupo vegetacional (montante 

do lago, trecho livre dos rios Jaracatiá e Lontra e demais ambientes lóticos).  

Neste contexto fica evidente que em escala macro, a paisagem terá um 

influências positivas a médio e longo prazo, o que minimiza as alterações ambientais 

com a implantação do empreendimento hidrelétrico.  

Com relação a fauna terrestre das áreas de influência do empreendimento 

foi diagnosticado que as espécies, as quais são consideradas bioindicadoras de uma 

qualidade ambiental positiva, que são as dependentes do ambiente florestal, tiveram 

uma baixa representatividade no presente estudo, com a presença de espécies 

generalistas tendo uma alta riqueza. Fato que demonstra que a área amostral tem 

sofrido pressões antrópicas, aliado ao fato de não ter ocorrido o registro de espécies 

ameaçadas, indicando que em relação à fauna pulmonada, poucas influências 

poderão ser esperadas, havendo maior risco de afugentamento das espécies durante 

a supressão da vegetação (acessos e futuro lago) e de possíveis atropelamentos 

quando no ato da construção do empreendimento.  

A ictiofauna da área de influência do futuro empreendimento hidrelétrico, 

caracteriza-se pelo predomínio de espécies nativas de pequeno e médio porte, 

especialmente das ordens Characiformes e Siluriformes. Apresenta de maneira geral 

baixa riqueza. 
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É sabido que alterações resultantes da implantação de barramentos 

modificam os hábitos alimentares e a atividade reprodutiva dos peixes, deste modo 

influenciando na composição, abundância em número e biomassa e diversidade. 

Algumas mudanças são rápidas e evidentes, enquanto outras são observadas apenas 

após alguns anos da formação do reservatório. Espera-se um declínio a montante do 

barramento das espécies que realizam migração e reolíficas. Também ocorrerá um 

aumento das populações de espécies de pequeno porte, oportunistas, sedentárias 

com elevado potencial reprodutivo e baixa longevidade. A jusante do barramento é 

esperada alterações na composição e estrutura principalmente em decorrência da 

menor vazão, também ocasionará interrupção de rotas migratórias para os peixes que 

utilizam rios de menor porte para desova. 

Desta forma a continuidade de estudos (monitoramento) é de suma 

importância para acompanhar o processo de ajuste na composição e estrutura da 

ictiofauna. 

Durante o levantamento de dados do meio antrópico dos municípios Boa 

Esperança do Iguaçú, Salto do Lontra e das áreas de influência direta do 

empreendimento estudado, foi possível avaliar que a grande maioria das áreas em 

torno do empreendimento é composta por lavouras e pastagens, os funcionários das 

propriedades rurais locais, bem como os proprietários, pouco conhecem a respeito do 

empreendimento, mas já ouviram falar. Tais moradores acreditam que a implantação 

da PCH irá trazer benefícios a região, os proprietários foram informados sobre a atual 

proposta, e se mostraram de acordo, devido a área de alagamento não ser muito 

grande, preservando desta forma sua propriedade, fomentando a economia regional 

e potencializando a região na produção de energia elétrica, atualmente necessária 

para a manutenção do sistema nacional. 
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ANEXOS 

RJAR – 01 – Arranjo geral  da PCH Jaracatiá. 

RJAR – 02 – Casa de força. 

RJAR – 03  – Cronograma geral do empreendimento 

RJAR – 04 – Mapa de Uso e ocupação do solo. 

RJAR – 05 – Memorial de cálculo dos estudos fitossociológicos. 

RJAR – 06 – Laudos da análise de água. 
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ANEXO RJAR – 01 – Arranjo geral  da PCH Jaracatiá. 
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RJAR – 02 – Casa de força. 
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RJAR – 03  – Cronograma geral do empreendimento 
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RJAR – 04 – Mapa de Uso e ocupação do solo. 
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RJAR – 05 – Memorial de cálculo dos estudos fitossociológicos. 

  



 

 

 

 

Empreendedor: Idiomar Zanella 

 

 
 
Relatório ambiental simplificado  
PCH Jaracatiá  -  Rio Jaracatiá  
Salto do Lontra - PR 

 

 

 

 

 

374 

 

 
 
CONSTRUNÍVEL ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA 
Responsável Técnico – Engenheiro Civil – Cleber Antonio Leites – CREA-SC 084660-3 
Rua Otacílio Goncalves Padilha 117, Bairro Primo Tacca, sala 01 Xanxerê (SC) CEP 89820-000 
Fone: 49 – 3433 1770                         E-mail: ambiental@construnivelconstrutora.com.br 
 

 

 

 
 

 

Shannon-Weaver (H’) 

 

𝐻′ = [
𝑁 ∗ ln(𝑁) − ∑ 𝑛𝑖𝑖 ∗ ln (𝑛𝑖)

𝑆
𝑖=1 

𝑁
] 

N = número total de indivíduos 

amostrados; 

ni = número de indivíduos 

amostrados da i-ésima espécie; 

S = número de espécies amostradas; 

ln = logarítimo de base neperiana 

(e). 

Simpson (C) 

C = 1 − 𝑙 

 

 

𝑙 =  
∑ ni∗(ni −  1)S

i=1

N(N − 1)
 

𝑙 = medida de dominância; 

N = número total de indivíduos 

amostrados; 

ni = número de indivíduos 

amostrados da i-ésima espécie; 

S = número de espécies amostradas. 

PARÂMETROS FITOSSOCIOLÓGICOS 

Parâmetro Fórmula Descrição 

Densidade Absoluta (DA) DA =
ni

A
 

ni = número de indivíduos da i-
ésima espécie na amostragem; 

A = área total amostrada. 

Densidade Relativa (DR) DR =  
DA

DT
∗ 100 

DA = densidade absoluta; 

DT = densidade total. 

Dominância Absoluta (DoA) DoA =
ABi

A
 

ABi = Área basal da i-ésima 
espécie; 

A = área total amostrada. 

Dominância Relativa (DR) DoR =  
DoA

DoT
∗ 100 

DoA = dominância absoluta; 
DoT = dominância total. 

Frequência absoluta (FA) 
FA =  

ui

ut
∗ 100 

 

ui = número de unidades 
amostrais em que a i-ésima 

espécie ocorre; 
ut = número total de unidades 

amostrais. 

Frequência relativa (FR) 𝐹𝑅 =  
FAi

∑ FAi
∗ 100 

FA = freqüência  absoluta da i-
ésima espécie. 

Índice de Valor de Importância 
(IVI) 

𝐼𝑉𝐼 =
𝐷𝑅 + 𝐹𝑅 + 𝐷𝑜𝑅

3
 

DR = Densidade relativa 
FR= Frequência Relativa 

DoR= Dominância Relativa 

Índice de Valor de Cobertura 
(IVC) 

𝐼𝑉𝐶 =
𝐷𝑅 + 𝐷𝑜𝑅

2
 

DR = Densidade relativa 
DoR= Dominância Relativa 
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Pielou (J’) 

J′ =  
H′

H′max
 

 

H′ max = ln(S) 

H’ = índice de Shannon-Weaver; 

S = número de espécies amostradas. 

Coeficiente de Mistura de Jentesh 

(QM) 

 

QM =  
S

N
 

S = número de espécies amostradas; 

N = número total de indivíduos 

amostrados. 

 

PARÂMETROS DENDROMÉTRICOS 

Parâmetro Fórmula Descrição 

Média Aritmética 𝑥 =  
∑ 𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

𝑥 = média aritmética; 

𝑋𝑖 = volume (m3/unidade 

amostral); 

𝑛 = número de unidades amostrais 

selecionadas. 

Variância 𝑠𝑥
2 =  

∑ (𝑋𝑖 −  𝑥)2𝑛
𝑖=𝑖

𝑛 − 1
 

𝑠𝑥
2 = variância do volume por 

unidade amostral (m3/unidade 

amostral); 

𝑥 = média aritmética; 

𝑋𝑖 = variável de interesse 

(volume, m3/unidade amostral); 

𝑛 = número de unidades 

amostrais selecionadas. 

Desvio Padrão 𝑠𝑥 = √
∑ (𝑋𝑖 − 𝑥)2𝑛

𝑖=𝑖

𝑛 − 1
 

𝑠𝑥 = desvio padrão; 

𝑥 = média aritmética; 

𝑋𝑖 = variável de interesse 

(volume, m3/unidade amostral); 

𝑛 = número de unidades amostrais 

selecionadas. 

Variância da Média 

Relativa 
𝑣𝑥

2 =  
(𝑐𝑣 ∗  �̅� )²

𝑛
∗ (1 − 𝑓) 

𝑠𝑥
2 = variância da média; 

𝑠𝑥
2 = variância do volume por 

unidade amostral (m3/unidade 

amostral); 

𝑛 = número de unidades 

amostrais selecionadas. 

Erro Padrão 𝑠𝑥 =  ±
𝑠𝑥

√𝑛
 

𝑐𝑣 = coeficiente de variação para 

o volume por unidade amostral; 

𝑥 = média aritmética; 

𝑠𝑥 = desvio padrão. 
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Coeficiente de Variação 
𝑐𝑣 =  

𝑠𝑥

𝑥
∗ 100 

𝑐𝑣 = coeficiente de variação para 

o volume por unidade amostral; 

𝑥 = média aritmética; 

𝑠𝑥 = desvio padrão. 

Erro de Amostragem 

absoluto 
𝐸𝑎 =  ± 𝑡 ∗ 𝑠𝑥 

𝐸𝑎 = erro de amostragem 

absoluto; 

Erro de Amostragem 

relativo 
𝐸𝑟 =  ± 

𝑡 ∗  𝑠𝑥

𝑥
∗ 100 

𝑡 = valor tabelado de "t" de 

Student, para um determinado 

nível de probabilidade e grau de 

liberdade; 

𝑥 = média aritmética; 

𝑠x̅ = erro padrão. 

Total da população �̂� = 𝑁 ∗  𝑥 

𝑁 = número total de unidades 

amostrais, para toda população; 

𝑥 = média aritmética. 

Intervalo de Confiança 

para a média 
𝐼𝐶[𝑥 −  t ∗ 𝑠𝑥 <  𝑥 <  𝑥 +  t ∗ 𝑠𝑥 ] = P 

𝑡 = valor tabelado de "t" de 

Student, para um determinado 

nível de probabilidade e grau de 

liberdade; 

𝑥 = média aritmética; 

𝑠x̅ = erro padrão. 
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RJAR – 06 – Laudos analíticos qualidade da água 

 


