
 

Empreendedor:  

Idiomar Zanella 

Estudo Ambiental Simplificado 

CGH Alceu Viganó I – Rio Chopim 

Cruzeiro do Iguaçu – PR 

255 

 

CONSTRUNÍVEL ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA.  
Rua Odílio Alves, 136, sala 01, Bairro Primo Tacca, Xanxerê (SC) - CEP 89820-000 
Fone: (49) 3433-1770 | e-mail: ambiental@construnivelconstrutora.com.br 
www.construnivelconstrutora.com.br 

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 ao município de Cruzeiro do Iguaçu, onde está localizada a CGH 

Alceu Viganó I; a área de influência direta (AID), constituída pelas propriedades rurais 

a serem afetadas parcialmente empreendimento, respectivas estruturas 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  

Contempla o município de Cruzeiro do Iguaçu, localizado no estado do 

Paraná. Nos tópicos a seguir segue a caracterização da área urbanizada do município. 

8.1.1 Aspectos gerais de caracterização do município de Cruzeiro do Iguaçu/PR  

8.1.1.1 Localização no município  

O Sudoeste Paranaense é pertencente a uma das dez mesorregiões do 

estado do Paraná, formada pela união de 37 municípios agrupados em microrregiões 

como: Capanema, Francisco Beltrão e Pato Branco. A figura abaixo ilustra a 

mesorregião. 
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 Figura 8.1: Mesorregião do Sudoeste Paranaense. 
 Fonte: IBGE/2005-2007 

 

As três microrregiões do Sudoeste Paranaense são divididas em 37 

municípios, sendo eles Ampére, Bela Vista da Caroba, Capanema, Pérola d'Oeste, 

Planalto Pranchita, Realeza, Santa Izabel do 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, Verê, Bom Sucesso 

do Sul, Chopinzinho, Coronel Vivida, Itapejara d'Oeste, Mariópolis, Pato Branco, São 

João, Saudade do Iguaçu, Sulina e Vitorino. 

O município Cruzeiro do Iguaçu está localizado a 66 km da cidade de 

Francisco Beltrão. Sua área territorial é de 161.862 km² e a posição geográfica é dada 

nas coordenadas, Latitude 25°36’56”S e na longitude 53°07’40”O, e sua altitude é de 

535 m. Os municípios limítrofes são: Três Barras do Paraná, Quedas do Iguaçu, São 

Jorge d’Oeste, Dois Vizinhos e Boa Esperança do Iguaçu. A figura a seguir demostra 

o município de Cruzeiro do Iguaçu e seus municípios limítrofes. 
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 Figura 8.1: Imagem da localização do município de Cruzeiro do Iguaçu– PR. 
 Fonte: Município de Cruzeiro do Iguaçu, 2014 

8.1.1.1 Aspectos populacionais  

Os aspectos populacionais são apresentados finalizando a caracterização 

da população do município, em relação as informações fornecidas pelos órgãos 

públicos e pesquisas realizadas dos últimos censos. 

8.1.1.1.1 População total 

 

O município de Cruzeiro do Iguaçu conta com uma população de 4.278 

habitantes, segundo o censo do IBGE de 2010. 

Observando os dados populacionais de 2010, verifica-se que o município 

de Cruzeiro do Iguaçu possuí uma população predominantemente urbana contando 

com cerca de 2.623 habitantes na área urbana, correspondente a 61,31% da 

população e 1.655 habitantes na área rural, o que corresponde a 38,69% da 

população do município. Analisando os dados censitários apresentados na tabela 

seguir, observa-se que no período de 1996 a 2010, houve um decréscimo 

populacional. 
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Tabela 8.1: População residente no município de Cruzeiro do Iguaçu / PR - evolução populacional. 

Município População 1996 População 2000 População 2010 

Cruzeiro do Iguaçu 4.797 4.394 4.278 

Fonte: IBGE - Censos demográficos 1996 a 2010. 
 

 

 
Gráfico: Evolução da população em 15 anos. 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico de 1996 a 2010. 

8.1.1.1.2 Estrutura estaria da população 

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

ano 2010, Cruzeiro do Iguaçu possui uma pirâmide, que indica maior taxa de jovens, 

apresentando concentração da população entre as faixas etárias de 5 a 24 anos de 

idade. 

 
Gráfico: Pirâmide etária do município de Cruzeiro do Iguaçu - PR. 
Fonte: IPARDES, 2015. 
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Este tipo de pirâmide aponta que o município está em pleno 

desenvolvimento, tendenciado a população aumentar a cada ano que passa. Segundo 

Nasri (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. 

A pirâmide etária do município demonstra a realidade nacional, pois com 

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

pequena quando relacionada às faixas que representam a população mais jovem. 

8.1.1.1.3 Densidade demográfica 

A densidade demográfica, também conhecida como densidade 

populacional é a relação entre a população e a superfície do território habitado. 

No município de Cruzeiro do Iguaçu a densidade demográfica e de 26,43 

hab/km², é considerada uma densidade demográfica média, uma vez que a densidade 

do país é considerada baixa em função da média de distribuição da população e da 

vasta área do território nacional, que segundo o IBGE (2010) revela as enormes 

diferenças encontradas nas formas de povoamento do país, onde áreas litorâneas e 

urbanizadas apresentam altos índices de densidade demográfica. 

 

Gráfico 8.1: Densidade demográfica de Cruzeiro do Iguaçu, PR.  
Fonte: IBGE, 2010 censo de 2010 - dados municipais, estaduais e nacionais. 
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8.1.2 Aspectos sociais 

8.1.2.1 Indicadores de desenvolvimento humano 

O conceito de desenvolvimento humano nasceu definido como um 

processo de ampliação das escolhas das pessoas para que elas tenham capacidades 

e oportunidades para serem aquilo que desejam ser. Diferentemente da perspectiva 

do crescimento econômico, que vê o bem-estar de uma sociedade apenas pelos 

recursos ou pela renda que ela pode gerar, a abordagem de desenvolvimento humano 

procura olhar diretamente para as pessoas, suas oportunidades e capacidades 

(PNUD, 2012). 

Sendo assim o conceito de Desenvolvimento Humano também parte do 

pressuposto que para mensurar a qualidade de vida de uma população, é necessário 

ir além dos aspecto puramente econômico e considerar outras características, sociais, 

culturais e políticas que influenciam a qualidade da vida humana (PNUD, 2012). 

Já o IDH - Índice de Desenvolvimento Humano é um índice que foi criado 

por Mahbub ul Haq com a colaboração do economista indiano Amartya Sem, o objetivo 

inicial na criação era estabelecer um contraponto ao indicador do PIB, que considera 

apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. Sendo um indicar utilizado 

mundialmente apesar de não abranger todos os aspectos do desenvolvimento 

humano (PNUD, 2012). 

O IDH de Cruzeiro do Iguaçu, tem um valor de 0,709 que pode ser 

considerado de alto desenvolvimento humano, com valores que variam de 0,600 até 

0,750. 

 
Tabela 8.2: Índice de desenvolvimento humano municipal do município de Cruzeiro do 
Iguaçu/PR. 

IDHM 1991 2000 2010 

Brasil 0,492 0,612 0,727 

Paraná 0,507 0,650 0,749 

Cruzeiro do Iguaçu 0,381 0,562 0,709 

Fonte: IBGE, 2010. 

 
De 1991 a 2010, o IDHM do município passou de 0,381, em 1991, para 

0,562 e para 0,709 em 2010, enquanto o IDHM da Unidade Federativa (UF) passou 

de 0,492 para 0,727. O gráfico a seguir mostra a evolução populacional do município 
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de Cruzeiro do Iguaçu, do estado do Paraná, do Brasil e também do município com 

melhor IDHM no estado do Paraná e no Brasil. 

 

 
Gráfico 8.2: Gráfico da evolução populacional.  
Fonte: IBGE, 2010. 

 

Cruzeiro do Iguaçu ocupa a 1638ª posição entre os 5.565 municípios 

brasileiros segundo o IDHM. Nesse ranking, o maior IDHM do Brasil é 0,862 (São 

Caetano do Sul) e o maior IDHM no estado do Paraná é 0,823 (Curitiba). 

8.1.2.2 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. 

8.1.2.2.1 Esperança de vida ao nascer 

É considerado o número médio de anos que um indivíduo viverá a partir do 

nascimento, uma relação entre o nível e estrutura de mortalidade por idade 

observados naquela população. Para o cálculo da esperança de vida ao nascer leva-
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se em consideração não apenas os riscos de morte na primeira idade, mortalidade 

infantil, mas para todo o histórico de mortalidade de crianças, adolescentes, jovens, 

adultos e idosos. 

Sendo uma síntese da mortalidade ao longo de todo o ciclo de vida dos 

indivíduos, a esperança de vida é o indicador empregado para mensurar as 

dimensões humanas no índice de desenvolvimento, qual seja, direito a uma vida longa 

e saudável. Isso porque, em cada um dos grupos etários os indivíduos estão sujeitos 

a diferentes riscos de mortalidade, estabelecendo distintas causas principais de 

mortalidade (PNUD, 2010). Sendo assim um fator importante a ser considerado na 

qualidade de vida dos indivíduos. 

 A esperança de vida ao nascer no município de Cruzeiro do Iguaçu é de 

72,54 anos, dados de 2010. Na tabela a seguir pode-se observar a esperança de vida 

ao nascer, no município, no estado e no Brasil, como tendência geral a esperança de 

vida vem aumentado fato totalmente relacionado ao aumento da qualidade de vida. 

 

Tabela 8.3: Dados da esperança de vida ao nascer no município, estado e no Brasil. 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 1991 2000 2010 

Cruzeiro do Iguaçu 67,11 69,18 72,54 

Paraná 65,71 69,83 
68,61 

74,80 

Brasil 64,73 73,94 

Fonte: PNUD, 2010 

8.1.2.2.1.1 Taxa de mortalidade infantil 

A taxa de mortalidade é um índice demográfico obtido pela relação entre o 

número de mortos de uma população e um determinado espaço de tempo, 

normalmente um ano. Frequentemente a taxa é representada como o número de 

óbitos por cada 1000 habitantes. 

Existem vários fatores que podem influenciar a taxa de mortalidade, entre 

eles a condição física de cada habitante, fenômenos climatológicos, subnutrição, 

doenças como infarto, derrame cerebral, câncer e muitas outros. 

Vários autores consideram a taxa de mortalidade um índice pouco 

significativo, tendo em conta que não contempla a estrutura das idades da população. 

O coeficiente de mortalidade infantil indica as informações sobre os níveis 

de saúde de uma população, demostra as condições de bem-estar social, político e 
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ético da sociedade e representa a probabilidade de sobrevivência no primeiro ano de 

vida, reflete não só as condições concretas de moradia, salário, alimentação e atenção 

à saúde mas, também, e talvez principalmente, o compromisso de uma sociedade 

com a reprodução social (FERREIRA et al., 1988 e LEAL & SZWARCWALD, 1996). 

A taxa de mortalidade é frequentemente apresentada em gráficos ou 

tabelas, com dados a respeito da mortalidade em relação a diferentes grupos etários, 

sendo possível obter um quociente de mortalidade. Também é possível comparar a 

mortalidade masculina e feminina, e determinar a esperança média de vida para o 

habitante de um país específico. Uma taxa de mortalidade superior a 30% é 

considerada elevada, entre os 15% e os 30% é moderada e é considerada baixa se a 

taxa é menor que 15%. 

A mortalidade infantil reflete a efetividade de intervenções governamentais 

no âmbito da saúde pública sobre a influência direta de modelos socioeconômicos 

adotados de um país. 

A mensuração é feita pela taxa ou coeficiente de mortalidade infantil, que 

relaciona o número de mortes infantis, por mil nascidos vivos, na população residente 

em determinado espaço geográfico no período considerado. 

O gráfico a seguir demonstra o número de óbitos de menores de 05 anos 

de idade, por nascidos vivos, na população residente em determinado espaço 

geográfico, no ano considerado. 

 

Tabela 8.4: Número de óbitos em menores de 05 anos de idade no município de Cruzeiro do 
Iguaçu PR. 

Anos 2010 2011 2012 

Até 1 ano de idade (por mil nascidos vivos) 51,72 51,72 51,72 

Até 5 anos de idade (por mil nascidos vivos) 51,72 51,72 51,72 

Fonte: Ipardes, 2010 

8.1.2.2.2 Unidades de saúde no município 

A missão da Secretaria Municipal tem como atribuições planejar, 

desenvolver, orientar, coordenar e executar a política de saúde do município, 

compreendendo tanto o cuidado ambulatorial quanto o hospitalar; é de sua 

responsabilidade também planejar, desenvolver e executar as ações de vigilância, 
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procurando sempre a inovando com parceria ao Sistema Único de Saúde e com a 

garantia da participação da comunidade para uma saúde cada vez melhor. 

 

Tabela 8.5: Número de Estabelecimentos de Saúde segundo o tipo de estabelecimento no 
munícipio de Cruzeiro do Iguaçu-PR-2013. 

TIPO DE ESTABELECIMENTO NÚMERO 

TOTAL DE ESTABELECIMENTOS (1) 8 

  Centro de atenção psicossocial - 

  Centro de Saúde/ Unidade básica de saúde 1 

  Clínica especializada/ ambulatório especializado 1 

  Consultórios - 

  Hospital geral - 

  Policlínica - 

  Posto de saúde 5 

  Unidade de pronto atendimento - 

  Unidade de serviço de apoio de diagnose e terapia - 

  Unidade de vigilância em saúde - 

  Unidade móvel de nível-hospitalar- urgência/emergência - 

Fonte: MS/CNES. 

8.1.2.2.3 Número de atenção básica para a criança 

Nesse tópico são relatados os número de crianças atendidas pela atenção 

básica menores de 2 anos de idade. Os primeiros dois anos de idade todas crianças 

devem receber atendimento médico desde o primeiro mês de idade, pois o 

acompanhamento do crescimento, desenvolvimento, avaliação do calendário de 

vacinação, pesagem e de fundamental importância para um saúde e do 

desenvolvimento da criança (SECRETARIA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO, 2010). 

A tabela a seguir mostra os cuidados com as crianças que o município de 

Cruzeiro de Iguaçu tem com os dois primeiros anos de vida das crianças. 

Tabela 8.6: Número de crianças atendidas menores de 2 anos, através da atenção básica - 2013.  

ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE NÚMERO 

Número de crianças pesadas 1.134 

Número de crianças desnutridas 1 

Fonte: MS/CNES e Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu - PR, 2013. 
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8.1.2.1 Educação 

Os dados sobre a educação contribuem para avaliar a 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 Cruzeiro do Iguaçu. 

 
Tabela 8.7: Matrículas no Ensino Regular segundo a modalidade de Ensino e a dependência 
administrativa - 2013. 

DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 
EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS 

Estadual - - 

Municipal 7 7 

Particular 19 - 

TOTAL 26 7 

FONTE: MEC/INEP, SEED-PR 

8.1.2.1.1 Índice da Educação Básica – IDEB 

O IDEB é calculado a partir de dois componentes: taxa de rendimento 

escolar (aprovação) e médias de desempenho nos exames padronizados aplicados 

pelo INEP. Este índice permite traçar metas de qualidade educacional para a 

educação. Na tabela a seguir é possível visualizar o IDEB do município de Cruzeiro 

do Iguaçu – PR. 

 
Tabela 8.8: Índice de educação básica de Cruzeiro do Iguaçu - PR. 

ANOS ESCOLARES IDEB 2013 

 (1ª a 4ª série e/ou 1º a 5º ano) 7,7 

(5ª a 8ª série e/ou 6º a 9º ano) 25,7 

Fonte: MEC/ INEP, 2014 

 

Nas imagens a seguir estão as escolas identificadas em visita ao município 

de Cruzeiro do Iguaçu – PR. 
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Figura 8.2: Pré-escola e escola de ensino 
fundamental. 

Figura 8.2: Colégio Estadual Doutor Arnaldo 
Busato, E. M. 

Fonte: Construnível, 2015. Fonte: Construnível, 2015. 

8.1.2.2 Domicílios 

8.1.2.3 Aglomerações Urbanas e Rurais 

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

aglomeração urbana diz respeito ao sitio urbano do munícipio de Cruzeiro do Iguaçu 

– PR. 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.  

 

Tabela 8.9: População censitária segundo o tipo de domicílio e sexo - 2010. 

TIPO DE DOMICILIO MASCULINA FEMININA TOTAL 

Urbano 1.268 1.355 2.623 

Rural 865 790 1.655 

Total 2.133 2.145 4.278 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico. 

8.1.2.4 Saneamento 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), saneamento é o 

controle de todos os fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem exercer 

efeitos nocivos sobre o bem estar físico, mental e social. De outra forma, pode-se dizer 

que saneamento caracteriza o conjunto de ações socioeconômicas que tem por 

objetivo alcançar salubridade ambiental (RIBEIRO & ROOKE, 2010) 
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Segundo Guimarães, Carvalho e Silva (2007) saneamento básico, associa 

uma ligação entre infraestrutura física, estrutura educacional, legal e institucional, que 

abrange os seguintes serviços: abastecimento de água às populações, com a 

qualidade compatível com a proteção de sua saúde, coleta, tratamento e disposição 

ambientalmente adequada e sanitariamente segura de águas residuais, 

acondicionamento, coleta, transporte e destino final dos resíduos sólidos (incluindo os 

rejeitos provenientes das atividades doméstica, comercial e de serviços, industrial e 

pública), coleta de águas pluviais e controle de empoçamentos e inundações, controle 

de vetores de doenças transmissíveis, saneamento dos alimentos, saneamento dos 

meios de transportes, saneamento e planejamento territorial, saneamento da 

habitação, dos locais de trabalho, de educação, de recreação e dos hospitais e 

controle da poluição ambiental – água, ar, solo, acústica e visual. 

Trata-se de serviços que podem ser prestados por empresas públicas ou, 

em regime de concessão, porém empresas privadas, sendo esses serviços 

considerados essenciais, tendo em vista a necessidade imperiosa destes por parte da 

população, além da sua importância para a saúde de toda a sociedade e para o meio 

ambiente. 

 

Tabela 8.10: Abastecimento de água segundo as categorias - 2014. 

CATEGORIA UNIDADES ATENDIDAS (1) LIGAÇÕES 

Residência 1.178 1.101 

Comerciais 86 73 

Industriais 6 6 

Utilidade pública 15 15 

Poder público 38 38 

Total 1.323 1.233 

Fonte: SENAPAR, Prefeitura Municipal e outras fontes de saneamento (CAGEPAR, CASAN, 
DEMAE, SAAE, SAAEM, SAEMA E SAMAE). 

8.1.2.4.1 Coleta de resíduos 

Um levantamento, elaborado a partir do Sistema Nacional de Informações 

sobre Saneamento - SNIS, administrado pelo Governo Federal no âmbito da 

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA) do Ministério das Cidades 

(MCID), permite não somente o planejamento e execução de políticas públicas e a 

orientação da aplicação de recursos, como também o exercício do controle social. 
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Quando o lixo produzido nas cidades é destinado de forma correta, toda 

população fica protegida de inúmeras doenças que são transmitidas por vetores que 

se abrigam em lixo deixados em lugares inapropriados. O gráfico abaixo demonstra a 

cobertura da coleta de resíduo realizado diariamente no município de Cruzeiro do 

Iguaçu/PR. 
 

 
Gráfico 8.3: Taxa de cobertura de serviços de coleta de resíduos (%). 
Fonte: SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento / MPPR 2015. 

8.1.1 Aspectos econômicos 

8.1.1.1 Produto Interno Bruto 

O PIB do município de Cruzeiro do Iguaçu é de 17.030,41 reais, sendo que 

o setor mais representativo no PIB é o setor dos serviços urbanos e rurais, 

representando a maior parte do Produto Interno Bruto do município. 
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Gráfico 8.4: Produto Interno Bruto per Capita. 

 

Os ramos de atividades que se destacam no município de Cruzeiro do 

Iguaçu são da agropecuária, indústria e serviços, totalizando uma renda de 69.366 

reais anualmente, como pode ser observado na tabela abaixo. 

 
Tabela 8.11: Valor adicionado bruto a preços segundo os ramos de atividades - 2012. 

RAMOS DE ATIVIDADES VALOR (R$ 1.000,00) 

Agropecuária 32.962 

Indústria 5.457 

Serviços 30.947 

TOTAL 69.366 

Fonte: IBGE, IPARDES, 2012 

8.1.1.2 Atividades econômicas população economicamente ativa  

As atividades econômicas desenvolvidas na AII do empreendimento 

referem-se às atividades de comércio, indústria e agropecuária. Na tabela a seguir 

encontram-se dados do senso demográfico, referente a população em idade ativa 

(PIA) e população economicamente ativa (PEA).  

 

Tabela 8.12: População em idade ativa (PIA) (10 ANOS E MAIS) e população economicamente 
ativa (PEA) (10 ANOS E MAIS) por tipo de domicílio e sexo. 

TIPO DE DOMICILIO E SEXO PIA PEA 
POPULAÇÃO 

OCUPADA 

TIPO DE DOMICILIO    

Urbano 2.186 1.316 1.214 

Rural 1.446 940 919 

Sexo    

Masculino 1.811 1.245 1.192 

Feminino 1.821 1.010 941 
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TOTAL 3.632 2.255 2.133 

Fonte: IBGE- Censo demográfico - 2010. 

 

Das atividades econômicas desenvolvidas no município na tabela a seguir 

temos dados do censo demográfico, referente as quantidade de pessoas a atividades 

econômicas em 2010. 

 
Tabela 8.13: População ocupada segundo as atividades econômicas. 

ATIVIDADES ECONÔMICAS (1) Nº DE PESSOAS 

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 946 

Indústrias extrativas 6 

Indústrias de transformação 278 

Eletricidade e gás 32 

Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 3 

Construção 184 

Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas 188 

Transporte, armazenagem e correio 24 

Alojamento e alimentação 28 

Informação e comunicação 5 

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 5 

Atividades profissionais, científicas e técnicas 24 

Atividades administrativas e serviços complementares 3 

Administração pública, defesa e seguridade social 158 

Educação 100 

Saúde humana e serviços sociais 22 

Artes, cultura, esporte e recreação 6 

Outras atividades de serviços 10 

Serviços domésticos 62 

Atividades mal especificadas 18 

TOTAL 2.133 

Fonte: IBGE- Censo Demográfico – dados da Amostra - 2010. 

8.1.1.3 Agricultura 

O município de Cruzeiro do Iguaçu tem as culturas agrícolas em destaque 

como no ano de 2013 a produção de milho foi de 19.6785 toneladas, em 2.150 

hectares, soja, 7.665 toneladas, em uma área de 2.800 hectares e o trigo com 3.519 

toneladas, em uma área de 1.530 hectares. Outras culturas também impulsionam a 

produção agrícola no município como a de mandioca, banana, cana-de-açúcar e 

melancia.  
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Tabela 8.14: Área colhida, produção, rendimento médio e valor da produção agrícola por tipo de 
cultura - 2013. 

PRODUTOS 
ÁREA 

COLHIDA (h) 
PRODUTO 

(t) 
RECEBIMENTO 
MÉDIO (Kg/há) 

VALOR (R$ 
1.000,00) 

Abacaxi (mil frutos) 2 28 14.000 35 

Alho 1 4 4.000 18 

Amendoim (em casca) 2 4 2.000 3 

Arroz (em casca 2 4 2.000 6 

Aveia (em grão) - 600 1.200 258 

Batata-inglesa - - - - 

Cana de Açúcar 5 275 55.000 14 

Cebola 1 11 11.000 8 

Feijão (em grão) 310 393 1.268 1.001 

Fumo (em folha) - - - - 

Mandioca 60 1.380 23.000 420 

Melancia 15 480 32.000 240 

Melão 2 15 7.500 31 

Milho (em grão) 2.150 19.675 9.151 8.112 

Soja 2.800 7.665 2.738 6.984 

Tomate 1 52 52.000 55 

Trigo 1.530 3.519 2.300 2.824 

C. PERMANENTE     

Abacate 1 25 25.000 25.000 

Banana 20 500 25.000 475 

Caqui 1 28 28.000 30 

Erva-mate - - - - 

Figo 1 10 10.000 32 

Laranja 3 375 25.000 189 

Limão 1 20 20.000 15 

Fonte: IBGE- FONTE: IBGE - Produção Agrícola Municipal. 

 

8.1.1.4 Pecuária 

A pecuária local está em franco desenvolvimento apresentando 15.918 

cabeças de bovinos, 53.680 cabeças de suínos e 1.320.000 cabeças de aves. Outras 

atividades da pecuária de destaque no município é a produção de leite que conta com 

4.124 cabeças de vacas de ordenha. 

Tabela 8.15: Produção da Pecuária e Aves Municipal - 2013. 

EFETIVOS NÚMEROS 

Rebanho bovino 15.918 

Rebanho de equino 122 

Galináceos 1.320.000 

Galinhas 617.216 

Rebanho Ovinos 700 

Rebanho suínos 53.680 

Matrizes suínos 60 
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EFETIVOS NÚMEROS 

Rebanho caprino 280 

Codornas 260 

Rebanho ovino tosquiados 235 

Rebanho vacas ordenhadas 4.124 

Fonte: IBGE - Produção da Pecuária Municipal. 

8.1.2 Aspectos histórico culturais 

8.1.2.1 Histórico do município de Cruzeiro do Iguaçu/PR 

Cruzeiro do Iguaçu, de acordo com o IBGE, 2010, teve seu primeiro 

habitante em 1935, por Atanásio Pires que era morador de Barro Preto (cidade de 

coronel Vivida) que antes residente do Estado de Santa Catarina com intenção de 

cultivar frutas cítricas, chegando em um lugar apropriado, construiu um casebre e 

retornou a Barro Preto para buscar sua família, depois de alguns tempos o lugar 

passou a ser conhecido por muitos, como Laranjal dos Pires. O sustento da família de 

Atanásio era retirado da mata, através da caça e da pesca. Por ter grande número de 

animais, o morador passou a retirar o couro dos animais para vender, fazendo uso do 

transporte fluvial, as vendas eram tantas que despertou outras pessoas a visitar o 

local. 

Atanásio conquistou 8.060 hectares de terra que se dividia entre o Rio 

Chopim descendo a barra do Rio Canoas, subindo até o rio de Miserável. Depois de 

cinco anos decorrentes, Felipe Gaudinski foi o segundo morador do local, que veio até 

o local fugido de um briga no estado do Rio Grande Sul. 

Com o passar dos anos outros moradores vieram para adquirir pedaços de 

chão, como as famílias Miranda (1955), Vieira e a de Ricardo Ferreira, primeira pessoa 

a chegar nas terras que pertencem ao perímetro urbano de Cruzeiro do Iguaçu. Mas 

o fluxo maior de imigrantes ocorreu no ano de 1957. Nessa época, o Divisor (Colônia 

das Missões) pertencia ao município de Marrecas, hoje Francisco Beltrão. No 

momento em que foi aberta a primeira estrada de acesso ao local, onde existia o 

cruzamento de duas picadas (estradinhas) que davam acesso ao Rio Iguaçu, um 

chefe de Viação e Obras, denominado Roberto Grando, nomeou o local como Cruzeiro 

do Iguaçu. (IBGE, 2010) 
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Cruzeiro do Iguaçu apresenta muitos atrativos como a Praia Artificial 

Municipal que recebe vários visitantes das mais variadas regiões do Brasil, que se 

encontram todos os anos principalmente na temporada de verão (outubro a março). 

Alguns eventos marcam o ano na Praia Municipal: Abertura da Temporada Verão 

(entre os meses de outubro e novembro); Show da Virada, com tradicional show 

pirotécnico (um dos maiores da região sudoeste do Paraná), além de shows musicais; 

festividades de carnaval, entre outros. Dentre os pontos turísticos destaca-se também 

o “Saltinho”, localizado na comunidade de Salto Canoas, com extensa área de 

Camping, em um local aconchegante e próximo da natureza; a Romaria de Nossa 

Senhora da Saúde, realizada no mês de novembro, no Santuário de Nossa Senhora 

da Saúde, localizado a 600 metros do centro da cidade, tendo como fundador 

Monsenhor Eduardo Rodrigues Machado; a festa de Aniversário do município, 

comemorada no dia 26 de abril; o Festival Entre Rios da Canção, que é realizado a 

cada dois anos; festas Juninas; as Festas Religiosas como a festa da Padroeira da 

Matriz, Nossa Senhora de Fátima; a tradicional festa do Motorista, realizada no Distrito 

de Foz do Chopim, em comemoração ao seu Padroeiro São Cristóvão. 

 

  
Figura 8.4: Emater (Secretaria municipal da 
Agricultura e meio ambiente). 

Figura 8.3: Câmara Municipal. 
Fonte: Construnível, 2015. 

Fonte: Construnível, 2015.  
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Figura 8.2: Igreja Matriz do município. Figura 8.2: Paço Municipal. 
Fonte: Construnível, 2015. Fonte: Construnível, 2015. 

 

 

8.1.3 Área de Influência Direta – AID 

 

Os conceitos de áreas de influência direta e indireta estão portanto 

relacionados aos espaços territoriais definidos pelos impactos diretos e indiretos do 

projeto. Trata-se de definir o alcance geográfico do diagnóstico ambiental da situação 

anterior ao projeto. Os resultados dos estudos de dispersão de poluentes atmosféricos 

ou de efluentes em um corpo receptor, bem como dos efeitos de encadeamento 

econômico de um empreendimento, podem alterar a definição preliminar das Áreas 

de Influência, e assim torna-se recomendável trabalhar com distintos cortes 

disciplinares e com flexibilidade para incorporar, por ocasião da análise dos impactos 

e fatores ambientais específicos. 

A área de influência direta está localizada no município de Cruzeiro do 

Iguaçu. 

8.1.3.1 Aspectos Metodológicos (AID) 

Durante os estudos realizados na região do empreendimento da CGH 

Alceu Viganó I, 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 ouvidos os proprietários e 

funcionários das áreas. 
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8.1.3.2 Características e Perfil dos Entrevistados 

Foram caracterizadas, a partir de dados primários, as famílias que possuem 

propriedades próximas ao local onde será instalado o empreendimento e, que 

compreendem o que classificamos como área de influência direta (AID). Nesta seção, 

caracterizaram-se as unidades familiares e produtivas, buscando apresentar a 

dependência das famílias em relação à propriedade atingida, seu modo de vida, meios 

de produção, usos do rio, dentre outros. 

O principal instrumento de pesquisa de campo empregado foi um 

questionário único aplicado aos responsáveis pelas propriedades da área de 

influência direta (AID) da CGH Alceu Viganó I. O questionário foi elaborado e aplicado 

por profissional habilitado, no período de 05/05 à 08/05 de 2015. Com dados extraídos 

dos questionários e com registro fotográfico do local, elaborou-se o presente Cadastro 

Socioeconômico. 

 

Tabela 8.16: Levantamento socioeconômico da propriedades atingidas. 

Entrevistado Município Localidade Margem Área Usos da água 

Alceu Viganó Cruzeiro do Iguaçu Fazenda Sinuelo Esquerda 450 ha Não utiliza 

 

   As áreas a serem afetadas pelas futuras instalações da CGH Alceu 

Viganó I pertencem a fazenda Sinuelo, localizada no município de Cruzeiro do Iguaçu 

no estado do Paraná. 

8.1.3.2.1 Escolaridade 

Em entrevista ao proprietário da fazenda, o mesmo declarou possuir ensino 

médio completo.  

8.1.3.2.1 Atividades econômicas 

As atividades econômicas desenvolvidas pelos entrevistado é a agricultura 

e pecuária, tendo como fonte de renda exclusivamente a propriedade onde reside. 
 

Tabela 8.17: Fonte de renda dos entrevistados da propriedade. 

Entrevistado Fonte de renda Produção agrícola Produção animal Intuito 
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Alceu Viganó 
Agricultura/ 
Pecuária 

Milho Bovino, Avicultura 
Comercialização/ 

Subsistência 
 

Produção agrícola: Na entrevista referente a produção agrícola e animal 

notou-se que a propriedade produz milho, sendo esta totalmente destinada para 

alimentação do gado. Pode-se perceber quanto a recursos utilizados na produção e 

colheita, o emprego de boas tecnologias agrícolas, sendo que a propriedade possui 

recursos mecânicos para o preparo do solo e colheita.  

Produção animal: Quanto a produção animal a propriedade realiza, entre 

elas a avicultura e a criação de bovinos. Nas imagens a seguir é possível visualizar 

algumas atividades produtivas identificadas na propriedade. 

 

  
Figura 8.4: Trator e maquinário utilizados na 

Fazenda. 

 Fonte: Construnível, 2015. 

 

Figura 8.5: Pista para a pratica de laço. 

Fonte: Construnível, 2015. 
 

  
Figura 8.6: Silo para armazenar grãos para 

alimentação dos bovinos de corte. 

Fonte: Construnível, 2015. 

 
 

Figura 8.7: Área de pastagem. 

Fonte: Construnível, 2015. 



 

Empreendedor:  

Idiomar Zanella 

Estudo Ambiental Simplificado 

CGH Alceu Viganó I – Rio Chopim 

Cruzeiro do Iguaçu – PR 

277 

 

CONSTRUNÍVEL ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA.  
Rua Odílio Alves, 136, sala 01, Bairro Primo Tacca, Xanxerê (SC) - CEP 89820-000 
Fone: (49) 3433-1770 | e-mail: ambiental@construnivelconstrutora.com.br 
www.construnivelconstrutora.com.br 

  
Figura 8.8: Criação de gado de corte. 

Fonte: Construnível, 2015. 

Figura 8.9: Criação de aves para 

subsistência. 

Fonte: Construnível, 2015. 

 
Figura 8.10: Mangueira de manejo do Gado da 
Propriedade.  
Fonte: Contrunível, 2015 

 

8.1.3.2.2 Usos da água 

Quanto ao abastecimento de água, na propriedade entrevistada, constatou-

se que a propriedades conta com abastecimento de rede interligada pública de água 

fornecida pela Sanepar. O entrevistado alega não fazer uso da água do rio. 

8.1.3.3 Resultados 

O levantamento socioeconômico da CGH Alceu Viganó I, identificou 

apenas uma propriedades na área de influência do empreendimento. O cadastro 

socioeconômico da CGH Alceu Viganó I indica que a propriedade encontra-se 

localizada na Área Diretamente Afetada, situada no interior do município de Cruzeiro 

do Iguaçu. 
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A energia elétrica utilizada nas propriedade é fornecida pela Copel e a 

comunicação no local é realizada através de dispositivo móvel (celular). A água é 

obtida através de nascentes. A principal fonte de renda da propriedade é baseada na 

agricultura e pecuária. 

Este relatório buscou atender aos objetivos do cadastro socioeconômico, 

possibilitar futuras análises sobre a influência do empreendimento nas condições de 

vida dos proprietários diretamente relacionadas e identificar potenciais, demandas e 

necessidades da família 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. O proprietário possui 

pleno conhecimento acerca do futuro empreendimento, salientando que a família 

declara ter expectativa positiva em relação a instalação do empreendimento. 
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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 como objetivo 

básico 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 e áreas de influência do empreendimento. 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 

(grande, média ou pequena), importância (pequena, média ou grande), caráter do 

impacto (estratégicos ou não-estratégicos), impactos identificados. 
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A seguir serão apresentados os impactos ambientais referente à 

implantação e operação do futuro empreendimento 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 

Objetivado 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); 

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 
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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; 

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 CGH. 

 

9.2.2 Meio Físico 

9.2.2.1 Alteração da qualidade da água 

A redução da qualidade da água está relacionada a vários fatores, como a 

decorrente redução de cobertura florestal, degradação do solo, da concentração 

urbana e industrial e modificações no curso de um corpo hídrico que podem gerar o 
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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 do curso da água que são afetadas, devido 

à mudança de um sistema lótico para um sistema lêntico, de maneira geral essas 

mudanças que iniciarão com o enchimento do reservatório, prosseguirão até uma fase 

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

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

Dessa forma 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). 

De acordo com as análises realizadas foi possível diagnosticas a 

quantidade de água da área de influência do futuro empreendimento hidrelétrico CGH 

Alceu Viganó I de maneira geral a qualidade apresenta-se satisfatória na maioria dos 

parâmetros avaliados, com exceção do paramento fósforo total, em ambos os pontos 

amostrais, não está em conformidade com a legislação do CONAMA 357/2005. 

Através do Índice de Qualidade de Águas (IQA) a qualidade apresentou-se 

como “boa” para ambos os pontos amostrais, além disso quanto ao Índice de Estado 

Trófico (IET) para os 2 pontos amostrais se apresentou resultado para 

Ultraoligotrófico, que significa “Corpos d’água limpos, de baixa produtividade, em que 

não ocorrem interferências indesejáveis sobre os usos da água, decorrentes da 

presença de nutrientes”. 

Além disso considera-se a influência diminuta do projeto junto a fator de 

não haverá trecho com vazão reduzida, pois a redução da vazão afeta a diluição dos 

compostos presente na água e em muitos casos altera a qualidade da água. 

Mesmo considerando a influência diminuta, é de grande importância a 

realização do monitoramento da qualidade da água, principalmente durante a 

implantação do empreendimento e nos dois primeiros anos após elevação do nível do 



 

Empreendedor:  

Idiomar Zanella 

Estudo Ambiental Simplificado 

CGH Alceu Viganó I – Rio Chopim 

Cruzeiro do Iguaçu – PR 

283 

 

CONSTRUNÍVEL ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA.  
Rua Odílio Alves, 136, sala 01, Bairro Primo Tacca, Xanxerê (SC) - CEP 89820-000 
Fone: (49) 3433-1770 | e-mail: ambiental@construnivelconstrutora.com.br 
www.construnivelconstrutora.com.br 

rio, torna-se importante possibilitando avaliar e acompanhar o comportamento dos 

parâmetros físico, químicos e biológicos. 

Diante dos resultados espera-se que as influências do empreendimento 

relativas a alteração da qualidade das águas superficiais sejam menores. Contudo 

não se descara a adoção de medidas de controle e prevenção tais como: recuperação 

das áreas de APP, adoção de um programa de monitoramento da qualidade da água 

durante a instalação e operação do empreendimento, de modo a gerar subsídios para 

a adoção de medidas corretivas a serem aplicadas nos impactos evidenciados. Sendo 

assim é sugerível as medidas a seguir: 

 

9.2.2.1.1 Medidas Mitigadoras 

 Adoção do Programa de Monitoramento e Conservação da Qualidade das 

Águas Superficiais; 

 Adequação das áreas de preservação permanente (APPs). 

 Educação Ambiental com moradores com a finalidade de orientá-los a não 

despejar efluentes e demais resíduos não tratados no rio;  

 Adoção de fossas sépticas no canteiro de obras. 

 
Tabela 9.1: Matriz específica de classificação dos impactos 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 Baixa 

Importância do Impacto Media 

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

Esse impactos está relacionado as alterações nos corpos hídricos e no solo 

resultantes da descargas de esgoto sanitários, bem como a geração de resíduos 

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

construção civil, lixos orgânicos e inorgânicos das pessoas que irão fazer a execução 



 

Empreendedor:  

Idiomar Zanella 

Estudo Ambiental Simplificado 

CGH Alceu Viganó I – Rio Chopim 

Cruzeiro do Iguaçu – PR 

284 

 

CONSTRUNÍVEL ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA.  
Rua Odílio Alves, 136, sala 01, Bairro Primo Tacca, Xanxerê (SC) - CEP 89820-000 
Fone: (49) 3433-1770 | e-mail: ambiental@construnivelconstrutora.com.br 
www.construnivelconstrutora.com.br 

das obras do empreendimento, sendo que todos esses fatores podem contribuir para 

a poluição das água e do solo. 

Estima-se que durante a implantação esses impactos serão de pequena 

proporção, em vista que devido as dimensões do empreendimento não será 

necessário grande demanda de mão de obra, resultará em menor quantidade de 

profissionais na instalação, além disso serão empregadas medidas específicas para 

o controle da produção do efluentes sanitários, com a implantação de tratamento para 

o esgoto dos banheiros do canteiro de obras. 

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. 

 Educação ambiental com os colaboradores envolvidos. 

 
Tabela 9.2: Matriz específica de classificação dos impactos da Poluição do corpo hídrico e do 
solo por efluentes e resíduos sólidos durante a instalação e operação. 

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 Baixa 

Importância do Impacto Pequena 

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, desse e 

entre muitos outros usos que podem comprometer a integridade do solo. Em 

consequência dessas ações o solo perde suas estruturas que o compõem perdendo 
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sua capacidade da realização de suas funções não mais conseguindo sustentar a 

vegetação. 

Os processos erosivos na área de instalação da CGH, poderão ocorrer 

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

fuga, construção de acessos e casa de força, além de outros trabalhos de escavações, 

deixando assim o solo exposto a processos físicos e climáticos. 

Como demonstrado nos estudos do meio físico a região de instalação do 

empreendimento apresenta locais com relevo pouco acentuado como também uma 

precipitação anual que deve ser considerada, esse fator é relevante quando, levando 

em consideração a erosão pluvial provocada pelo escoamento superficial da água 

junto as atividades de supressão da cobertura vegetal necessárias para a instalação 

do empreendimento. 

Diante dessas atividades deve-se tomar medidas de controle e contenção 

uma vez que esses impactos são inevitáveis deve-se adotar formas de mitigação 

durante as atividades da fase de instalação. 

Para minimizar os efeitos aconselha-se adoção de ações operacionais 

preventivas e corretivas destinadas a promover a recuperação dos solos degradados, 

a cobertura vegetal, além de fazer ações de monitoramento nos locais mais 

susceptíveis a instalação de processos erosivos e de assoreamento. 

9.2.2.3.1 Medidas Mitigadoras 

 Implantação do programa de supervisão ambiental e monitoramento dos 

taludes; 

 Confecção de taludes de acordo com escoamento pluvial adequado; 

 Tratamento das voçorocas existentes; 

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

após a construção do empreendimento. 

Tabela 9.3: Matriz específica de classificação dos impactos da Degradação do solo e processos 
erosivos durante a instalação e operação. 

Categoria de Classificação Avaliação 

Natureza dos Impactos Negativo 

Forma Como se Manifesta Direto 

Duração do Impacto Temporário 

Temporalidade da Ocorrência do Impacto Curto prazo 
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Categoria de Classificação Avaliação 

Reversibilidade do Impacto Irreversível 

Abrangência do Impacto Local 

Magnitude do Impacto Média 

Importância do Impacto Pequena 

9.2.2.4 Compactação do solo 

O processo de instalação do empreendimento envolverá movimentação, 

revolvimento e corte do solo, decorrentes das atividades de instalação das estruturas 

e movimentação do maquinário, esse processo implica na diminuição da capacidade 

de água de infiltrar no solo modificando a dinâmica das águas da chuva, além de 

impedir a posterior restauração natural da vegetação.  

Espera-se com essa movimentação os locais mais afetados sejam os 

acessos e áreas de canteiro de obras e bota-fora. No caso dos acessos como devido 

a uma porcentagem já serem existentes, este impacto não apresenta elevada 

significância, uma vez que está previsto instalações de suporte para o 

empreendimento. 

No demais locais, deverá ser realizada a restauração das áreas degradas, 

sendo possível mitigar esse impacto. Além disso caso seja necessário, serão 

adotadas medidas corretivas de restauração do solo. 

9.2.1.5.1 Medidas mitigadoras 

 

 Restauração das áreas de APP, com finalidade de melhorar a condição 

ambiental das margens do reservatório; 

 Melhoria das vias de acesso, caso necessário. 

 Adoção do programa de recuperação de áreas degradadas. 

 

Tabela 9.4: Matriz específica de classificação do impacto da compactação do solo. 

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 
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Categoria de Classificação Avaliação 

Magnitude do Impacto Baixa 

Importância do Impacto Pequena 

1.1.1.1 Assoreamento do curso d’água 

Durante a fase de instalação será necessário a realização de trabalhos com 

solo, como cortes e escavações. Diante da necessidade de fazer os trabalhos sabe-

se que como já comentado, que a precipitação poderá causar o transporte de 

sedimentos para dentro do curso d’água.  

Além disso conforme mencionado no capítulo de descrição do projeto a 

etapa de desvio do rio é realizada onde será necessário a construção de 

ensecadeiras. Para a edificação destas serão utilizados materiais das próprias 

escavações, nesse caso materiais terrosos. Durante esse período existe a 

possibilidade de dispersão de material terroso no leito do rio, que pode 

consequentemente causar assoreamento no trecho onde ocorrerá as obras de desvio. 

Durante essa fase é recomendado o acompanhamento dos engenheiros 

responsáveis, bem como garantir a retirada do material terroso depois da construção 

do empreendimento. Além de efetivar o programa de restauração das áreas 

degradadas. 

1.1.1.1.1 Medidas mitigadoras 

 Monitorar o nível de sedimentos em suspenção; 

 Evitar erosões dos taludes marginais, e fazer monitoramento dos mesmos; 

 Realizar dragagem, caso seja necessário, para retirada de sedimentos do 

curso d’água. 

 

Tabela 9.5: Matriz específica de classificação do impacto de assoreamento do rio. 

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 Baixa 



 

Empreendedor:  

Idiomar Zanella 

Estudo Ambiental Simplificado 

CGH Alceu Viganó I – Rio Chopim 

Cruzeiro do Iguaçu – PR 

288 

 

CONSTRUNÍVEL ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA.  
Rua Odílio Alves, 136, sala 01, Bairro Primo Tacca, Xanxerê (SC) - CEP 89820-000 
Fone: (49) 3433-1770 | e-mail: ambiental@construnivelconstrutora.com.br 
www.construnivelconstrutora.com.br 

Categoria de Classificação Avaliação 

Importância do Impacto Pequena 

9.2.2.5 Alteração da paisagem  

A inserção da CGH desde a etapa de implantação até a operação mudará 

permanentemente as características da paisagem da área em virtude das mudanças 

de uso do solo do espaço existente.  

As alterações ocorrentes da modificações da paisagem serão relacionadas 

a presença de estruturas onde terá uma elevação da montante das estruturas de 

desvio, ocasionado mudanças permanentes nas paisagem. Outros locais com 

alterações de paisagem serão as áreas em que haverá a supressão vegetal, deixando 

o solo exposto até a instalação das estruturas. 

Os efeitos negativos de alterações na paisagem construída, pela operação 

do empreendimento podem ser considerados inevitáveis, porém poderão ser 

atenuados com a adoção de medidas adequadas. 

Quanto ao impacto alteração da paisagem em relação a supressão vegetal 

o impacto será compensado, com a desmobilização e a recuperação das áreas de 

canteiro de obras e demais áreas como um adensamento das APPs nos locais onde 

se encontra descaracterizada. Além disso nas áreas onde não se pode recuperar a 

vegetação será adotado um projeto de compensação florestal. 

1.1.1.1.2 Medidas mitigadoras 

 Adotar programa de recuperação de áreas degradadas;  

 Restringir as atividades de movimentação e compactação do solo ao 

estritamente necessário; 

 Realizar desmobilização adequada das obras, eliminando passivos. 

 
Tabela 9.6: Matriz específica de classificação do impacto de alteração da paisagem. 

Categoria de Classificação Avaliação 

Natureza dos Impactos Negativo 

Forma Como se Manifesta Indireto 

Duração do Impacto Permanente 

Temporalidade da Ocorrência do Impacto Médio prazo 

Reversibilidade do Impacto Irreversível 

Abrangência do Impacto Local 
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Categoria de Classificação Avaliação 

Magnitude do Impacto Média 

Importância do Impacto Média 

9.2.2.6 Disposição Inadequada de Resíduos 

Durante a instalação do empreendimento haverá a geração de resíduos 

sólidos e efluentes sanitários. Os tipos de resíduos podem ser dos mais variados 

desde resíduos da construção civil, até resíduos sanitários. 

Esse impacto é de baixa magnitude e pode ser evitado desde que seja 

adotado medidas de controle. Sendo recomendável a adoção de um programa de 

gerenciamento de resíduos com acompanhamento dos resíduos produzidos, 

priorizando os princípios de não geração, reaproveitamento e reciclagem. 

9.2.2.6.1 Medidas mitigadoras 

 Adoção de um programa de gerenciamento de resíduos. 

 Adoção de um sistema de classificação de resíduos com a instalação de 

lixeiras com identificação adequada para cada tipo facilitando o descarte 

dos resíduos. 

 Implantação de estruturas para armazenamento provisórios dos resíduos. 

 
Tabela 9.7: Matriz específica de classificação do impacto de disposição Inadequada de 
Resíduos. 

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 Baixa 

Importância do Impacto Pequena 

9.2.3 Meio Biótico 

O empreendimento proposto pode causar mudanças na forma de manejo 

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

9.2.3.1 Perda e diminuição de habitats naturais 

Durante a implantação das obras de infraestrutura decorrentes da 

instalação do empreendimento e as demais atividades tais como a elevação no nível 

do rio e a supressão da vegetação durante a abertura de acessos e canteiro de obra.  

Pode gerar alteração do habitat que podem refletir na disponibilidade de 

recursos as comunidades faunísticas locais, aumentando a competição por alimento 

e abrigo. 

Um exemplo disso, são as aves insetívoras escaladoras (ex. Picidae, 

Dendrocolaptidae) são as que mais rapidamente sofrem com a perda de vegetação 

florestal, havendo diminuição significativa no número de espécimes (ANJOS, 1998). 

Pois tem como característica a busca de alimentos 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. 

Por meio do estudo realizado no trecho do rio Chopim, na área de influência 

da CGH Alceu Viganó I, foram registradas 57 espécies pertencentes a 26 ordens e 30 

famílias, equivalente a 7,66% do total de espécies registradas no Paraná. O número 

de espécies registradas no atual estudo pode ser considerado satisfatório, 

considerando a utilização de aproximadamente 24 horas amostrais. Nenhuma das 

espécies registradas encontra-se presente em listas de fauna ameaçada.  

No caso da mastofauna foram registradas 09 espécies de mamíferos na 

área amostral, distribuídas nas seguintes ordens: 01 Cingulada, 04 Carnívora, 02 

Rodentia, 01 Didelphimorphia e 01 Artiodactyla, como também foi verificado maior 

ocorrência de hábitos para as espécies terrestres com quatro espécies, semi-

aquáticos e semiarborícola com duas espécies cada e semifossorial com uma 

espécie. 
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Não foram identificados alagamentos em áreas úmidas o que indica menor 

influência para os anfíbios, porém é de extrema importância o monitoramento pois 

sabe-se que os ricos para este grupo ocorrem geralmente durante a construção do 

empreendimento, sendo necessário o monitoramento e se preciso o resgate das 

espécies. 

Quanto a supressão vegetal necessária a implantação, foi quantificado as 

áreas com vegetação nativa que deverão ser submetidas ao corte da vegetação na 

fase de implantação do empreendimento estão distribuídas da seguinte maneira: 

estruturas (ensecadeira, casa de força e canal de fuga) – 0,327 ha, vias de acesso – 

0,045 ha e reservatório – 3,198 ha, totalizando uma área de supressão de 3,57 ha. 

Algumas dessas áreas, podem ter uma reconstituição como o bota fora e 

canteiro do obras, podendo estar inclusas no programa de recuperação de áreas 

degradas, objetivando minimizar os efeitos da perda de habitat da fauna terrestre. 

Sabe-se uma vez que o hábitat é alterado, não existe forma de mitigação, 

no caso da ictiofauna, uma forma de minimizar o efeito é garantir o resgate para evitar 

a perda de indivíduos. Já nos outros casos da fauna terrestre, essa perda pode ser 

compensada com a garantia de preservação de uma ou mais áreas (Reposição 

florestal e Recuperação de Áreas de APPs) conectadas por corredores ecológicos 

englobando os ambientes citados. 

Pode-se dessa forma possibilitar condições de dispersar e garantir a 

variabilidade genética da fauna, necessária a manutenção biologia das populações. 

Ainda mais deve-se observar o critério de seleção dessas áreas avaliando a situação 

das populações e a distribuição nos ambientes, sendo necessários que além dos 

levantamentos prévios levar em consideração a riqueza das espécies e o tamanho 

das populações.  

Desta forma, além dos levantamentos prévios, os estudos que monitorem 

as estimativas populacionais são igualmente necessárias para a definição de áreas 

campestres e florestais a serem protegidas. 

Essas informações reforçam a importância de estabelecer a recuperação 

das áreas degradas e o adensamento das APPS, uma vez que a fauna terrestres 

apresentou dependência desses ambientes. Sendo assim deve-se garantir o resgate 

das espécies de ictiofauna mediante a necessidade como também o resgate da fauna 

terrestre nas áreas a serem suprimidas.  
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Além disso deve-se adotar um programa de monitoramento, para 

acompanhar as populações locais, e subsidiar com essas informações a tomada de 

ações e medidas de correção. 

9.2.3.1.1 Medidas mitigadoras 

Recomendam-se como medidas mitigadoras desse impacto que as 

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 perdas de filhotes. É de especial 

importância manter a conectividade 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). 

 Adoção de um programa de monitoramento da fauna terrestre e aquática. 

 Realização do resgate da fauna aquática; 

 Realizar resgate e afugentamento da fauna terrestre durantes as frentes de 

supressão vegetal, bem como realizar a supressão em épocas não 

reprodutivas da fauna; 

 Adotar um plano de recuperação das áreas degradadas e adensamento 

das APPs; 

 Realização de monitoramento de fauna para analisar a distribuição e os 

impactos causados; 

 Promover ações de educação ambiental com a finalidade de sensibilização 

ambiental e conservação da fauna local 
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Tabela 9.8: Matriz específica de classificação do impacto de Perda e diminuição de habitats 
naturais. 

Categoria de Classificação Avaliação 

Natureza dos Impactos Negativo 

Forma Como se Manifesta Indireto 

Duração do Impacto Permanente 

Temporalidade da Ocorrência do Impacto Médio Prazo 

Reversibilidade do Impacto Reversível 

Abrangência do Impacto Local 

Magnitude do Impacto Média 

Importância do Impacto Alta 

9.2.3.2 Alterações no tamanho das populações 

As alterações advindas da instalação e operação do empreendimento nos 

habitats naturais, podem causar alterações no tamanho das populações de fauna. 

Espera-se que com a alteração do ambiente advinda das instalações ocorra 

algumas substituições faunísticas, porém com haverá ausência da formação do 

reservatório espera-se que esse fator seja diminuto. 

Em quanto que algumas espécies podem ter populações reduzidas, outras 

podem ter aumento populacional, acarretando efeitos nas populações de espécies 

mais exigentes ambientalmente além de restrição de nicho.  

Apesar das pressões antrópicas e da baixa amostragem observada na área 

amostral foi encontrado espécies dependentes dos ambientes florestados, essas 

podem ter alterações nas populações devido à necessidade de supressão da 

vegetação.  

Quanto a avifauna foi diagnosticado no levantamento, 57 espécies 

distribuídas em 26 ordens e 30 famílias. 

No que se refere à estrutura trófica da avifauna a categoria com maior 

riqueza de espécies foi a das aves insetívoras (n=19), seguida das aves onívoras 

(n=19) e aves granívoras (n=8). Importante destacar a presença de aves frutívoras 

(n=3), pois esta categoria é composta de aves que se beneficiam com a fragmentação 

florestal (ANJOS, 1998).  

Importante também mencionar a ocorrência de frutívoros de médio porte, 

representantes da família Psittacidae, estas aves em geral dependem de um ambiente 

mais conservado para poderem sobreviver e encontrarem os alimentos de que 
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precisam (SICK, 1997). Este fato pode ser um indicativo de que a área amostral ainda 

está apresentando condições ambientais de sustentar espécies com maiores 

exigências ecológicas. 

Para a anfibiofauna foram registradas quatro espécies de anfíbio e uma 

espécie de réptil na área do empreendimento, dessas espécies nenhuma encontra-se 

ameaçada. 

Como se sabe as modificações nos habitats é uma das maiores causas no 

declínio das populações de herpetofauna pois segundo Alford (1999), declínios e 

extinções maciças das populações de anfíbios são um problema global com causas 

locais complexas, além da modificações nos habitats a mudanças de microclimas, e 

a construção de infraestruturas pode afetar diretamente nas populações de anfíbios.  

Outros fatores em âmbito mundial estão relacionados com o aumentos nos 

índices de radiação ultravioleta (consequência da diminuição da camada de ozônio 

atmosférico), novos predadores nos ecossistemas atuais (espécies introduzidas), 

fragmentação e destruição de habitat, toxicidade e acidez ambiental, enfermidades 

emergentes, mudanças climáticas, e interações entre estes fatores declínios e 

extinções maciças das populações de anfíbios.  

Os efeitos sobre a herpetofauna nesse empreendimento podem ser 

considerados pontuais a localização das obras e estruturas, sendo aconselhável o 

monitoramento para acompanhar as condições das populações amostradas e se 

necessários o resgate de indivíduos que podem ser afetados, uma vez que essas 

espécies tem menor mobilidade, devido ao porte e por estarem locadas em 

microambientes. 

De maneira geral os efeitos sobre as populações de fauna na área de 

influência do empreendimento, podem se estender é esperado que ocorram 

substituições das espécies, as espécies naturalmente abundantes e 

consequentemente com maior plasticidade ecológica são as principais candidatas a 

se beneficiarem na região. 

Apesar da riqueza de espécies especialistas ser diminuta, essa espécies 

com maiores restrições a alterações no hábitat tendem a sofrer um decréscimo 

populacional. 
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Espera-se que as modificações apesar de diminutas (em função do porte 

do empreendimento) ocorram até estabilização das populações afetadas, formando 

um “neoecossistema”. 

9.2.3.2.1 Medidas mitigadoras 

 Adoção de um programa de monitoramento e resgate da fauna terrestre e 

da ictiofauna. 

 Realizar resgate e afugentamento da fauna terrestre durantes as frentes de 

supressão vegetal, bem como realizar a supressão em épocas não 

reprodutivas. 

 Realizar resgate da ictiofauna no trecho ensecado, na fase de fechamento 

do reservatório; 

 Adotar um plano de recuperação das áreas degradadas e adensamento 

das APPs, que estabeleça condições de fluxo para a fauna terrestre. 

 

Tabela 9.9: Matriz específica de classificação do impacto alterações no tamanho das 
populações. 

Categoria de Classificação Avaliação 

Natureza dos Impactos Negativo 

Forma Como se Manifesta Indireto 

Duração do Impacto Permanente 

Temporalidade da Ocorrência do Impacto Médio Prazo 

Reversibilidade do Impacto Reversível 

Abrangência do Impacto Local 

Magnitude do Impacto Baixa 

Importância do Impacto Pequena 

9.2.3.3 Interferência nas comunidades aquáticas 

A ictiofauna da área de influência do futuro empreendimento hidrelétrico, 

caracteriza-se por uma riqueza media, levando-se em consideração o porte do Rio 

Chopim, acredita-se que a riqueza total do rio não foi explorada.  

 Na campanha amostral os estudos da ictiofauna na área de influência 

direta da CGH Alceu Viganó I, registraram a ocorrência de 05 espécies pertencentes 
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a 03 famílias e 03 ordens, totalizando 42 indivíduos que apresentaram biomassa total 

de 0,808 kg.  

Contudo a modificação do ambiental é certo interferência das comunidades 

aquáticas, ocorrendo a depleção de algumas populações, e a explosão de outras que 

se favorecem com a modificação ambiental para muitas espécies de peixes o alimento 

é fator limitante, no entanto espécies piscívoras, geralmente tem desenvolvimento 

favorecido (AGOSTINHO, 1992 apud MARTINS, 2009). 

Para compensar os efeitos sobre a fauna aquática é aconselhável adoção 

de um programa de monitoramento da ictiofauna, ações de educação ambiental e 

informativa no entorno do empreendimento em relação a pesca predatório com redes 

e tarrafas. 

É de suma importância o acompanhamento das obras, sendo necessária 

realização de resgate das espécies, durante a fase de construção do, afim de evitar a 

mortandade de indivíduos e perca de espécies. 

 

1.1.1.1.1 Medidas mitigadoras 

 

Para amenizar os possíveis impactos sobre a fauna aquática, foram 

previstas ações com a finalidade de evitar a mortandade e oportunizar o salvamento 

das espécies existentes no local. 

 Salvamento de espécies de peixes presas nas ensecadeiras; 

 Implantação do programa de monitoramento da ictiofauna; 

 Adotar um programa da qualidade da água do local; 

 Fiscalizar ações de pesca ilegal, juntamente com a patrulha ambiental e 

promover incentivos a sensibilização ambiental através da educação 

ambiental. 

 

Tabela 9.10: Matriz específica de classificação do impacto interferência das comunidades 
aquáticas. 

Categoria de Classificação Avaliação 

Natureza dos Impactos Negativo 

Forma Como se Manifesta Indireto 

Duração do Impacto Temporário 

Temporalidade da Ocorrência do Impacto Médio Prazo 

Reversibilidade do Impacto Reversível 

Abrangência do Impacto Local 
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Categoria de Classificação Avaliação 

Magnitude do Impacto Média 

Importância do Impacto Média 

9.2.3.4 Remoção direta de espécimes da natureza e aumento da caça   

   Durante a construção do empreendimento, ocorrerá supressão da 

vegetação e desaparecimento de habitats como abrigos, ninhos e tocas. Filhotes 

abrigados ou aconchegados em ninhos poderão morrer ou ser feridos. 

O deslocamento da fauna para outros locais acarretará na concentração da 

fauna em áreas conservadas, aumentando o número de espécies que dependem 

destas áreas para sobreviver, e consequentemente maior competição. Devido à maior 

concentração de espécies por área de mata e pelo aumento de sua movimentação 

tende a chamar mais atenção dos moradores locais, tornando facilidade para caça 

desses animais em deslocamento. 

Além disso melhoria de vias de acesso, como parte necessária ao 

transporte de material a ser utilizado na construção, tende a aumentar o número de 

atropelamento de animais e facilitar a chegada de caçadores. 

Sabe-se que 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). 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, contudo dever ser adotado sistemas de controle do trafego nos 

acessos, além de educação ambiental com os funcionários. 

Com acesso facilitado e aumento na movimentação de fauna, chegue a 

ocorrer a prática da caça para alimentação ou simples perseguição pode resultar em 

decréscimos populacionais, além dos moradores locais, podem ocorrer perdas 

resultantes de alterações abruptas no ambiente, como também de conflitos diretos da 

fauna com funcionários da obra.   

Outros fatores é que podem ocorrem durante o desmatamento com a perda 

de espécies em locais como ocos de árvores, tocas em geral, através de soterramento 

durante a construção de estradas e aterros; encarceramento e sufocamento de 
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mamíferos de hábitos fossórios ou semi-fossórios (ex. tatus), entre outras. Estes 

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

destas perdas. 

Nesse caso é recomendável fazer contato com a população local e os 

funcionários da obra objetivando a educação ambiental e sensibilização para evitar a 

caça e a predação da fauna que estará em locomoção. 

Além disso, 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. 

9.2.3.4.1 Medidas mitigadoras 

 Adoção de um programa de educação ambiental com funcionários e 

moradores locais; 

 Treinamento com os funcionários da obra; 

 Realização do programa de educação ambiental; 

 Adoção de controle e restrição de velocidade nos acessos para evitar 

atropelamentos. 

 

Tabela 9.11: Matriz específica de classificação do impacto Remoção direta de espécimes da 
natureza e aumento da caça. 

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 Baixa 

Importância do Impacto Pequena 
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9.2.3.5 Impactos da flora durante a fase de implantação do empreendimento - 

supressão da vegetação. 

A supressão da vegetação ocorrerá durante a fase de implantação das 

estruturas da CGH, especialmente nas áreas destinadas às vias de acesso canteiro 

de obras, canal de fuga, conduto forçado, casa de força reservatório e barramento foi 

quantificado da seguinte maneira estruturas (ensecadeira, casa de força e canal de 

fuga) – 0,327 ha, vias de acesso – 0,049 ha e reservatório – 3,198 ha. 

As espécies que tiveram os maiores valores de importância ecológica no 

remanescente florestal estudado foram: Peschiera fuchsiaefolia (IVI: 21,95%) 

Lonchocarpus campestris (IVI: 9,08%), Diatenopteryx sorbifolia (IVI: 5,53%), Luehea 

divaricata (IVI: 5,46%), Sebastiania commersoniana (IVI: 5,31%), Guarea macrophylla 

(IVI: 5,02%), Alchornea triplinervia (IVI: 4,10%), Cordia trichotoma (IVI: 3,41%) e 

Myrocarpus frondosus (IVI: 3,20%). 

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. 

Na fase de construção das estruturas ocorrerá a supressão da vegetação 

ciliar remanescente, considerada Área de Preservação Permanente – APP.  

Tendo em vista o atual estágio de regeneração natural da vegetação 

presente na área de inundação, o impacto causado pela implantação da CGH, é de 

pequena significância podendo ser compensada através de medidas mitigadoras 

apropriadas, uma vez que o porte do empreendimento é diminuto. 

A perda de recursos vegetais através da supressão da vegetação, sendo 

um impacto irreversível, necessita a adoção de ações mitigadoras e compensatórias 

visando compensar o seus efeitos sobre os ecossistemas regionais. 

Como medida compensatória, deverá ser implementado um Programa de 

Reposição Florestal com espécies nativas a ser executado na bacia do rio. Além disso 

a adoção da recuperação das áreas a serem reconstituídas deve levar em 

consideração a formação de corredores, buscando reconectar remanescentes 

florestais localizados no entorno deste rio e que hoje estejam isolados interligados 

para facilitar o fluxo gênico das atividades.  
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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 populações biológicas, 

no tempo e no espaço de uma região, contribuirá para a maximização entre os 

fragmentos. 

Além disso objetivando minimizar os efeitos de perda de biodiversidade 

durante a supressão vegetal será realizado resgate de epífitas, promovendo as 

realocação dos indivíduos. 

Assim no âmbito do programa de controle ambiental deverão ser previstas 

ações de controle da supressão vegetal com a demarcação e acompanhamento das 

áreas a serem suprimidas e acompanhamento do responsável técnico para que esta 

atividade seja restringida somente a área estreitamente necessárias. 

9.2.3.5.1 Medidas mitigadoras e Compensatórias 

 Programa de monitoramento e resgate de epífitas; 

 Acompanhamento e demarcação das áreas a serem suprimidas; 

 Implantação de um plano de recuperação de áreas degradas; 

 Realização da reposição florestal e compensação ambiental de acordo com 

a legislação pertinente vigente; 

 Utilização de cercas nas áreas de APP’s. 

 

Tabela 68: Matriz específica de classificação dos impactos da flora durante a fase de 
implantação do canteiro de obras, supressão da vegetação. 

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 Reversível 

Abrangência do Impacto Local 

Magnitude do Impacto Média 



 

Empreendedor:  

Idiomar Zanella 

Estudo Ambiental Simplificado 

CGH Alceu Viganó I – Rio Chopim 

Cruzeiro do Iguaçu – PR 

301 

 

CONSTRUNÍVEL ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA.  
Rua Odílio Alves, 136, sala 01, Bairro Primo Tacca, Xanxerê (SC) - CEP 89820-000 
Fone: (49) 3433-1770 | e-mail: ambiental@construnivelconstrutora.com.br 
www.construnivelconstrutora.com.br 

Categoria de Classificação Avaliação 

Importância do Impacto Alta 

 
9.2.4 Meio Antrópico 

9.2.4.1 Geração de Empregos 

Segundo dos dados projetados no Projeto Básico do empreendimento, 

estima-se que durante a construção do empreendimento sejam gerados empregos 

diretos e indiretos única e exclusivamente pela construção do empreendimento. 

Estima-se que durante a fase de construção o canteiro de obras principal deverá 

receber aproximadamente até 60 funcionários por dia no pico da obra.  

Apesar de serem empregos temporários, trata-se de um impacto de 

natureza positiva e muito importante em termos locais, dado o grande número de 

trabalhadores atuantes no mercado informal, sendo que parte dessa mão de obra 

pode ser obtida no próprio local, em especial para as diversas atividades que exigem 

um baixo nível de especialização que deverão ser executadas durante as obras.  

Por se tratar de um impacto temporário, dado que a obra tem um prazo de 

construção total de 15 meses a magnitude desse impacto é considerada média. 

9.2.4.1.1 Medida potencializadora 

Dar preferência a contratação de mão de obra local; e, através da 

implantação de um Programa Comunicação Social, manter a população local 

informada a respeito do andamento das atividades da obra e fazer o recrutamento de 

possíveis colaboradores locais. 

 
Tabela 9.12: Matriz específica de classificação dos impactos do meio antrópico, aspecto de 
geração de empregos. 

Categoria de Classificação Avaliação 

Natureza dos Impactos Positivo 

Forma Como se Manifesta Direto 

Duração do Impacto Temporário 

Temporalidade da Ocorrência do Impacto Médio Prazo 

Reversibilidade do Impacto Reversível 

Abrangência do Impacto Regional 

Magnitude do Impacto Média 
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Categoria de Classificação Avaliação 

Importância do Impacto Média 

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 CGH 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. 

 

Tabela 9.13: Matriz específica de classificação do impacto de alteração do mercado imobiliário. 

Categoria de Classificação Avaliação 

Natureza dos Impactos Positivo 

Forma Como se Manifesta Direta 

Duração do Impacto Permanente 

Temporalidade da Ocorrência do Impacto Médio Prazo 

Reversibilidade do Impacto Irreversível 

Abrangência do Impacto Local 

Magnitude do Impacto Baixa 

Importância do Impacto Pequena 

9.2.4.3 Interferências no cotidiano das populações vizinhas  

Um empreendimento do porte da CGH, 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. 
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A cidade sede dos empreendimentos é pequena, mas será envolvida 

diretamente quando da implantação da usina, principalmente no apoio de serviços 

terceirizados de alimentação, hospedagem e acessos. 

A movimentação de máquinas e veículos representa um aumento de fluxo 

no trânsito das vias de acesso existentes. A CGH se encontra no município de 

Cruzeiro do Iguaçu, o balanço de materiais será interno, de tal maneira que não será 

realizado transporte de materiais escavados para áreas externas ao empreendimento. 

9.2.4.3.1 Medida mitigadora 

Os efeitos deste impacto podem ser mitigados se adotadas medidas como 

a adoção do Programa de Comunicação Social que permita o contato direto entre o 

empreendedor e a população de forma que as interferências supracitadas sejam 

minimizadas. Devem-se cadastrar os potenciais colaboradores, priorizando a mão de 

obra local e minimizando a migração temporária. 

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. 

As ações devem ser monitoradas e relatadas ao órgão ambiental através 

do Programa de Supervisão Ambiental. Devem ser previstos investimentos na 

conservação dos acessos existentes em revestimento primário até o eixo da usina.  

Ainda, deve ser incentivado o uso do transporte coletivo cedido pelo 

empreendedor aos funcionários, já que em várias das viagens contabilizadas os 

mesmos não se encontram com lotação máxima, diminuindo consideravelmente a 

quantidade de automóveis leves na AID do empreendimento.  

 
Tabela 9.14: Matriz específica de classificação do impacto de Interferências no cotidiano das 
populações vizinhas. 

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 
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Categoria de Classificação Avaliação 

Magnitude do Impacto Baixa 

Importância do Impacto Pequena 

9.2.4.4 Migração temporária (impactos demográficos) 

Intimamente relacionado com o impacto de geração de empregos, a 

migração temporária refere-se à migração da mão de obra especializada necessária 

para a construção do empreendimento. 

Esse impacto é de grande importância, haja vista as observações feitas em 

obras de hidrelétricas (UHEs) de grande potência instalada, onde a vinda da mão de 

obra de outras regiões acaba por impactar diretamente a infraestrutura de saúde e 

transporte local, provocando, em alguns casos, um caos estrutural. 

Outro aspecto preocupante relativo à migração temporária são os vírus e 

possíveis doenças contagiosas que podem ser transmitidas localmente. 

Em casos de emergência, os munícios afetados possuem hospitais, para 

internação em estabelecimentos privados que atendem pelo SUS. Na região da AII, 

Francisco Beltrão oferece uma unidade de nível pré-hospitalar/ urgência/emergência 

e atendimento UTI. 

Em virtude da sua pequena dimensão do empreendimento, e do número 

não muito expressivo de operários necessários para a construção do 

empreendimento, não se espera um movimento de migração temporária que 

comprometa os sistemas estruturais urbanos do município de Cruzeiro do Iguaçu. 

Entretanto, em casos de urgência em que o operário precise de internação em 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o mesmo deve deslocar-se até Francisco Beltrão. 

9.2.4.4.1 Medidas mitigadoras 

Para contribuir na prevenção de acidentes, devem ser tomadas medidas 

de segurança elencadas a partir das condições e meio ambiente de trabalho na 

indústria da construção, bem como a instalação de uma Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes (CIPA). Devem ser atendidas todas as disposições da NR4 

e Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho 

(SESMT). Devem ser implementados os seguintes programas: 
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Programa de comunicação social, ações de garantia a segurança e 

integridade do trabalhador, com assessoria de um profissional habilitado na área de 

segurança do trabalho, contando com treinamentos, ações preventivas e orientações. 

Com essa medidas o profissional da segurança poderá trabalhar com um 

programa de Prevenção dos Riscos Ambientais – PPRA, que é obrigatória para todos 

os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados. Trata-

se de uma legislação federal, especificamente a Norma Regulamentadoras no 09, 

emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego no ano de 1994. 

Além de ter um plano de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, 

que monitora por análises e exames laboratoriais a saúde dos trabalhadores, com 

objetivo de identificar precocemente qualquer desvio que possa comprometer a saúde 

destes. 

 
Tabela 9.15: Matriz específica de classificação do impacto de migração temporária (impactos 
demográficos). 

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 Baixa 

Importância do Impacto Pequena 

9.2.4.5 Aumento da Oferta de Energia Elétrica à Região  

A CGH será responsável pela geração de 5,00 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 socioeconômico do 

municípios. 

Além disso, a injeção da potência gerada por esta CGH, 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 
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sistema elétrico, proporcionando redução de perdas e melhor aproveitamento da 

energia elétrica. 

 

Tabela 9.16: Matriz específica de classificação do impacto de 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 Baixa 

Importância do Impacto Média 
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9.3 MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTOS MEIO FÍSICO 

MEIO FÍSICO 

Impacto Fase Classificação dos impactos Medidas preventivas, mitigadoras e/ou potencializadoras 
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Alteração da 
qualidade da água  

  • • ADA N DI PE LP RV LC B M 

• Adoção do programa de monitoramento e conservação da qualidade das 
águas superficiais; 

• Adequação das áreas de preservação permanente; 

• Educação ambiental com moradores, com a finalidade de orientá-los a não 
despejar efluentes e demais resíduos não tratados no rio; 

• Adoção de fossas sépticas no canteiro de obras. 

Poluição do corpo 
hídrico e do solo 
por efluentes e 

resísuos sólidos 

  • • ADA N DI TE CP RV LC B P 

• Implantação de fossas sépticas de acordo com normas da ABNT; 

• Implantação de lixeiras e depósito provisório de resíduos sólidos; 

• Adoção de um programa de gestão de resíduos e controle ambiental; 

• Educação ambiental com os colaboradores envolvidos. 

Degradação do 
solo e processos 

erosívos 
  •   ADA N DI TE CP IR LC M P 

• Implantação do programa de supervisão ambiental e monitoramento dos 
taludes; 

• Confecção de taludes de acordo com o escoamento pluvial adequado; 

• Tratamento das voçorocas existentes; 

• Utilizar métodos de controle de erosões, como o plantio de cobertura vegetal 
após a construção do empreendimento. 

• Remoção total do solo para um bota-fora permanente, caso se verifique 
algum acidente com substâncias nocivas ao meio ambiente; 

Compactação do 
solo 

  •   ADA N IN TE CP RV LC B P 
• Restauração das áreas de APP, com a finalidade de melhorar a condição 
ambiental das margens do reservatório; 
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MEIO FÍSICO 

Impacto Fase Classificação dos impactos Medidas preventivas, mitigadoras e/ou potencializadoras 
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• Melhoria das vias de acesso, caso necessário; 

• Adoção do programa de recuperação de áreas degradadas. 

Assoreamento do 
curso d'água 

  •   ADA N IN TE CP RV LC B P 

• Monitorar o nível de sedimentos em suspensão; 

• Evitar erosões dos taludes marginais e fazer o monitoramento dos mesmos; 

• Realizar dragagem, caso seja necessário, para retirada de sedimentos do 
curso d'água. 

Alteração da 
paisagem 

  • • ADA N IN PE MP IR LC M M 

• Adotar programa de recuperação de áreas degradadas; 

• Restringir as atividades de movimentação e compactação do solo ao 
estritamente necessário; 

• Realizar desmobilização adequada das obras, eliminando passivos. 

Disposição 
inadequada de 

resíduos sólidos 
  • • ADA N DI TE CP RV LC B P 

• Adoção de programa de gerenciamento de resíduos; 

• Adoção de sistema de classificação de resíduos com a instalação de lixeiras 
identificadas e adequadas para cada tipo, facilitando o descarte dos mesmos; 

• Implantação de estruturas para armazenamento provisório dos resíduos. 

LEGENDA:  Natureza do impacto: P (Positivo), N (Negativo); Forma como se manifesta: DI (Direta), IN (Indireta); Duração do impacto: PE (Permanente), 
TE (Temporário), CI (Cíclico); Temporalidade: CP (Curto Prazo), MP (Médio Prazo), LP (Longo Prazo); Reversibilidade: RV (Reversível), IR (Irreversível); 
Abrangência:  LC (Local), RG (Regional), NC (Nacional); Magnitude:  B (Baixa), M (Média), A (Alta); Importância: P (Pequena), M (Média), G (Grande).  



 

Empreendedor:  

Idiomar Zanella 

Estudo Ambiental Simplificado 

CGH Alceu Viganó I – Rio Chopim 

Cruzeiro do Iguaçu – PR 

309 

 

CONSTRUNÍVEL ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA.  
Rua Odílio Alves, 136, sala 01, Bairro Primo Tacca, Xanxerê (SC) - CEP 89820-000 
Fone: (49) 3433-1770 | e-mail: ambiental@construnivelconstrutora.com.br 
www.construnivelconstrutora.com.br 
 

9.4 MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTOS MEIO BIÓTICO 

MEIO BIÓTICO 

Impacto 

Fase Classificação dos impactos 

Medidas preventivas, mitigadoras e/ou potencializadoras 
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Perda e diminuição 
de habitats naturais 

  •   AID N IN PE MP RV LC M A 

• Adoção de um programa de monitoramento da fauna terrestre e aquática; 

• Realização do resgate e afugentamento da fauna terrestre durante as 
frentes de supressão vegetal, bem como realizar a supressão em épocas não 
reprodutivas da fauna; 

• Realização do resgate da fauna aquática; 

• Adoção do plano de recuperação das áreas degradadas e adensamento das 
APPs; 

• Realização de monitoramento de fauna para analisar a distribuição e os 
impactos causados; 

• Promover ações de educação ambiental com a finalidade de sensibilização 
ambiental e conservação da fauna local. 

Alteração no 
tamanho das 
populações 

  • • AID N IN PE MP RV LC B P 

• Adoção de um programa de monitoramento da fauna terrestre e da 
ictiofauna; 

• Realização de resgate e afugentamento da fauna terrestre durante a 
supressão vegetal; 

• Realização de resgate da ictiofauna no trecho ensecado, nas fases de 
desvio do rio e fechamento do reservatório; 

• Adoção de plano de recuperação das áreas degradadas e adensamento das 
APPs, que estabeleça condições de fluxo para a fauna terrestre. 

  • • AID N IN TE MP RV LC M M 
• Salvamento de espécies de peixes presas na ensecadeiras; 

• Implantação do programa de monitoramento da ictiofauna; 
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MEIO BIÓTICO 

Impacto 

Fase Classificação dos impactos 

Medidas preventivas, mitigadoras e/ou potencializadoras 
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Interferência nas 
comunidades 

aquáticas 

• Adotar um programa da qualidade da água; 

• Fiscalizar ações de pesca ilegal, juntamente com a patrulha ambiental e 
promover incentivos a sensibilização ambiental através da educação 
ambiental. 

Remoção direta de 
espécimes da 

natureza e aumento 
da caça 

  • • AID N D TE CP RV LC B P 

• Adoção de um programa de educação ambiental com funcionários e 
moradores locais; 

• Treinamento com os funcionários da obra; 

• Realização do programa de educação ambiental; 

• Adoção de controle e restrição de velocidade nos acessos para evitar 
atropelamentos. 

Impactos da flora 
durante a fase de 
implantação do 

empreendimento - 
supressão da 

vegetação 

  •   ADA N DI PE MP RV LC M A 

• Adoção do programa de monitoramento e resgate da flora; 

• Acompanhamento e demarcação das áreas a serem suprimidas; 

• Implantação de um plano de recuperação de áreas degradadas; 

• Utilização de cercas nas áreas de APPs; 

• Realização da reposição florestal e compensação ambiental de acordo 
com a legislação pertinente vigente. 

LEGENDA:  Natureza do impacto: P (Positivo), N (Negativo); Forma como se manifesta: DI (Direta), IN (Indireta); Duração do impacto: PE (Permanente), 
TE (Temporário), CI (Cíclico); Temporalidade: CP (Curto Prazo), MP (Médio Prazo), LP (Longo Prazo); Reversibilidade: RV (Reversível), IR (Irreversível); 
Abrangência:  LC (Local), RG (Regional), NC (Nacional); Magnitude:  B (Baixa), M (Média), A (Alta); Importância: P (Pequena), M (Média), G (Grande).  
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9.5 MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTOS MEIO ANTRÓPICO 

MEIO ANTRÓPICO 

Impacto 

Fase Classificação dos impactos 

Medidas preventivas, mitigadoras e/ou potencializadoras 
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Geração de empregos • • • AID P DI TE MP RV RG M M 

• Preferência na contratação de mão de obra local; 

• Implantação do programa de comunicação social, para manter 
a população local informada a respeito do andamento das 
atividades da obra e fazer o recrutamento de possíveis 
colaboradores locais. 

Alteração no mercado 
imobiliário 

  • • AII P DI PE MP IR LC B P   

Interferências no cotidiano das 
populações vizinhas 

  •   AID N DI TE CP RV RG B P 

• Orientação de motoristas e 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. 

• Adoção do programa de gestão ambiental, para monitorar as 
ações e relatar ao órgão ambiental. 

Migração temporária (impactos 
demográficos) 

  •   AII N DI TE CP RV LC B P 

• Instalação de uma Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA); 

• Implantação do programa de comunicação social; 

• Adoção de um plano de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional - PCMSO. 
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MEIO ANTRÓPICO 

Impacto 

Fase Classificação dos impactos 

Medidas preventivas, mitigadoras e/ou potencializadoras 
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Aumento da oferta de energia 
elétrica 

    • AII P DI PE LP IR NC B M   

LEGENDA:  Natureza do impacto: P (Positivo), N (Negativo); Forma como se manifesta: DI (Direta), IN (Indireta); Duração do impacto: PE (Permanente), 
TE (Temporário), CI (Cíclico); Temporalidade: CP (Curto Prazo), MP (Médio Prazo), LP (Longo Prazo); Reversibilidade: RV (Reversível), IR (Irreversível); 
Abrangência:  LC (Local), RG (Regional), NC (Nacional); Magnitude:  B (Baixa), M (Média), A (Alta); Importância: P (Pequena), M (Média), G (Grande).  
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10. PROPOSIÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS 

10.1 JUSTIFICATIVA 

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 e compensatória. 

Considerando os artigos 6º e 9º da Resolução CONAMA 001/86, que 

apregoam que o Estudo de Impacto Ambiental desenvolverá programas de 

acompanhamento e monitoramento dos impactos, os presentes programas abordam 

a necessidade da supervisão e da gestão ambiental, de forma a permitir ao 

empreendedor, aos órgãos setoriais, às instituições científicas e à sociedade em 

geral, o acompanhamento e a supervisão da implantação e da operação do 

empreendimento.  

As etapas da consolidação das obras, com a implantação do canteiro, 

mobilização de operários, execução das obras propriamente ditas e, por fim, a 

operação do empreendimento, pressupõe impactos em diferentes fatores ambientais 

e com diferentes escalas de abrangência. Alguns dos impactos a serem causados 

pela execução das obras são contemplados em programas específicos; entretanto, 

um projeto que consolide e monitore, de forma integrada, as medidas diretamente 

relacionadas às obras poderão propiciar resultados ambientais mais adequados, 

tendo em vista que medidas, diretrizes e técnicas recomendadas, quando adotadas 

preventivamente, podem minimizar, ou mesmo neutralizar, os possíveis impactos 

ambientais das obras.  
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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. 

10.2 OBJETIVOS GERAIS 

Os Programas Ambientais são realizados com objetivos principais de 

dotar a empresa responsável, a uma responsabilidade de gerenciar e conduzir, com 

eficiência, a implantação de diversos programas ambientais (permitindo-lhe uma 

perfeita articulação entre os setores responsáveis pela implantação do 

empreendimento), de tal forma:  

 Alterações que venham a ocorrer ao longo do tempo, de modo a avaliar 

continuadamente a probabilidade de impactos, a necessidade de outras 

medidas e a validade das ações de mitigação propostas;  

 Planejar, supervisionar, coordenar e avaliar as ações e programas 

propostos, de forma a garantir o correto equacionamento ambiental do 

empreendimento;  

 Definir as competências e responsabilidades na gestão ambiental, 

estabelecendo uma política de conformidade ambiental e as atribuições de 

planejamento, controle, registro e recuperação; 

 Responsabilizar-se perante os órgãos ambientais e de financiamento pela 

prestação de esclarecimentos sobre o desempenho ambiental do 

empreendimento, bem como pela incorporação de medidas indicadas por 

estes.  

Faz-se necessário, assim, que os responsáveis pela condução do plano 

tenham convivência com o cotidiano da obra, de forma a assegurar eficiência 
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operacional à gestão, estando sempre próximos aos acontecimentos para evitar 

impasses decorrentes do encaminhamento das ações.  

 

10.3 CARACTERIZAÇÃO DOS PROGRAMAS 

10.3.1 Programa de Gestão Ambiental do Empreendimento 

Tendo em vista que este empreendimento terá várias ações ambientais, 

envolvendo diversos atores, entre eles, podemos citar o empreendedor, a 

construtora, os projetistas, os técnicos que implantarão os programas, as 

comunidades, órgãos ambientais, prefeituras e diversas instituições de apoio, 

podendo assim, justificar a realização deste programa. 

Com inspiração nos sistemas de gestão da qualidade, foi concebido o 

formato fundamentado no chamado Ciclo PDCA - Planejar, Executar, Verificar e Agir 

(Plan, Do, Check, Act, em inglês).  

Como os recursos financeiros precisam ser compatíveis com o 

cronograma físico da obra e com os programas ambientais, as atividades são 

bastante diversificadas e muitas têm prazos críticos que quando não cumpridos, 

podem comprometer o cronograma geral de construção do empreendimento, assim, 

para tal, é necessária uma equipe: 

• De Gestão Ambiental que promova a integração e a otimização das ações 

ambientais; 

• Que resolva situações específicas, não previstas no RDPA; 

• Que mantenha sistemas de acompanhamento físico-financeiro dos programas 

ambientais; 

• Que promova a integração do empreendimento com a sociedade civil, de forma 

que os diversos grupos de interesses se situem como co-participantes das 

ações ambientais implementadas pelos diversos programas; 

• Demonstre e divulgue os resultados obtidos junto a terceiros; 

• Promova a integração dos aspectos ambientais com os aspectos de 

engenharia do empreendimento. 
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10.3.1.1 Objetivos 

Assim esse programa busca:  

 Assegurar, de forma integrada, as ações ambientais propostas no EAS e 

detalhadas no RDPA da CGH; 

 Implantação de forma adequada e no tempo previsto no cronograma do 

empreendimento, nas diversas fases e ao longo da Área de Influência 

Direta – AID; 

 Absorver algumas medidas, que por serem de pequeno porte, não 

justificam a criação de um programa específico. 

10.3.1.2 Metodologia 

Será efetivado o acompanhamento direto e indireto dos programas 

ambientais, por sua articulação, pelo contato com os órgãos ambientais, e pela 

elaboração de relatórios, bem como, 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 RDPA, visando à integração dos mesmos.  

Nesses relatórios ocorrerá uma análise das previsões de impacto feitas 

no Relatório Ambiental Simplificado, com a verificação se os programas de 

implantação estão tendo os resultados esperados, e se as atividades de implantação 

e operação estão em conformidade com os requisitos legais ou outros previamente 

assumidos pelo empreendedor, desse modo analisando de forma sintética o 

desempenho ambiental do empreendimento. 

10.3.1.3 Cronograma 

Como se trata de um programa gerencial, o mesmo acontecera em todas 

as fases do empreendimento. 
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10.3.2 Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental 

A construção de uma CGH provoca diversas alterações na região de 

implantação, quais sejam, desapropriações, supressão de vegetação, alteração da 

paisagem, readequação e reestruturação do sistema viário, aumento da mobilidade 

da população residente nas áreas de influência, entre outras.  

Dessa forma, a execução do Programa de Comunicação Social justifica-

se pela necessidade de divulgação das intervenções necessárias para a 

implantação do empreendimento. Isto implica em comunicar e envolver a população 

diretamente afetada nos esclarecimentos e discussões dos impactos positivos e 

negativos oriundos do empreendimento, bem como das medidas para atenuar ou 

potencializar estes impactos.  

A criação de expectativa na população local, principalmente na área de 

influência direta está relacionada aos 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. A medida em que o projeto executivo 

esteja consolidado, a população diretamente afetada deve ser informada sobre 

quaisquer alterações no projeto e suas implicações nos impactos levantados e 

apresentados.  

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 

podem ser evitadas com a orientação correta dos trabalhadores e fiscalização dos 

órgãos ambientais competentes. 

Será destacado 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. 
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10.3.2.1 Objetivos 

Assim esse programa busca:  

 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; 

 Criar meios de comunicação sistemática entre o empreendedor, o poder 

público e as entidades representativas das comunidades envolvidas, 

podendo assim, discutir com as mesmos anseios em relação às obras. 

 Informar aos moradores locais, através de cartilhas, 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; 

 Realizar palestras em escolas, informando aos alunos, o que é o 

empreendimento, qual o seu objetivo e os possíveis impactos. 

10.3.2.2 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 

fase de implantação do empreendimento, a população local, além dos demais 

grupos a serem identificados durante o projeto. 

Os trabalhadores deverão receber orientações que podem ser através de 

palestras e entrega de cartilhas, atividades as quais são realizadas nas escolas e 

nas casas que estão na Área Indiretamente Afetada. 

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; 
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 Monitoramento dos resultados envolvidos.  

10.3.2.3 Cronograma 

O programa de comunicação social deverá iniciar antes das obras, se 

mantendo durante o processo de implantação e operação do empreendimento. 

10.3.3 Programa de Monitoramento das Águas Superficiais 

A caracterização e o monitoramento limnológico é essencial para o 

conhecimento da estrutura e funcionamento desses ecossistemas aquáticos. Esta 

caracterização e 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 

restabelecer a qualidade da água e ecologia do ambiente (TUNDISI & TUNDISI, 

2008). 

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. 

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. 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 assim este monitoramento previsto fornecerá dados para nortear 

as ações mitigadoras dos efeitos negativos do empreendimento sobre a qualidade 

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.  
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10.3.3.1 Objetivos 

Assim esse programa busca:  

 Reconhecer os 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 CGH; 

 Propor medidas de recuperação e controle da qualidade das águas em 

áreas alteradas. 

 Prevenir a contaminação das águas ocorrentes na região onde será 

construído o empreendimento.  

 Visa assegurar a adequação das medidas de manutenção da qualidade 

dos usos da água. 

10.3.3.2 Metodologia 

Realização da coleta sistemática de amostras no campo, determinação de 

variáveis físicas, químicas e biológicas, nas fases de construção e operação do 

empreendimento, avaliação da qualidade da água, importante a manutenção da vida 

aquática. 

A coletas serão realizadas e acondicionadas de acordo com a NBR 9898, 

sendo encaminhadas ao laboratório em menos de 24 horas e todas refrigeradas a 

4oC, com seus devidos conservantes químicos. 

De acordo com o diagnóstico realizado neste estudo serão efetuadas 

coletas em 02 pontos amostrais, 01 ponto a montante do reservatório e 01 ponto a 

jusante do canal de fuga da CGH, possibilitando futuras comparações de dados. 

Em todos os pontos amostrais ocorrerá a mensuração do potencial 

hidrogeniônico (pH), turbidez, transparência e oxigênio dissolvido (OD) e 

temperatura mensuradas in situ, sendo utilizado para tal o equipamento manual com 

sondas multi-parâmetro da marca HANNA, modelos HI 9811-5 e HI 9146. 

As amostras coletadas, devidamente acondicionadas, serão 

encaminhadas para laboratório. Sendo que as técnicas de análise das amostras 

compreenderam as descritas no livro “STANDART METHODS FOR THE 

EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER” da AWWA (1998) /21ª Edição. 
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A coleta de amostras ocorrerá com periodicidade trimestral após o início 

do empreendimento, sendo que os resultados obtidos serão comparados com os 

limites estabelecidos pela legislação vigente (Resolução CONAMA 357/2005) a fim 

de avaliar a qualidade ambiental dos locais amostrados. Para parâmetros que não 

apresentam limites estabelecidos na Resolução, consideraram-se os apresentados 

na Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre os procedimentos 

de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu 

padrão de potabilidade. 

 Para identificar os padrões de alteração espacial do ambiente, as 

variáveis limnológicas serão submetidas à Análise dos Componentes Principais 

(ACP) com auxílio do software Statistica versão 7.0 (STATSOFT, 2007). 

Será feito a análise do Índice de Qualidade de Água, visando resumir as 

variáveis analisadas em um número, que possibilite avaliar a evolução da qualidade 

de água no tempo e no espaço. Estes índices facilitam a interpretação de extensas 

listas de variáveis ou indicadores.  

Para o cálculo do Índice de Qualidade da Água (IQA) (SILVA et al., 2003), 

foram utilizados nove parâmetros para sua determinação e seus pesos relativos são 

apresentados na tabela a seguir. O IQA baseia-se em cinco categorias que 

classificam as águas em: Excelente, Boa, Aceitável, Ruim e Péssima (CETESB, 

2013). 

 

Tabela 10.1: Valores de classificação do corpo 
de água com base no cálculo do IQA. 

 

 

Categoria Ponderação

Ótima 80 < IQA ≤ 100

Boa 52 < IQA ≤ 79

Regular 37 < IQA ≤ 51

Ruim 20 < IQA ≤ 36

Péssima IQA ≤ 19
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Além do IQA, será avaliado o Índice do Estado Trófico que terá como 

finalidade amostrar os diferentes graus de trofia, avaliando a qualidade da água 

quanto ao enriquecimento por nutrientes e seu efeito relacionado ao crescimento 

excessivo das algas. Para esse cálculo serão aplicadas duas variáveis, clorofila-a e 

fósforo total, segundo Lamparelli (2004). Os limites estabelecidos para as diferentes 

classes de trofia em rios estão descritos na tabela a seguir. 

 

Tabela 10.2: Classificação do estado trófico de rios. 

 

 

Tabela 10.3: Descrição da classificação do estado trófico. 

Categoria Estado Trófico Ponderação P total (mg.m-3) Clorofila a (mg.m-3)

Ultraoligotrófico IET ≤ 47 P ≤ 13 CL ≤ 0,74

Oligotrófico 47 < IET ≤ 52 13< P ≤ 35 0,74 < CL ≤ 1,31

Mesotrófico 52 < IET ≤ 59 35 < P ≤137 1,31 < CL ≤ 2,96

Eutrófico 59 < IET ≤ 63 137< P ≤296 2,96 < CL ≤ 4,70

Supereutrófico 63 < IET ≤ 67 296 < P ≤640 4,70 < CL ≤ 7,46

Hipereutrófico IET> 67 640 < P 7,46 < CL

Classificação do Estado Trófico segundo Índice de Carlson Modificado - Rios

Ultraoligotrófico IET ≤ 47 
Corpos d’água limpos, de baixa produtividade, em que 
não ocorrem interferências indesejáveis sobre os usos 
da água, decorrentes da presença de nutrientes. 

Oligotrófico 47 < IET ≤ 52 
Corpos d’água limpos, de baixa produtividade, em que 
não ocorrem interferências indesejáveis sobre os usos 
da água, decorrentes da presença de nutrientes. 

Mesotrófico 52 < IET ≤ 59 
Corpos d’água com produtividade intermediária, com 
possíveis implicações sobre a qualidade da água, mas 
em níveis aceitáveis, na maioria dos casos. 

Eutrófico 59 < IET ≤ 63 

Corpos d’água com alta produtividade em relação às 
condições naturais, com redução da transparência, em 
geral afetados por atividades antrópicas, nos quais 
ocorrem alterações indesejáveis na qualidade da água 
decorrentes do aumento da concentração de 
nutrientes e interferências nos seus múltiplos usos. 
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De posse desses índices será possível, ter informações prévias para o 

levantamento de dados que ocorrerá antes durante e após a instalação do 

empreendimento, podendo adotar medidas caso tenha alterações na qualidade da 

água do local do empreendimento. 

10.3.3.3 Cronograma 

A implantação de projeto inicia antes da fase de implantação do 

empreendimento, ou seja, na fase de estudos, visando a obtenção de dados, e 

segue sendo aplicado nas fases de implantação e operação do empreendimento 

para monitoramento das atividades. 

10.3.4 Programa de Monitoramento de Taludes e Contensão de Processos 

Erosivos 

Durante a implantação do empreendimento, uma parcela de solo estará 

exposta à ação dos processos erosivos, tais como terraplanagens, criação de bota 

fora, uso de explosivos e as intempéries, criando estabilidades nas encostas, que 

poderá causar como consequência direta o assoreamento dos cursos de água.  

Sendo assim desde o início das atividades, deve-se adotar medidas de 

controle de erosão, em todos os setores do canteiro de obras, em especial nos 

acessos, áreas de empréstimos, de bota-foras e de escavação em geral. 

Supereutrófico 63 < IET ≤ 67 

Corpos d’água com alta produtividade em relação às 
condições naturais, de baixa transparência, em geral 
afetados por atividades antrópicas, nos quais ocorrem 
com frequência alterações indesejáveis na qualidade 
da água, como a ocorrência de episódios florações de 
algas, e interferências nos seus múltiplos usos. 

Hipereutrófico IET> 67 

Corpos d’água afetados significativamente pelas 
elevadas concentrações de matéria orgânica e 
nutrientes, com comprometimento acentuado nos seus 
usos, associado a episódios florações de algas ou 
mortandades de peixes, com consequências 
indesejáveis para seus múltiplos usos, inclusive sobre 
as atividades pecuárias nas regiões. 
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Desse modo este programa envolve a recomendação de critérios e 

dispositivos a serem adotados durante as obras de construção para proteger e 

estabilizar as regiões mais afetadas, visando manter uma coexistência harmônica 

com as áreas circunvizinhas.  

10.3.4.1 Objetivos 

Assim esse programa busca:  

 Indicar as medidas de controle de processos erosivos e assoreamento 

durante a etapa de implantação do empreendimento; 

 Reconhecer os pontos prováveis de erosão e monitorando a situação de 

áreas críticas; 

 Realizar a identificação e caracterização das localidades naturalmente 

suscetíveis à erosão e aquelas que poderão sofrer processos erosivos em 

decorrência das atividades de obra; 

 Apresentar medidas cabíveis para a estabilização das áreas fragilizadas 

para a prevenção de novas ocorrências; 

 Controlar os processos erosivos, monitorar de forma que os ambientes 

impactados mantenham as suas funções ecológicas. 

10.3.4.2 Metodologia 

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.  

Portanto como resultado dos processos erosivos que venham a ser 

instalados temporariamente, até sua resolução, deverão ser implementadas medidas 

de contenção do aporte de sedimentos para os cursos d’água. 

Este programa compreende a recomendação de critérios e dispositivos a 

serem adotados durante as obras de construção do canal para proteger e estabilizar 

as regiões adjacentes aos canais, as encostas marginais, os leitos naturais do rio 

existentes e os acessos às obras, visando manter uma coexistência harmônica com 

as áreas circunvizinhas.  
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Abordando assim a identificação e caracterização das localidades 

naturalmente suscetíveis à erosão e aquelas que poderão sofrer processos erosivos 

em decorrência das atividades de obra. 

Depois de identificadas as áreas críticas serão mapeadas, com o objetivo 

de prevenir possíveis deslizamentos que possam ser desencadeados com a 

implantação do empreendimento garantindo assim, maior estabilidade das áreas 

marginais. 

Sendo necessário apresentar medidas cabíveis para estabilização das 

áreas fragilizadas e para a prevenção de novas ocorrências, visando o controle dos 

processos erosivos. Uma vez implementadas, as medidas propostas deverão ser 

monitoradas, de acordo com as práticas recomendadas neste programa, de forma 

que os ambientes impactados mantenham as suas funções no conjunto da 

paisagem e que contribuam para aumentar a diversidade ambiental. 

10.3.4.3 Cronograma 

A elaboração do programa terá início juntamente com a fase de 

implantação do empreendimento, perdurando por todo o horizonte do projeto.  

10.3.5 Programa de Recuperação de Áreas Degradadas 

Com as ações da fase de instalação do empreendimento, 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 

associada, as produções agrosilvipastoris bem como as atividades sociais e 

econômicas.  
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Tornando-se necessária a recuperação de áreas, sendo que a cobertura 

vegetal nativa dessas áreas desempenhará importante função em relação à própria 

estabilização dos solos, podendo evitar e reduzir a geração de sedimentos aos 

mananciais de superfície, além de contribuir para a preservação da fauna e flora 

regionais. 

10.3.5.1 Objetivo 

Assim esse programa busca:  

 Estabelecer uma estratégia de intervenção para minimizar dos efeitos 

negativos resultantes da implantação do empreendimento; 

 Controlar os processos erosivos e de degradação ambiental que ocorrem 

durante o período de obras recompondo as áreas alteradas após o término 

das obras; 

 Reintegrar as áreas degradadas à paisagem local, contribuindo para 

melhoria da qualidade ambiental existente;  

 Contribuir para a redução da carga sólida carreada pelas chuvas para os 

cursos d’água e melhoria da qualidade das águas superficiais;  

 Proceder à recuperação de drenagens e áreas hidrologicamente sensíveis; 

 Desenvolver e otimizar técnicas e recuperação e manutenção de faixa de 

influência direta do canal;  

 Recuperar margens de rios e córregos afetados pelas obras e pela nova 

vazão a ser empregada nesses ambientes; 

 Monitorar processo de estabilização de margens, em especial quanto a 

pontos notáveis e áreas ambientalmente sensíveis;  

 Desenvolver e implementar técnicas de reabilitação de áreas degradadas 

específicas para áreas de empréstimo, canteiros de obras, bota-fora e 

acessos desativados;  

 Proceder à avaliação da eficácia de métodos e procedimentos de 

recuperação e reabilitação ambiental aplicados;  

 Após a recuperação das áreas degradadas ao longo dos canais, monitorá-

las por um período de um ano ou até sua completa estabilização. 
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10.3.5.2 Metodologia 

Para realizar a recuperação das áreas, será necessário seguir algumas 

etapas. Para restauração das áreas poderá ser usado mais de um método de 

restauração, tais como isolamento, indução do banco de sementes do local 

(autóctone), indução e condução da regeneração natural, implantação de mudas de 

espécies frutíferas para atrair dispersores, adensamento e enriquecimento de 

espécies. 

No caso em que for optado o adensamento com plantio de espécies para 

enriquecimento da diversidade, deverá ser seguido algumas etapas descritas a 

seguir: 

 Inicialmente será necessário o preparo do solo com a incorporação de 

matéria orgânica, preferencialmente, podendo ser utilizados corretivos e 

fertilizantes, em dosagens específicas para cada área;  

 Posteriormente serão selecionadas as espécies vegetais nativas de maior 

adaptabilidade e rapidez de desenvolvimento, conforme as características 

de cada área, levando-se em conta, ainda, a reintegração paisagística, 

podendo ser utilizadas gramíneas somente nos taludes de terra 

constituídos nas instalações do canteiro de obras, o que garante melhor a 

sua estabilidade; 

 Uma vez selecionadas as espécies a serem utilizadas, será calculada a 

quantidade de sementes e mudas, bem como de pessoal, equipamentos e 

demais insumos necessários para a revegetação de cada área; 

 Depois de replantadas as espécies logo em seguidas deverá ser realizado 

um monitoramento mensal, para acompanhar o desenvolvimento inicial das 

espécies. 

A procedência das mudas terá base nas informações do inventário 

florestal, também será definido a forma de plantio, conforme cada espécie será a 

mesma daquela apresentada.  
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10.3.5.3 Cronograma 

As ações deste programa deverão ser preparadas a partir do início das 

obras, perdurando até a fase de operação e sendo finalizadas na fase de instalação 

até que todas as áreas necessárias recebam este programa. 

10.3.6 Programa de Reflorestamento e Adensamento Florestal das Áreas de 

Preservação Permanente 

As matas ciliares ou florestas de galeria que ocorrem nas margens dos 

cursos d’água tem vegetação típica que surge em função das características 

específicas presentes nestes ambientes, como: solos com elevados teores de 

umidade, maior umidade atmosférica, temperaturas mais baixas e topografia 

variando em função de características hidrológicas e geomorfológicas, 

proporcionando uma vegetação com composição florística própria. 

As matas ciliares estabelecidas às margens dos rios desempenham 

importantes funções ecológicas e hidrológicas em uma bacia hidrográfica. 

Estabilizam encostas dos rios, pelo desenvolvimento de um emaranhado 

radicular, atuam na filtragem do escoamento superficial impedindo o carreamento de 

sedimentos, e assim controlando a erosão, 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, servem também 

de refúgio e corredores para a fauna silvestre. 

Estas faixas ciliares são definidas pelo Código Florestal Brasileiro, lei 

12.651 de 25 de maio de 2012 em seu Art. 4º como Área de Preservação 

Permanente (APP), devendo ser respeitada sua metragem de acordo com a 

dimensão do curso d’água.  

10.3.6.1 Objetivo 

Assim esse programa busca:  

 Conter as encostas marginais; 

 Recuperar áreas para estabelecer remanescentes florestais contínuos; 
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 Restaurar as áreas de preservação permanente aonde houver a supressão 

da vegetação. 

10.3.6.2 Metodologia 

Inicialmente será feita a caracterização e mapeamento das áreas, 

reconhecendo características, como situação solo, vegetação local, com listagem 

das espécies regionais de diferentes formas de vida (árvores, arbustos, herbáceas, 

epífitas e outras), definindo o estado de conservação dos remanescentes existentes 

na proximidade, usando critérios tais como número de estratos, as características do 

dossel, a presença de epífitas, a presença de lianas em desequilíbrio na borda dos 

fragmentos e a presença de gramíneas exóticas. 

Seguindo o mapeamento das áreas a serem recuperadas, bem como das 

propriedades e áreas legalmente regulares, que resultará em um mapa de 

zoneamento ambiental com a identificação das áreas de preservação permanente, e 

os respectivos locais a serem restaurados. É importante ressaltar que a definição 

das Áreas de Preservação Permanente deve estar de acordo com a legislação 

ambiental vigentes 

Depois de identificados as áreas a recuperação inicial caso seja 

necessário deverá ser realizado a recuperação do solo, sendo que o método de 

recuperação dependerá do tipo de solo e as condições que o solo apresentar.  

Sendo assim, serão realizados métodos de restauração variados, tais 

como indução de bancos de sementes, indução da regeneração natural, além de 

enriquecimento com o plantio de mudas de espécies arbóreas nativas com 

diversidade necessária para a restauração. 

Nesse caso, nas áreas marginais onde existe vegetação de porte arbórea 

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; 

 Definição das mudas a serem reflorestadas, levando em consideração 

suas características e as interações com o ambiente e fauna. 
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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. 

10.3.6.3 Cronograma 

As atividades previstas deverão ter início durante a fase de implantação 

da CGH, prevendo-se o reflorestamento. Os serviços de manutenção permanecem 

ao longo da fase de operação, notadamente até um nível de regeneração satisfatório 

para a mata ciliar. 

10.3.7 Programa de Monitoramento, Resgate e Salvamento da Ictiofauna 

Diante de algumas alterações que pode ocorrer no ambiente hídrico, com 

as alterações do ambiente original dos recursos hídricos, pode ocorrer interferência 

nos organismos viventes nesse meio, a alterando algumas populações. 

No projeto da CGH Alceu Viganó I acredita-se que os efeitos sobre a 

ictiofauna serão diminutos, devido a não formação de um lago expressivo. Sendo 

assim esse programa será de acompanhamento das atividades de implantação para 

poder verificar a influência da instalação do empreendimento sobre a ictiofauna 

local. 

10.3.7.1 Objetivos 

Assim esse programa busca:  

 Conhecer as principais espécies de ictiofauna; 

 Abordar as características das mesmas; 

 Avaliar as condições de adaptabilidade mediante as transformações do 

ambiente;  
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 Resgate da ictiofauna confinada nas áreas sob intervenção para 

implantação das estruturas de apoio. 

10.3.7.2 Metodologia 

Para atender aos objetivos propostos, o programa compreenderá a 

locação de pontos amostrais para realização do monitoramento (preferencialmente 

os pontos amostrais do levantamento prévio), para otimizar os trabalhos será 

realizada a compatibilização das campanhas da ictiofauna com as do programa de 

monitoramento da qualidade das águas. 

No período de resgate e salvamento, é importante aferir a medição de 

parâmetros ecológicos (dados físico-químicos) da água nos locais onde será 

realizado o salvamento dos peixes aprisionados. Tais parâmetros de medição 

(temperatura, oxigênio dissolvido, pH, condutividade), são de observação simples e 

direta a campo. 

Concluído o resgate, as espécimes encontradas deverão passar por uma 

vistoria, realizada por profissionais habilitados. Após atestado as boas condições de 

sobrevivência, os espécimes serão remanejados para as áreas com boas condições 

de habitat, no próprio Rio Chopim. 

10.3.7.3 Cronograma 

A execução das atividades do programa compreende desde o início das 

obras durante a implantação e um período compreendendo durante a operação do 

empreendimento. 

10.3.8 Programa de Monitoramento e Resgate Da Flora 

A fim de minimizar e compensar os impactos ambientais o projeto deverá 

consolidar um conjunto de informações, procedimentos e dispositivos a serem 

obtidos desde antes do início das obras, de forma a possibilitar a formação de um 

banco de dados sobre a fauna e flora local que permita o acompanhamento de sua 

evolução antes e após a implantação e operação do empreendimento, permitindo 

definir medidas corretivas ou compensatórias no âmbito do reservatório. 
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A construção e operação do empreendimento terão como consequências 

à descaracterização da fauna e da flora local. Assim, o resgate de espécies de 

plantas e animais constitui uma ação de grande valia na minimização dos impactos 

sobre esta, sendo fundamental para a construção de uma imagem positiva do 

empreendimento. 

10.3.8.1 Objetivos 

Assim esse programa busca:  

 Resgatar, salvar e replantar espécies da flora ameaçadas de extinção; 

 Resgate e salvamento da fauna local que não tenha sido afugentada da 

área; 

 Restaurar os locais utilizando flora com as mesmas características da 

vegetação local. 

10.3.8.2 Metodologia 

No intuito de conservação, o referido projeto deverá realizar um 

levantamento da flora regional, para que assim, possa projetar uma recomposição 

florística no entorno da área de alago, possibilitando um maior enriquecimento da 

flora local. Visando também, a descrição dos procedimentos de coleta, metodologia 

de análise, registros e procedimentos corretivos mais apropriados. 

Da mesma forma devem ser indicados os procedimentos de plantio de 

mudas das espécies a serem empregadas ou locais onde possam ser obtidas tanto 

para a recomposição de áreas degradadas como para os demais fins. 

10.3.8.3 Cronograma 

As atividades previstas serão desenvolvidas na fase de construção. 

10.3.9 Programa de Supressão da Vegetação e Limpeza das Áreas da Obra 

A supressão da vegetação será realizada nas áreas diretamente afetadas 

(ADA) do empreendimento. Em relação a área alagada do reservatório a biomassa 
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florestal tem uma influência direta sobre a qualidade da água, sendo que a não 

remoção deste material influenciará na proliferação de plantas e a redução do 

oxigênio dissolvido.  

O programa tem como finalidade programar e controlar aspectos técnicos 

da supressão de vegetação, sendo eles: área efetivamente necessária de corte, 

volumes retirados, métodos de corte, etc. 

A atividade de supressão de vegetação gera impactos negativos, estes 

podem ser mitigados através da obtenção de área de compensação. Um bom 

planejamento para se iniciar a supressão permite que ocorra uma fuga natural das 

espécies da fauna. 

Durante a obra serão transplantados os exemplares de espécies 

consideradas não madeiráveis, de preferência para lugares próximos aos de origem, 

sendo que deverão seguir estritamente as recomendações técnicas de profissional 

capacitado. 

10.3.9.1 Objetivos 

Assim esse programa busca:  

 Mitigar os impactos diretos e indiretos da atividade de supressão sobre, a 

flora local; 

 Impedir o acúmulo de material orgânico, através da retirada da vegetação das 

áreas inundáveis, remoção de benfeitorias e desinfecção de fontes de 

contaminação; 

 Evitar o processo de eutrofização das águas nos reservatórios; 

 Eliminar possíveis focos de contaminação por organismos patogênicos nos 

recursos hídricos superficiais e nos aquíferos antes do início do enchimento 

dos reservatórios; 

 Aproveitar os resíduos orgânicos na implantação do Programa de 

Recuperação de Áreas Degradadas. 
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10.3.9.2 Metodologia  

 O material derivado da supressão ou demolição de benfeitorias será 

empilhado sistematicamente até o local de transporte para local fora da área que 

será alagada. 

10.3.9.3 Cronograma 

Será realizado após a obtenção de licenciamento para a supressão de 
vegetação.  

10.3.10 Programa de Prevenção e Controle Ambiental dos Resíduos do 

Canteiro De Obras 

A gestão dos resíduos deverá considerar locais de acondicionamento 

correto, métodos de coleta, disposição final e deve ser responsável por orientar os 

funcionários sobre a real necessidade da correta disposição final dos resíduos. Os 

problemas provenientes de um mau planejamento dos resíduos são a poluição do 

solo do local e das águas. 

10.3.10.1 Objetivos 

Assim esse programa busca: 

 Minimizar a degradação, por aterramento, de coleções hídricas, como: rios, 

riachos, lagos e mananciais, pelo fato do depósito inadequado de entulhos; 

 Cuidar com a interferência desses materiais, que acumulados podem causar 

possíveis desvios em rios, riachos, causando alagamentos e cheias;  

 Reduzir a destruição de fauna e flora: poluição do ar, ocasionado por poeiras 

e, causada pelo acúmulo de matérias provenientes da obra;  

 Minorar deslizamentos de encosta e barreiras provocados por entulhos.  

10.3.10.2 Metodologia 

As áreas propostas para a instalação e destinação dos efluentes e 

resíduos não devem oferecer instabilidades, no caso de prevenção de 
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deslizamentos. Estes locais de armazenamento não devem estar próximos às áreas 

de nascente. 

Os veículos que serão responsáveis pelo transporte dos resíduos deverão 

obrigatoriamente respeitar a capacidade máxima de carga da caçamba, sendo 

necessário sempre que estiverem trafegando estar coberto por lonas fixadas nas 

laterais do veículo. 

10.3.10.3 Cronograma 

As atividades previstas serão iniciadas na fase inicial de construção. 
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11. CONCLUSÕES 

O presente Relatório Ambiental Simplificado é apresentado pelo Sr. 

Idiomar Zanella, a qual contratou a empresa CONSTRUNÍVEL ENERGIAS 

RENOVÁVEIS como consultora, visando a elaboração da avaliação dos impactos 

ambientais da CGH Alceu Viganó I em atendimento às Resoluções do CONAMA nos 

001/86 e 237/97 e CONSEMA nos 001/06 e 003/08 e o Termo de Referência Para 

Licenciamento Ambiental de CGH e PCH até 10MW, do IAP, de novembro de 2010.  

O Relatório Ambiental Simplificado refere-se ao projeto de uma Central 

geradora Hidrelétrica (CGH), localizada no rio Chopim, a CGH, está projetada para 

ser implantada no município de Cruzeiro do Iguaçu. A potência instalada do 

empreendimento será de 5,00 MW. 

Para caracterização do substrato ocorrente nos locais de implantação das 

principais estruturas da CGH, foram realizadas estudos geológicos, auxiliando na 

decisão dos projetos das estruturas. 

Além disso foi realizado diagnóstico da qualidade da água do local onde 

será o futuro empreendimento, no rio Chopim, sendo parte fundamental do estudo 

de implantação do empreendimento. 

Sendo assim, durante as atividades de campo amostraram-se diferentes 

locais a fim de avaliar as variáveis físicas, químicas e biológicas de onde será o 

futuro empreendimento hidrelétrico podendo verificar nos monitoramentos futuros 

caso o empreendimento afete a qualidade da água local.  

Assim, através do IQA (Índice de Qualidade de Águas) foi possível 

verificar que o ambiente diagnosticado apresenta boas condições, levando em conta 

os parâmetros avaliados nesse estudos.  

Ainda, o IET (índice de estado trófico) demonstrou neste trabalho que 

todos os pontos amostrais apresentam-se ultraoligortóficos, em virtude dos valores 

de clorofila estarão baixos, apesar de valores um pouco acima do estabelecido para 

fósforo. Corpos d’água limpos, de baixa produtividade, em que não ocorrem 

interferências indesejáveis sobre os usos da água, decorrentes da presença de 

nutrientes. 
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Conforme já relatado no prognóstico ambiental, as medidas 

compensatórias relativas ao impacto da supressão na fase de implantação serão 

realizadas a partir da destinação de área equivalente a desmatada e a recuperação 

das áreas de preservação permanente, fazendo enriquecimento e adensamento 

através do plantio de mudas. 

Quanto ao levantamento socioeconômico, identificou-se nas propriedades 

da área de influência do empreendimento, e de acordo com o levantando as 

propriedades afetadas não terão estruturas atingidas pelo empreendimento. 

Além disso, devem ser previstos investimentos na conservação dos 

acessos existentes em revestimento primário até o eixo da usina. 

Para evitar sobrecargas nos serviços municipais está previsto o incentivo 

do uso do transporte coletivo cedido pelo empreendedor aos funcionários, já que em 

várias das viagens contabilizadas os mesmos não se encontram com lotação 

máxima, diminuindo consideravelmente a quantidade de automóveis leves na vias 

localizadas da AID do empreendimento.  

Por fim, com os estudos elaborados não foram identificados aspectos 

socioambientais significativamente restritivos para a implantação do 

empreendimento desde que sejam considerados pelo empreendedor e responsáveis 

os planos e programas propostos para mitigação e minimização dos impactos, nas 

diversas fases do empreendimento. 

O cenário de não implantação do empreendimento não afetará 

significativamente um função do projeto proposto e do porte do empreendimento, 

uma vez que essa alternativa é viável em comparação a grandes projetos de UHE’s 

que tendem a serem ambientalmente e socialmente inviáveis na bacia do rio 

Chopim.  

Sendo assim se sucede a viabilidade socioambiental do empreendimento 

por possuir características e porte pequeno, desde que sejam levadas em contas 

todas as medidas mitigadoras e programas ambientais recomendados pela equipe 

técnica no presente estudo. 
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