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8. MEIO SOCIOECONÔMICO  

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

históricos, de infraestrutura, econômicos e arqueológicos visando à caracterização 

das áreas do empreendimento. 

Através da caracterização e análise das áreas de influência do 

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

acordo com as peculiaridades verificadas durante este estudo. 

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

correspondente ao município de Salto do Lontra, onde está localizada a CGH Do 

Lontra; a área de influência direta (AID), constituída pelas propriedades rurais a 

serem afetadas parcialmente pelo barramento, reservatório, canal adutor, canteiro 

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

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

estruturas e reservatório, ou seja, toda a área a ser ocupada pelo empreendimento 

no caso de sua implantação.   

A metodologia utilizada baseou-se em levantamento de dados 

secundários e primários. Os dados primários foram levantados através de vistoria de 

campo, entrevistas semiestruturadas aplicadas à população da AID e contato com 

órgãos públicos locais. 

8.1 ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA 

8.1.1 Localização e Acessos  

A mesorregião do Sudoeste Paranaense é uma das dez mesorregiões do 

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

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

ilustra a mesorregiões. 
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Figura 157: Mesorregião do Sudoeste Paranaense. 
Fonte: IBGE, 2013. 

A microrregião de Francisco Beltrão está dividida em vinte municípios, 

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

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

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

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

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

O município de Salto do Lontra esta localizada a 53 quilômetros do 

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

471, PR- 180, PR- 281. 
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Figura 158: Microrregião de Francisco Beltrão – PR. 
Fonte: IBGE, 2013.  

8.1.1.1 Aglomerações Urbanas e Rurais 

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

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

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

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

uma característica urbana. Observa-se que algumas localidades dispõem de 

serviços e infraestrutura característicos de áreas urbanas. 

O aglomerado rural destaca-se a Barra do Lontra localizada no interior do 

município de Salto do Lontra. A comunidade local tem como base econômica a 

agricultura e a pecuária. Com uma distancia aproximada de 15 quilômetros do centro 

do município de Salto do Lontra. 
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8.1.1.2 Indicadores Demográficos  

 

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

Paraná com 13.689 habitantes, segundo censo de 2010. 

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

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

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

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

Produto Interno Bruto do município.    

Analisando os dados dos últimos três censos apresentados na tabela 

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

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

redução na população rural do município. 

Tabela 36: População residente no município de Salto do Lontra – PR. 

 
Fonte: IBGE, 2013. 

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

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

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

no ano 2000, Salto do Lontra possui um base já não tão larga (figura 159). Este tipo 

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

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

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

é caracterizado pelo envelhecimento populacional e pela redução nas taxas de 

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

diminuição na proporção de indivíduos jovens.    

População 1991 População 1996 População 2000 População 2007 Populção 2010

Total Total Total Total Total

Salto do Lontra 14.297 13.015 12.757 12.480 13.689

Município
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Figura 159: Distribuição da população residente por faixa etária e sexo do município de Salto do 
Lontra - PR. 
Fonte: IBGE, 2013. 

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

uma proporção pequena quando relacionada às faixas que representam a população 

mais jovem, estas características são típicas de locais com medias taxas 

fecundidade e indicam que a população do município apresenta tendência de 

pequeno crescimento para os anos seguintes. 

8.1.1.3 Saneamento  

Os indicadores de saneamento básico são compostos pelos serviços de 

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

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

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

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

população, além de contribuírem para degradação ambiental. 

Quanto ao número total de domicílios cadastrados, estes não 

correspondem ao total de domicílios particulares ocupados levantando pelo IBGE no 

censo de 2010. 

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

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

esgotamento sanitário é feito pelo Estado. 

Tabela 37: Efluentes Produzidos em Salto do Lontra - PR. 

 
Fonte: IBGE, 2013. 

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

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

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

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

dos 346 municípios do estado.  

 

Tabela 38: Abastecimento de Água no Município de Salto do Lontra - PR. 

 
Fonte: IBGE, 2013.  
 
 

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

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

 

Tabela 39: Destino do Lixo Produzido no Município de Salto do Lontra - PR. 

 
Fonte: IBGE, 2013. 

Efluentes Domicílios 

Fossa séptica 11

Fossa rudimentar 119

Rio ou lago 1

Vala 18

Outro 6

Abastecimento de Água Domicílios 

Rede geral 2.464

Paço ou nascentes na propriedade 1.390

Rios, açudes ou lagos 4

Outro 3

Destino do Lixo Domicílio

Coletado 2.707

Coletado por serviço de limpeza 2.216

Coletado em caçamba de serviço de limpeza 491

Jogado em terreno baldio ou logradouro 65

Jogado em terrenos baldios ou logradouros 18

Enterrado 178

Outros 60
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8.1.1.4 Saúde 

O sistema de saúde atualmente vigente no Brasil é baseado na 

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

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

preventivas, como as de vacinação; implantação de programas que estabelecem 

contato direto com a população, como o Programa de Saúde da Família que conta 

com os Agentes Comunitários que realizam visitas domiciliares; dentre outros. 

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

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

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

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

da participação da comunidade. 

Os números gerais de estabelecimentos de saúde no município de Salto 

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

Exceto que no presente município não há a presença de estabelecimento 

de saúde federal ou estadual.    

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

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

2000 no estado de Salto do Lontra é de 73.60 anos. 

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

idade do município diminuiu de 29.28% para 11.91%. 
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Figura 160: Taxa de mortalidade infantil (1000 NV). 
Fonte: Ministério da Saúde, 2000. 

8.1.1.4.1 Zoonose do estado do Paraná 

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

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

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

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

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

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

As zoonoses são consideradas um grande problema de saúde pública, 

pois representam 75% das doenças infecciosas emergentes no mundo. Estudos 

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

patógenos animais tem múltiplos hospedeiros. A disseminação dessas doenças está 

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

viáveis na fonte de infecção (Ministério da saúde, 2009) 

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

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

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

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

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

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

11,91%

17,30%

24,40%

Salto do Lontra Paraná Brasil

Mortalidade  até 1 ano de idade 
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convivência tem uma grande importância para saúde individual e coletiva. Neste 

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

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

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

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

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

municípios de Curitiba, Maringá, Araucária, Ponta Grossa, Fazenda Rio Grande, 

Lapa, Pinhais, São José dos Pinhais, Tibagi, Corbélia e Terra Boa, que atendem 29, 

67% da população do estado (o estado possui 399 municípios) e têm suas ações 

voltadas para o controle de algumas zoonoses e para o controle de população 

animal, principalmente cães e gatos. 

A seguir algumas das zoonoses mais conhecidas: Leishmaniose, 

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

peçonhentos.  

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

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

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

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

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

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

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

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

No estado do Paraná foram registrados 13 casos confirmados de 

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

100.000 mil. Foram registrados 3 casos de Febre mucosa nos municípios de 

Guaraqueçaba, Leópolis e Marialva sendo que um evoluiu para óbito, letalidade de 

33%.  

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

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

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

aos demais ciclos de transmissão, foram notificados 593 casos de raiva no ciclo rural 

(animais de produção), 55 no ciclo aéreo (morcegos). 
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No estado do Paraná, período de 2007 a 2010, houve uma redução de 

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

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

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

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

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

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

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

cada 100.000 habitantes. 

8.1.1.5 Educação  

Os dados sobre a educação contribuem para avaliar de vida da 

população. Na área de estudo observa-se duas realidade distintas, tanto no que diz 

respeito à demanda quanto na oferta de acesso à educação. Estas diferenças 

ocorrem em função da grande do coeficiente populacional observado.  

O desenvolvimento de um povo é diretamente proporcional aos esforços 

dispensados para educação.  A seguir serão apresentados alguns dos principais 

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

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

possuem 596 alunos matriculados no ensino publico 1.059 alunos matriculados no 

ensino municipal e 247 alunos matriculados no pré-escolar. 

Tabela 40: Número de Alunos no Município de Salto do Lontra – PR. 

 
Fonte: IBGE, 2013.  

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

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

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

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

2000, o número de alunos entre 15 a 17 anos passou de 55,06% em 1991 para 

Matriculas Total de Alunos

Matriculas no ensino fundamental 2.068

Matriculas no ensino médio 596

Matriculas no pré-escolar 247
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75,70% em 2000 e o número de alunos entre 18 a 24 anos passou de 5,08% para 

7,30% em 2000.   

 
Figura 161: Indicadores de Atendimento Educacional em Salto do Lontra - PR 1991/2000. 
Fonte: Atlas do desenvolvimento humano no Brasil, 2000. 

8.1.1.6 Índice de Desenvolvimento Humano 

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

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

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

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

0,500 a 0,799; elevado, quando for maior ou igual a 0,800. 

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

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

a longevidade.  

 

Tabela 41: IDH de Salto do Lontra – PR. 

 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2013. 

19,35%

84,66%

11,67%

1,91%

68,86%

89,45%

46,65%

4,21%

Alunos 5 a 6 anos na escola

Alunos 7 a 14 anos na escola

Alunos 15 a 17 anos na escola

Alunos 18 a 24 anos na escola

2000 1991

IDH-M IDH-M IDH-M

Renda Educação Longevidade

Salto do Lontra 0,638 0,831 0,810

Município
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8.1.1.7 Uso e Ocupação do Solo 

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

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

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

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

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

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

inspirou seus primeiros habitantes. Nicolau Inácio, juntamente com Benjamim 

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

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

formar.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

só tiveram fim em 1957 com a Revolução dos Colonos de toda a região de Francisco 

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

construindo o povoado.  

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

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

Beltrão.  

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

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

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

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

comarca, criada pela lei municipal 8.280/86. 
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A Figura a seguir mostra a o uso e ocupação do solo no município de 

Salto do Lontra identificando a mata, os solos expostos e as culturas temporárias ou 

anuais. 

 
Figura 162: Mapa de uso e ocupação do solo do município de Salto do Lontra – PR. 
Fonte: FURB, 2013. 

8.1.1.8 Atividades econômicas  

As atividades econômicas desenvolvidas na AII do empreendimento 

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

8.1.1.8.1 Agricultura 

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

nas produções de soja com 30.450 toneladas, em uma área de 9.000 hectares, 

milho com 29.200  toneladas, em uma área de 5.000 hectares, feijão com 750 

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

de 3.600 hectares por ano. Outras culturas também impulsionam a produção 

agrícola no município como: mandioca com uma produção de 9.600 toneladas, 
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tomate com uma produção de 129 toneladas e cana-de-açúcar com uma produção 

de 3.600 toneladas. 

 

 

Tabela 42: Principais Culturas Exploradas no Município de Salto do Lontra - PR. 

 
Fonte: IBGE, 2013. 

8.1.1.8.2 Pecuária 

A pecuária local está em franco desenvolvimento apresentando 30.468 

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

5.784.62 cabeças de galinhas, vacas ordenhadas com 7.112 cabeças, ovinos com 

760 cabeças, equinos com 497 cabeças, caprinos com 1.120 cabeças, muares com 

21 cabeças e bubalinos com 27 cabeças. Outras atividades da pecuária que 

também, merece destaque no município é a produção de leite que conta com 25.500 

mil/litros, ovos de galinha que conta com 9.149 mil/dúzias e mel de abelha que conta 

com 17.200 mil/quilos. 

Tabela 43: Principais Rebanhos no Município de Salto do Lontra - PR. 

 
Fonte: IBGE, 2013. 

Área Produtividade Produção 

(ha) kg/ha (t)

Soja 9.000 3.383 30.450

Milho 5.000 5.800 29.00

Trigo 3.600 2.550 9.180

Feijão 450 1.666 72.900

Mandioca 400 24.000 9.600

Cana-de-açucar 60 60.000 3.600

Tomate 3 43.000 129

Lavouras

Descrição Quantidade

Bovinos 30.468 cabeça

Equinos 497 cabeças

Suínos 27 cabeças

Caprinos 25.000 cabeças

Ovinos 460 cabeças

Frangos 3654.051 cabeças

Galinhas 5784.620 cabeças

Muares 21 cabeças

Ovos de Galinha 9.149 mil/duzias

leite de vaca 25.500 mil/litros

Mel de Abelha 17.100 mil/quilos
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8.1.1.8.3 Agropecuária 

 

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

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

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

sustentação a produção de leite. 

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

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

leite produzidos anualmente. 

8.1.1.8.4 Indústria e Comércio 

Tabela 44: Principais Indústrias e Comércios do Município de Salto do Lontra - PR. 

 
Fonte: IBGE, 2013. 

8.1.1.8.5 Turismo, Lazer e Cultura 

 

O município conta com polo turístico regional constituído de lagos, 

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

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

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

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

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

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

bioma que caracteriza o local. 

  

Empresas Unidades

Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal 5

Alojamento e alimentação 19

Atividades imobiliárias 26

Educação 2

Intermediação financeira 3

Outros serviços coletivos 57
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• Foto do município de Salto do Lontra – PR 

  
Figura 163: Cachoeira que deu origem ao nome da cidade. 

Fonte: Salto do Lontra – PR. 

 
Figura 164: Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida. 
Fonte: Salto do Lontra – PR. 
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Figura 165: Araucárias e campo no município do Salto do Lontra - PR. 
Fonte: Salto do Lontra – PR. 

 
Figura 166: Imagem aérea da Cidade. 
Fonte: Salto do Lontra – PR. 
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8.1.1 Área de Influência Direta  

8.1.1.1 Aspectos Metodológicos (AID) 

Durante os estudos realizados na região do empreendimento da CGH Do 

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

realizadas algumas entrevistas com moradores locais, buscando dados 

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

implantação da barragem. Nesta entrevista foram ouvidas pessoas que trabalhavam 

nas áreas locais e também dos próprios proprietários das áreas. 

Foi realizado um questionário, aonde se buscava saber dados como 

quantidades de terras, distribuição em forma de lavouras, pastagens, 

reflorestamentos entre outros. Dados de benfeitorias existentes nas áreas 

(Propriedade do Sr. Darci Antonio Meirinho, Propriedade do Sr. Guiomar Maria 

Campiner, Sr. Eraldo kulkamp, Sr(a). Odete Maria Canceller,  Sr. Sidnei kulkamp e 

Sr. Janio Frasetto como maquinários agrícolas, valor das terras por hectare, 

informações como renda familiar total, e também da renda das famílias dos 

funcionários, escolaridade e perguntas sobre a implantação do empreendimento no 

local, apontando pontos positivos e negativos. 

As entrevistas ocorreram entre os dias 13 a 17 de Maio de 2013, sendo 

realizadas pela equipe coordenada pela Construnível Energias Renováveis Ltda. 

8.1.1.2 Características da População Entrevistada 

O público alvo das entrevistas foram funcionários e proprietários das 

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

sendo que as áreas que serão destinadas ao reservatório, barramento, canal adutor 

e casa de força foram cadastradas somente 6 propriedades rurais, de posse dos 

Senhores Darci Antonio Meirinho, Guiomar Maria Campiner, Eraldo kulkamp, Odete 

Maria Canceller, Sidnei kulkamp e Janio Frasetto.  
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Tabela 45: Características das Pessoas Entrevistadas da AID da CGH Do Lontra. 

 
Fonte: Construnível, 2013. 

8.1.1.3 Fonte de Renda dos Entrevistados 

A maior parte dos entrevistados tem na agricultura e na pecuária a sua 

fonte de subsistência e renda. Como demonstra a tabela a seguir. 

Tabela 46: Fonte de Renda dos Entrevistados Residentes na AID da CGH Do Lontra. 

 
Fonte: Construnível, 2013.  

8.1.1.4 Local de trabalho 

Dos proprietários entrevistados nas 6 propriedades afetadas, 5 deles 

afirmaram trabalhar exclusivamente em um mesmo local, apenas 1 proprietário 

possui outras alternativas de renda, sendo sua aposentadoria.  

8.1.1.5 Técnicas e Recursos Utilizados 

Na área de influência direta da CGH Do Lontra, foi realizado o 

levantamento do perfil das propriedades, quanto ao sistema de preparo, plantio e 

colheita utilizados nas suas propriedades, podendo desta forma perceber pela tabela 

Entrevistado Vínculo Município Localidade Margem 

Darci Antonio Meirinho Proprietário Salto do Lontra Zona Rural Esquerda

Guiomar Maria Campiner Proprietário Salto do Lontra Zona Rural Esquerda

Eraldo Kulkamp Proprietário Salto do Lontra Zona Rural Esquerda

Odete Maria Canceller Proprietário Salto do Lontra Zona Rural Esquerda

Sidnei Kulkamp Proprietário Salto do Lontra Zona Rural Esquerda

Janio Frasetto Proprietário Salto do Lontra Zona Rural Direita

Entrevistado Vínculo Município Localidade Fonte de Renda

Darci Antonio Meirinho Proprietário Salto do Lontra Zona Rural Agricultura/Pecuária 

Guiomar Maria Campiner Proprietário Salto do Lontra Zona Rural Aposentadoria 

Eraldo Kulkamp Proprietário Salto do Lontra Zona Rural Agricultura

Odete Maria Canceller Proprietário Salto do Lontra Zona Rural Agricultura/Pecuária 

Sidnei Kulkamp Proprietário Salto do Lontra Zona Rural Agricultura/Pecuária 

Janio Frasetto Proprietário Salto do Lontra Zona Rural Madereira
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a seguir que existe um baixo nível tecnológico empregado pelos produtores em 

qualquer uma das três etapas empregadas para o sistema agrícola.  

Tabela 47: Técnicas e Recursos Utilizados na Atividade Agrícola da AID. 

 
Fonte: Construnível, 2013.  

8.1.1.6 Uso de Solo e produção Agropecuária 

Com relação ao uso do solo para produção agropecuária nas 

propriedades rurais entrevistadas foram levantados os seguintes dados: A maior 

parte das propriedades tem como prática de produção temporária de milho e plantio 

de fumo, grande parte das propriedades são destinadas a pastagens para os 

animais.   

  

Tabela 48: Uso do Solo na AID da CGH Do Lontra. 

 
Fonte: Construnível, 2013. 

A primeira propriedade visitada foi a do Sr (a) Odete Maria Canceller, a 

área propriedade que está localizada na margem esquerda do rio Lontra, onde irá 

ser locado o Barramento e o Canal adutor da CGH Do Lontra. A propriedade 

apresenta uma área total de 15 ha. Tendo em destaque a plantação de pastagem 

para o manejo de vaca leiteira e consequentemente comercializar o leite. A 

propriedade também apresenta área de lavoura destinada para plantação de milho 

para alimentação dos animais e fragmentos de mata nativa, distribuídas em áreas de 

Mata Ciliar e Capões de Mato, etc. 

Proprietário Área (ha) Preparo do Solo Plantio Colheita

Darci Antonio Meirinho 11 Mecanizado Tradicional Manual 

Guiomar Maria Campiner 0.10 *** *** ***

Eraldo Kulkamp 10 Mecanizado Tradicional Manual 

Odete Maria Canceller 15 Mecanizado Tradicional Mecanizado

Sidnei Kulkamp 10 Mecanizado Tradicional Manual 

Janio Frasetto 4 *** *** ***

Proprietário Município Localidade Produção

Darci Antonio Meirinho Salto do Lontra Zona Rural Campo/Lavoura/Vegetação

Guiomar Maria Campiner Salto do Lontra Zona Rural Vegetação

Eraldo Kulkamp Salto do Lontra Zona Rural Campo/Lavoura/Vegetação

Odete Maria Canceller Salto do Lontra Zona Rural Campo/Lavoura/Vegetação

Sidnei Kulkamp Salto do Lontra Zona Rural Campo/Lavoura/Vegetação

Janio Frasetto Salto do Lontra Zona Rural Campo/Vegetação
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A segunda área de terra visitada foi na propriedade do Sr. Darci Antonio 

Meirinho, a propriedade apresenta uma área total de 11 ha destinado a áreas de 

lavoura destinada para o plantio de fumo, campo é destinado para pastagem de 

animais, para a produção de leite. A propriedade está localizada na margem 

esquerda do rio Lontra aonde irá passar o Canal Adutor.    

A terceira propriedade visitada foi do Sr. Eraldo kulkampe, a área esta 

localizada na margem esquerda do rio Lontra, aonde ira atingir o Canal Adutor da 

futura instalação da CGH Do Lontra. A propriedade apresenta uma área total de 10 

ha, destinados a plantio de fumo, campo para criação de animais e mata ciliar.   

A quarta propriedade visitada pela equipe multidisciplinar da Construnível 

Energias Renováveis, foi a do Sr. Sidnei Kulkamp, esta localizada na margem 

esquerda do rio Lontra, com uma área de 10 ha, onde será as instalações do Canal 

Adutor do futuro empreendimento. Na propriedade se desenvolve a atividade de 

plantio de fumo e criação de animais para produção de leite. 

A quinta área de terra visitada foi na propriedade do Sr. Janio Frasseto, a 

propriedade apresenta uma área total de 4 ha destinado a áreas de campo é 

destinado para pastagem de animais e vegetação. A principal fonte de renda da 

propriedade é uma madeireira. A propriedade está localizada na margem direita do 

rio Lontra aonde será o reservatório da CGH Do Lontra.    

A sexta propriedade visitada foi da Sr(a) Guiomar Maria Campener, a 

área esta localizada na margem esquerda do rio Lontra, aonde ira atingir o 

Reservatório da futura instalação da CGH Do Lontra. A propriedade apresenta uma 

área total de 0,01 ha, na propriedade não tem produção agrícola nem criação de 

animais.   
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Figura 167: Vista parcial do açude e área de pastagem na propriedade da Sr (a) Odete. 
Fonte: Construnível, 2013. 

 
Figura 168: Área destinada a pastagem de animais na propriedade do Sr. Darci. 
Fonte: Construnível, 2013. 
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Figura 169: Área de Lavoura na Propriedade do Sr. Eraldo. 
Fonte: Construnível, 2013. 

 
Figura 170: Vista parcial da propriedade do Sr Sidnei. 
Fonte: Construnível, 2013. 
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Figura 171: Vista parcial do quintal na propriedade do Sr (a). Guiomar.  
Fonte: Construnível, 2013. 

8.1.1.7 Perfil da Propriedade 

No levantamento dos perfis das propriedades foi identificado que na 

maioria dos proprietários possuem suas casas e demais benfeitorias nas 

propriedades cadastradas. As características variam quanto à existência de 

infraestrutura básica. De acordo com dados levantados na caracterização das 

tipologias das moradias foram identificadas que a maioria é construída em madeira e 

alvenaria. A situação habitacional dessas famílias pode ser considerada de média 

qualidade, pois apresenta instalações elétricas, água encanada, com saneamento 

básico rudimentar. As propriedades também possui benfeitorias como: Galpões 

diversos, garagem para veículos e maquinários agrícolas mecanizados e não 

mecanizados, estábulos etc. As vias de acesso estão em boas condições, 

cascalhadas e drenagem, o transporte é feito de forma particular, havendo 

transporte escolar coletivo. 
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Tabela 49: Situação Habitacional dos Moradores da AID da CGH Do Lontra. 

 
Fonte: Construnível, 2013. 

As fotografias apresentadas a seguir, mostram algumas moradias dos 

entrevistados e permitem uma noção da sua situação habitacional. 

 
Figura 172: Residência na propriedade da Sr (a). Odete. 
Fonte: Construnível, 2013. 

Proprietário Município Localidade Tipo da Construção 

Darci Antonio Meirinho Salto do Lontra Zona Rural Mista 

Guiomar Maria Campiner Salto do Lontra Zona Rural Alvenaria

Eraldo Kulkamp Salto do Lontra Zona Rural Alvenaria

Odete Maria Canceller Salto do Lontra Zona Rural Mista 

Sidnei Kulkamp Salto do Lontra Zona Rural Mista 

Janio Frasetto Salto do Lontra Zona Rural Alvenaria
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Figura 173: Galpão para o manejo dos animais na propriedade do Sr (a) Odete. 
Fonte: Construnível, 2013. 

 
Figura 174: Residência na Propriedade do Sr. Darci. 
Fonte: Construnível, 2013. 
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Figura 175: Residência da filha do Sr. Darci em sua propriedade. 
Fonte: Construnível, 2013. 

 
Figura 176: Benfeitoria na propriedade Sr. Darci.   
Fonte: Construnível, 2013. 
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Figura 177: Residência na propriedade do Sr. Eraldo.  
Fonte: Construnível, 2013. 

 

 
Figura 178: Residência na propriedade do Sr. Sidnei.  
Fonte: Construnível, 2013. 
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Figura 179: Residência na propriedade do Sr. Janio.  
Fonte: Construnível, 2013. 

 
Figura 180: Benfeitoria na propriedade do Sr. Janio. 
Fonte: Construnível, 2013. 
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Figura 181: Residência na propriedade do Sr (a). Guiomar.  
Fonte: Construnível, 2013. 
 

8.1.1.8 Expectativa dos Entrevistados quanto a CGH Do Lontra 

Foram realizadas entrevistas, com os proprietários e alguns funcionários 

das áreas atingidas, abordando aspectos gerais quanto ás expectativas de cada um 

em relação à implantação do empreendimento. O que nos permite obter uma visão 

mais ampla da realidade relativa ás expectativas da população sobre a construção 

da CGH Do Lontra. 

De acordo com o levantamento realizado com os entrevistados nas 

propriedades cadastradas, todos já ouviram falar sobre a possibilidade de 

construção da CGH no rio Lontra, e as expectativas sobre o empreendimento se 

mostraram positivas em todos os casos, para todos eles a construção da CGH Do 

Lontra representa aumento de renda, maior valorização das terras e melhoria das 

estradas de acesso à localidade. 

8.1.1.9 Resultados encontrados 

Foram entrevistados moradores nas futuras áreas de influência direta do 

empreendimento do município paranaense Salto do Lontra com a realização das 

entrevistas com famílias residentes locais notou-se que:  
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O preço médio por hectares para as áreas de pastagem e lavoura ficou 

entre 40 a 50 mil reais, sendo que para as áreas de mato e capoeira o preço varia 

em torno de 10 a 12 mil reais por hectares. Algumas entrevistas, não foram obtidas 

respostas devido ao não conhecimento por parte dos proprietários; 

As benfeitorias existentes nas propriedades foram: Casa de proprietários, 

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

agrícolas, estábulos e ou cachoeiras; 

O fornecimento de energia elétrica nas fazendas é diretamente distribuído 

pela empresa Companhia Paranaense de Energia (COPEL); 

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

móveis; 

O fornecimento de água nas propriedades atingidas é feita através de 

poços artesianos e nascentes existentes próximos as residências do local; 

As principais fontes de renda das propriedades é a criação de animais 

(gado de corte e vaca leiteira) e lavouras de milho, etc.; 

O número de pessoas por família de funcionários variou de uma a quatro 

pessoas; 

A idade destes familiares variou de 6 a 80 anos; 

Todas as famílias, sendo de funcionários como de proprietários tem 

pretensão de continuar residindo no local. 

Em relação à participação de associações e grupos comunitários, todas 

as pessoas entrevistadas afirmaram não participar de nenhum tipo de associação. 

Referente ao conhecimento dos empreendimentos hidroelétricos na 

região: Reprodução das próprias respostas dos entrevistados. Citadas apenas 

algumas entrevistas. 

"Tem uma certa ideia"; 

"Conhece outras usinas em funcionamentos". 

Referente aos pontos que mais lhe preocupam: Reprodução das próprias 

respostas dos entrevistas. Citando apenas algumas entrevistas. 

"Vai diminuir a quantidade de peixes"; 

"Muita área alagada seria um problema"; 

"Com uma área alagada muito grande prejudicaria a natureza"; 
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Referente aos pontos que mais lhe agradam: Reprodução das próprias 

respostas dos entrevistados. Citando apenas algumas entrevistas. 

"Terá mais energia disponível e desenvolvera mais a região"; 

"Maior produção de energia". 

Referente ao empreendimento vai atrapalhar ou ajudar em suas 

atividades: Reprodução das próprias respostas dos entrevistados. Citando apenas 

algumas entrevistas: 

"Acredito que não irá atrapalhar"; 

"Se montar acampamentos (escritórios, bota fora e outros), irá atrapalhar"; 

"Se a área de alagamento for grande irá atrapalhar". 

8.1.1.10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este relatório buscou atender aos objetivos do cadastro socioeconômico: 

possibilitar futuras análises sobre a influência do empreendimento nas condições de 

vida das famílias diretamente relacionadas e identificar potencias, demandas e 

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

sistematicamente a situação econômica, produtiva e social. Ou mais 

especificamente, apresentamos as características da população envolvida, da 

unidade familiar e produtiva, os usos e acessos da água no rio Lontra, o perfil das 

propriedades, e por fim as expectativas das famílias sobre a CGH Do Lontra. 

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

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

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

mas já ouviram falar, tais moradores acreditam que a implantação do 

empreendimento irá trazer benefícios a região, os proprietários foram informados 

sobre a atual proposta, e se mostraram de acordo, devido a área de alagamento não 

ser muito grande, preservando desta forma sua propriedade e principalmente a 

natureza. 
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9. PROGNÓSTICO AMBIENTAL 

9.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Entende-se por prognóstico ambiental o conjunto atividades técnicas e 

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

dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas.  

Dessa forma a avaliação dos impactos ambientais tem com objetivos 

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

empreendimento. Buscando primeiramente agregar dados estatísticos, 

bibliográficos, cartográficos e documentos, permitindo análises extensas sobre a 

realidade socioambiental da região da CGH do Lontra. Assim as visitas 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 

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, 
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intensidade (grande, média ou pequena), importância (pequena, média ou grande), 

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

A seguir serão apresentados os impactos ambientais referente à 

implantação e operação da futura CGH do Lontra seguidos das medidas 

mitigatórias proposta com a finalidade de diminuir os impactos negativos e 

potencializar os positivos. 

9.1.1 Parâmetros para avaliação dos impactos 

 Buscando objetivar a avaliação no contexto da dinâmica ambiental 

vigente a identificação dos impactos, parte de cada componente ambiental dos 

meios físicos, bióticos e socioeconômicos. Os parâmetros utilizados para a 

classificação dos impactos são os seguintes: 

Ocorrência: referindo-se às reais possibilidades do impacto vir a 

acontecer, podendo ser certa, pouco provável, provável e improvável; 

Fase de Ocorrência: correspondência do impacto às etapas do 

planejamento, implantação ou operação do empreendimento; 

Efeito: positivo, quando pode gerar benefícios ao ambiente e às 

comunidades, resultando em melhoria da qualidade ambiental; negativo, quando 

pode resultar em dano ou perda ambiental; ou indeterminado, quando não se sabe 

quais serão seus efeitos. Na determinação desta variável, não foram consideradas a 

aplicação de medidas de controle ou a sinergia do impacto com outro; 

Ação: podendo ser direta, quando decorrente direta e unicamente do 

efeito causal presente na descrição do impacto, indireta quando originário de algum 

outro impacto ou efeito sinérgico; 

Origem: podendo se primária, quando causada inerentemente das 

atividades de implantação ou operação do empreendimento, ou secundária, quando 

decorrente de interações do meio modificado; 

Prazo: refere-se ao momento em que o impacto será observado a partir 

do início do efeito causal, podendo ser imediato, quando decorre simultaneamente à 

ação geradora; médio ou longo prazo após o inicio das ações; 



Empreendedor: Idiomar Zanella 
Rio Lontra 
Salto do Lontra- PR  

Relatório Ambiental Simplificado 
Potência Instalada: 0,82 MW 
CGH do Lontra 

321 
 

 

 

 
CONSTRUNIVEL ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA 
Coordenador geral: Cleber Antonio Leites CREA-SC nº 084660-3 
Rua Otacílio Gonçalves Padilha nº 117, Bairro Primo Tacca, sala 01 
Fone/fax: 49 – 3433 1770  Email: ambiental@construnivelconstrutora.com.br  
  
     
 

Interação: cíclico, quando aparece de tempos em tempos, obedecendo a 

variações sazonais ou períodos definidos; sinérgicos, quando decorre da interação 

de vários aspectos do ambiente ou cumulativo, quando se agrava com o passar do 

tempo e se intensifica;  

Abrangência: local, com distribuição espacial restrita; ou regional, 

quando ocorre de forma disseminada no território; 

Permanência: representando o tempo de permanência do impacto, 

podendo ser: estratégico, quando o impacto termina depois de cessado o efeito 

causal; temporário, quando permanece apenas por certo período de tempo 

claramente definido, quando o ambiente afetado tende a regenerar-se do impacto 

sofrido ou quando tende a estabilizar; permanente, uma vez desencadeado, não 

mais será eliminado no horizonte do projeto sem intervenção; 

Magnitude: é a grandeza de um impacto em termos absolutos, medidas 

qualitativa e quantitativamente, onde pode ser considerada em baixa, média e alta 

magnitude. 

Reversibilidade: refere-se à possibilidade de atenuar ou evitar os efeitos 

dos impactos negativos com a implantação de medidas de preservação e controle 

ou programas ambientais, podendo ser: reversível, quando pode ser objeto de ações 

que restaurem equilíbrio ambiental próximo ao pré-existente; ou irreversível, quando 

a alteração não pode ser revertida por ações de intervenção. 

9.2 IDENTIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS  

9.2.1 Meio Físico 

9.2.1.1 Alteração da qualidade da água 

Avaliação: Instalação/Operação; AID; Certa; Negativo; Direta; Primária; 

Médio; Sinérgico; Regional; Permanente; Baixo; Reversível. 
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Em função das obras de instalação do empreendimento, como 

aterramento do canteiro de obras e escavação do canal de adução, por exemplo, 

poderá resultar em alterações do solo que provocarão a remoção do mesmo, o 

expondo a intempéries climáticas, o que favorece a ocorrência de lixiviação e 

transporte de sedimentos até o leito do rio, alterando a turbidez da água. Como 

aumento da turbidez na água, a penetração de luz solar na água fica comprometida, 

reduzindo a taxa fotossintética, realizada pelo fitoplâncton, assim reduzindo os 

teores de oxigênio na água do rio. 

Além dessas ações poderão ocorrer alterações na qualidade da água 

durante a fase de operação como o enchimento do reservatório. Com a construção 

da CGH do Lontra, o fluxo normal do rio será interrompido, com isso resultará 

algumas mudanças na qualidade da água. Com a formação do reservatório ocorrerá 

uma transformação da água do rio de um sistema lótico para a um sistema lêntico 

ocasionando mudanças no ecossistema fluvial. Sabe-se que em grandes barragens 

ou até em lagos naturais a água do fundo do reservatório é mais fria no verão e mais 

quente no inverno, apresentando diferença na temperatura em relação à água 

superficial que geralmente é mais quente em todas as estações do ano, 

ocasionando alteração aos ciclos de vida aquática de forma direta. Porém com o 

passar do tempo à transformação do ambiente aquático com a formação do 

reservatório seguirá uma fase de equilíbrio até a sua estabilização. 

Como se trata de uma CGH, em vista da proporção do empreendimento, 

sabe que as alterações da temperatura não serão significativas, sendo assim não 

afetando em grande proporção o ciclo de vida da aquática. 

Esses impactos também estão relacionados às taxas de assoreamento do 

reservatório consequência da concentração de sólidos suspensos na água. A 

decomposição da matéria orgânica também é um fator importante e bastante 

significativo na alteração da qualidade da água. Esse impacto é mitigável por se 

tratar uma área alagada pequena comparada a grandes empreendimentos, porém 

ainda assim é importante a realização das medidas mitigadoras apresentadas. 

Poderá ocorrer na fase de implantação, durante as obras, sendo de ocorrência na 

ADA, até que se estabilizem as condições naturais da qualidade das águas. Na 

operação da CGH, este impacto é exclusivamente ocorrente no reservatório. 
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9.2.1.2 Alteração do balanço hídrico 

Avaliação: Operação; AID; Certa; Negativo; Direta; Primária; Imediato; 

Sinérgico; Local; Permanente; Baixo; Irreversível. 

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

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

local, porém o reservatório da CGH do Lontra terá porte reduzido, em função de 

trazer alterações com baixa intensidade na calha do rio. Essa mudança irá ocorrer 

no reservatório, devido à mudança do ambiente lótico para lêntico, e no trecho de 

vazão reduzida, devido ao menor volume de água do rio Lontra. 

9.2.1.3 Ecotoxidade 

Avaliação: Operação; ADA; Pouco Provável; Negativo; Indireta; 

Secundária; Longo prazo; Cumulativo; Local; Permanente; Baixo; Reversível. 

A composição química da água poderá ser alterada devido à 

transformação do ambiente lótico para lêntico, pois o reservatório modificará as 

características hidráulicas do rio, como volume e tempo de residência, assim as 

variações dos parâmetros físicos e químicos da água relativas à contaminação 

provocada por defensivos agrícolas, fertilizantes, e efluentes domésticos, além das 

atividades ocorrentes na AID, podem ser responsáveis pela ecotoxidade do 

reservatório. Diante disso, esse impacto deve ser considerado apesar do baixo 

volume do reservatório em vista que foi confirmada a emissão de efluente doméstico 

no rio Lontra.  

Esse impacto está relacionado diretamente à capacidade de eutrofização 

do local, resultante dos poluentes orgânicos e inorgânicos, sendo assim a 

eutrofização poderá variar a composição química da água podendo chegar a níveis 

tóxicos para a comunidade aquática e para a saúde da população que venha a 

utilizar o reservatório. Dessa forma, deverá ser monitorada a presença e o 

crescimento da população das algas. 

Apesar de ser de baixa probabilidade, não se pode esgotar sua 

possibilidade de ocorrência, sendo importante tomar medidas de monitoramento. 
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9.2.1.4 Poluição do corpo hídrico e do solo por efluentes e resíduos 

sólidos 

Avaliação: Instalação; AID; Provável; Negativo; Direta; Primária; 

Imediata; Local; Estratégica; Baixo; Reversível. 

Durante a fase da implantação do canteiro de obra, ocorrerão 

aglomerações de operários no local do empreendimento, podendo resultar algumas 

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

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

máquinas, resíduos da construção, lixo orgânicos e inorgânicos das pessoas que 

irão fazer a execução, isso poderá contribuir para a poluição das águas e também o 

do solo.  

9.2.1.5 Eutrofização do corpo hídrico 

Avaliação: Operação; ADA; Pouco Provável; Negativo; Direta; 

Secundária; Médio a Longo Prazo; Sinérgico; Local; Permanente; Baixo; Reversível. 

O processo de eutrofização ocorre ao enriquecimento das águas com 

nutrientes, o que ocasiona a proliferação excessiva da flora aquática, alterando o 

teor de oxigênio dissolvido, além de outros elementos como cor, turbidez, odor e 

sabor, devido à presença de toxinas nas águas. A eutrofização também está 

relacionada a fatores das características hidráulicas, exemplificado quanto menos 

tempo de residência e área inundada menor será a ocorrência de processos de 

degradação da qualidade da água. 

Os poluentes causadores de eutrofização são o nitrogênio e o fósforo e, 

portanto, tratando-se de elementos limitantes sabe-se que o aporte desses 

nutrientes está caracterizado pela ocupação urbana da bacia hidrográfica. 

A concentração limitante segundo a Resolução do CONAMA nº 357/05 é 

de 0,1 mg/l para fósforo total, considerando o ambiente como lótico. Os resultados 

da concentração de fósforo total foram considerados limitantes com relação à 

quantidade da água, requerendo atenção no decorrer da operação do 

empreendimento. 



Empreendedor: Idiomar Zanella 
Rio Lontra 
Salto do Lontra- PR  

Relatório Ambiental Simplificado 
Potência Instalada: 0,82 MW 
CGH do Lontra 

325 
 

 

 

 
CONSTRUNIVEL ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA 
Coordenador geral: Cleber Antonio Leites CREA-SC nº 084660-3 
Rua Otacílio Gonçalves Padilha nº 117, Bairro Primo Tacca, sala 01 
Fone/fax: 49 – 3433 1770  Email: ambiental@construnivelconstrutora.com.br  
  
     
 

Assim, a partir do conhecimento das concentrações de água do rio Lontra, 

pode-se considerar o fator de nutriente limitante, que em baixas concentrações tem 

crescimento populacional baixo e em altas concentrações, em relação à quantidade 

de água, o crescimento populacional de algas aumenta. 

9.2.1.6 Assoreamento do reservatório 

Avaliação: Instalação/Operação; ADA; Improvável; Negativo; Direta; 

Primária; Longo Prazo; Cumulativo; Local; Permanente; Baixo; Reversível. 

O uso inadequado dos solos na área do reservatório da CGH do Lontra 

pode resultar em processos erosivos, sendo assim aumentando o transporte de 

sedimentos para dentro do reservatório, consequentemente resultando o processo 

de assoreamento do mesmo. 

9.2.1.7 Degradação do solo e processos erosivos 

Avaliação: Instalação; ADA; Certa; Negativo; Direta; Primária; Imediata; 

Local; Estratégica; Baixo; Reversível. 

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

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

considerado um dos mais importantes problemas ambientais nos dias atuais quando 

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

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

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

compõem perdendo sua capacidade da realização de suas funções não mais 

conseguindo sustentar a vegetação. 

Os processos erosivos na área da CGH do Lontra poderão ocorrer 

principalmente no momento da instalação do canteiro de obras, podendo também 

ocorrer nas áreas onde serão realizadas as escavações e na área de construção da 

casa de força, devido à necessidade de remoção da cobertura florestal e 
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movimentação de terra, deixando assim o solo exposto a processos físicos e 

climáticos. 

9.2.1.8 Compactação do solo 

Avaliação: Instalação; ADA; Pouco Provável; Negativo; Direta; Primária; 

Imediata; Cumulativo; Local; Permanente; Baixo; Reversível. 

O processo de instalação da CGH envolverá movimentação, revolvimento 

e corte do solo, decorrentes pelas atividades dos maquinários, esse processo 

implica na diminuição da capacidade de água de infiltrar no solo, modificando a 

dinâmica das águas da chuva, essa compactação do solo ocorrerá em locais onde 

não tem atividade agrícola como os acessos, as margens do rio Lontra e a área do 

barramento e a casa de força. 

Tendo ocorrência principal nos acessos, devido à movimentação, esse 

impacto não apresenta significância por ser de baixa intensidade, uma vez que está 

previsto muitas instalações de suporte para o empreendimento. 

9.2.1.9 Poluição sonora e atmosférica 

Avaliação: Instalação; ADA; Pouco Provável; Negativo; Direta; Primária; 

Imediata; Sinérgica; Local; Estratégico; Baixo; Reversível. 

A instalação do empreendimento provocará a geração de poluição sonora 

e atmosférica através da queima de combustível e movimentação de maquinário 

para a execução do empreendimento. Por falta de estudos mais complexos em 

relação a esse impacto, dificulta a previsão de seus efeitos, bem como sua 

amplitude em vista das pequenas proporções da obra. 
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9.2.2 Meio Biótico 

9.2.2.1 Fragmentação do habitat 

Avaliação: Instalação; AID; Certa; Negativo; Direta; Primária; Imediata; 

Sinérgica; Local; Temporário; Médio; Reversível. 

Com a construção do empreendimento, na Área de Influência Direta e 

Área Diretamente Afetada ocorrerá à perda e redução da cobertura vegetal, 

alteração do regime hídrico, alterações na disponibilidade de recursos, 

consequentemente haverá perda de habitat. A implantação do empreendimento não 

acarretará em perdas significativas do ambiente devido ao seu pequeno porte, além 

da área apresentar locais já antropizados, sendo que os poucos danos será para a 

herpetofauna e a avifauna devido às suas necessidades para abrigo e nidação. 

Porém, com a implantação do empreendimento, abertura de acessos e 

maior atividade no local, o ambiente florestal é fragmentado e tem parte de sua 

vegetação suprimida. Dessa forma, impacta a disponibilidade de recursos biológicos 

para a fauna e restringe o acesso de um fragmento a outro e perde a abundância 

das espécies da flora.  

Nas áreas de matas ciliares secundárias a perda de ambientes é 

particularmente prejudicial, quando observada que matas ciliares podem ser de 

grande importância na manutenção do fluxo gênico entre os remanescentes 

florestais de uma região. A maioria dos táxons de fauna terrestre possui ampla 

distribuição geográfica, tornando-os bastante resistentes e poucos ameaçados de 

desaparecimento. 

Além disso, apesar da existência de pequenos fragmentos nas margens 

do rio Lontra, sabe-se que esses fragmentos têm importância para a transição, 

alimentação, reprodução e habitat das espécies inventariadas. Assim poderá ocorrer 

um desequilíbrio das comunidades de algumas espécies de fauna. Com a 

diminuição do volume de água do rio, poderá diminuir a variedade de anfíbios 

durante a supressão da vegetação. 

A fauna identificada como residente nas áreas de supressão da 

vegetação, durante as fases de implantação e operação será transferida ou 
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realocada para outros fragmentos próximos ao local de origem. Assim esse impacto 

é considerado negativo e é visualizado durante a fase de implantação do 

empreendimento, se estabilizando durante a fase de operação da CGH, onde a área 

será reconstituída. 

9.2.2.2 Redução da cobertura vegetal 

Avaliação: Instalação; ADA; Certa; Negativo; Direta; Primária; Imediata; 

Sinérgica; Local; Temporário; Médio; Reversível. 

Na fase de implantação ocorrerá a supressão vegetal afetando os 

remanescentes locais, como a mata ciliar considerada área de preservação 

permanente. O volume total a ser suprimido na construção da CGH do Lontra é de 

376,34 m³, em uma quantidade de 4.769 árvores. 

Tendo em vista o atual estágio de regeneração presente na área de 

inundação, a diminuição da vegetação terá impacto de pequena significância na 

área de influência direta da CGH. Ainda assim é importante a utilização de medidas 

para recompor a área de APP.  

9.2.2.3 Recuperação das áreas de preservação permanente 

Avaliação: Operação; ADA; Certa; Positivo; Direta; Primária; Médio 

Prazo; Sinérgica; Local; Permanente; Médio; Reversível. 

Devido à fragmentação realizada no ambiente florestal, as áreas de APP 

serão reconstituídas após o término da implantação da CGH do Lontra. Como em 

algumas áreas a APP não está devidamente protegida, tanto em estado de 

conservação quanto em medidas legais, na reconstituição ela ocupará partes das 

terras utilizadas para a agricultura pelos proprietários. Porém, embora possa parecer 

negativo para os moradores locais, a correta conservação da APP é extremamente 

positiva em relação à proteção do corpo hídrico, proteção das espécies de flora e de 

fauna, melhoria da qualidade ambiental e, consequentemente, da qualidade de vida 

dos moradores.  
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9.2.2.4 Aumento de caça à fauna 

Avaliação: Instalação/Operação; AID; Provável; Negativo; Indireta; 

Secundária; Médio Prazo; Sinérgica; Local; Temporário; Baixo; Reversível. 

No momento que ocorrer a limpeza do reservatório algumas mudanças 

irão ocorrer tais como: supressão da vegetação, abertura de vias de acesso e 

consequentemente o desaparecimento de habitat em pequenas proporções, abrigos, 

ninhos e tocas poderão desaparecer acarretando morte dos animais. 

Poderá ocorrer o aumento da competição entre espécies devido à 

redução das áreas de habitat, onde os animais se refugiarão em áreas conservadas, 

essa concentração aumenta a demanda por abrigo, parceiro sexual, disputa de 

território e facilita a caça ilegal da fauna. 

Com a construção da CGH do Lontra, ocorrerá a aberturas de vias de 

acesso até o local do empreendimento para o transporte de materiais utilizados para 

a construção, com isso facilitando a entrada de caçadores no local, porém na área 

do empreendimento já ocorrem aberturas que facilitam a caça e a mata ciliar está 

com níveis avançados de degradação. 

9.2.2.5 Alteração da composição da fauna e invasão de espécies mais 

adaptadas 

Avaliação: Instalação/Operação; AID; Provável; Negativo; Direta; 

Secundária; Imediato; Sinérgica; Regional; Temporário; Baixo; Reversível. 

A composição da fauna de um determinado local está diretamente 

relacionada com a composição do ambiente disponível para abrigá-la e fornecer 

subsídios. Por mais alterada que uma área esteja ela sempre será capaz de abrigar 

algum tipo de fauna, que terá maior ou menor riqueza, dependendo de como os 

recursos estão disponíveis, fato intimamente relacionado ao grau de antropização do 

ambiente.  

Além disso, com a alteração do habitat, poderá ocorrer, embora a 

probabilidade seja pequena, um aumento populacional de espécies de maior 

plasticidade ecológica e, com isso, mais adaptáveis às interferências sobre o meio.  
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Com a instalação do empreendimento, a composição do ambiente sofre 

alterações que, consequentemente, interferem na composição da fauna local. Este 

impacto poderá ser identificado durante a implantação do empreendimento, que será 

o período de maior atividade e interferência no local, estabilizando-se na fase de 

operação da CGH. 

9.2.2.6 Interferência sobre a fauna aquática 

Avaliação: Instalação/Operação; AID; Certa; Negativo; Direta; 

Secundária; Imediato; Sinérgica; Regional; Temporário; Médio; Reversível. 

Sabe-se que construção de barramento causa uma barreira para 

migração dos peixes, provocando alteração no regime hídrico rio para lago, com 

implicações decisivas sobre a fauna, em especial sobre a população de peixes. 

Assim, alterações no ambiente mediante a implantação e operação da 

CGH do Lontra, como o desvio do rio, pode ser impactante na fauna aquática. 

Conforme já exposto, sabe-se que em outras experiências em 

empreendimentos que as ações de desvio, entre outras, atuam como elementos que 

produzem alterações estruturais e funcionais nos fluxos bióticos. 

Depois da instalação do barramento, haverá um trecho do rio, entre a 

barragem e a casa de força, que apresentará a vazão reduzida. Nesse local, além 

da redução do volume de água e a diminuição da profundidade do mesmo, diminuirá 

o hábitat da ictiofauna, sendo que impacto pode ficar mais critico em períodos de 

seca. Além do impacto à jusante do barramento, a fauna aquática, bem como o 

curso d’água, sofrerá efeitos à montante da barragem pelo fato de o ambiente lótico 

ser modificado para ambiente lêntico e devido à interceptação do rio, impedindo as 

espécies migratórias de atingirem áreas relacionadas ao ciclo reprodutivo. 

É presumível que ocorrerá uma redução da biota aquática do rio nesse 

local, também poderá ocorrer pesca predatória e ilegal com redes e tarrafas na área 

de vazão reduzida, causando diminuição da diversidade da ictiofauna local. 

O fato de o barramento estar projetado à montante de uma queda natural 

existente na área de estudo, beneficia a diminuir os impactos ocorrentes com a 

ictiofauna, isto por que a queda é obstáculo natural para a ictiofauna local. 
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9.2.2.7 Dispersão de espécies 

Avaliação: Instalação; AII; Provável; Negativo; Direta; Primária; Imediato; 

Regional; Temporário; Baixo; Reversível. 

Com as interferências nas áreas circundantes ao rio Lontra relacionadas à 

implantação das obras, locação do maquinário e o aumento de pessoas no local, as 

espécies de fauna tendem a se dispersar para encontrar locais com menos 

interferência e que não ofereça perigo aos mesmos. Dessa forma, as áreas 

florestadas perdem sua composição faunística e, consequentemente, há um 

empobrecimento de espécies nas áreas locais. 

Esse impacto poderá ser visualizado durante a fase de implantação do 

empreendimento, quando haverá maior atividade, tendendo-se a estabilizar quando 

a área estiver fornecendo melhores condições de sobrevivência às espécies, fato 

que será observado após o início da operação do empreendimento, quando a 

interferência no local reduz significativamente e as medidas de recuperação das 

áreas estejam bem implantadas. 

9.2.2.8 Afugentamento e atropelamento da fauna silvestre 

Avaliação: Instalação; AID; Provável; Negativo; Direta; Primária; 

Imediato; Sinérgico; Local; Estratégico; Baixo; Reversível. 

O aumento de veículos circulando na área, excessos de ruídos 

decorrentes da implantação das obras de construção civil e do trânsito de veículos e 

circulação de pessoas, são fatores que favorecem a atividade de deslocamento dos 

animais. O afugentamento pela presença humana na área requer tomada de 

medidas que minimizem o efeito barreira e principalmente os atropelamentos. 

A mortalidade por atropelamento é uma das principais causas do declínio 

populacional da fauna silvestre. 

As áreas afetadas estão relacionadas aos locais de instalação do 

empreendimento, além dos acessos construídos e já existentes na área. Nestas 

áreas, mesmo transitando em baixa velocidade, anfíbios, répteis e mamíferos 

representam os grupos mais suscetíveis a atropelamentos. 
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9.2.2.9 Alteração em áreas de ocorrência de espécies endêmicas, raras 

ou ameaçadas da fauna 

Avaliação: Instalação; Pouco Provável; Negativo; Direta; Primária; 

Imediato; Sinérgico; Regional; Temporário; Baixo; Reversível. 

Como já citado, a interferência e a fragmentação do ambiente decorrente 

da implantação do empreendimento causa alterações na fauna dos remanescentes 

florestais. Com isso, espécies endêmicas da região, raras ou ameaçadas de 

extinção correm o risco de perderem habitats nativos. Como não foi verificada a 

presença de nenhuma espécie enquadrada nestas situações nas áreas, a 

probabilidade de ocorrência deste impacto é pouco provável. Porém, para assegurar 

que este não seja um impacto ocorrente, serão tomadas as devidas medidas de 

prevenção. 

9.2.2.10 Alteração em áreas de ocorrência de espécies endêmicas, raras 

ou ameaçadas da flora 

Avaliação: Instalação; ADA; Pouco Provável; Negativo; Direta; Primária; 

Imediato; Local; Temporário; Baixo; Reversível. 

Devido à implantação do empreendimento, pequenas partes das áreas 

florestadas serão suprimidas para promover acessos e a entrada do maquinário e 

dos trabalhadores no local, podendo comprometer a sobrevivência de espécies. 

Durante todo o estudo não foi verificada a presença de espécies 

endêmicas e raras, somente a presença da Araucaria angustifolia, considerada 

vulnerável no estado do Paraná, na área de influência indireta, porém em baixa 

densidade, de forma que o impacto seja reduzido significativamente. Para atenuar o 

efeito deste impacto serão tomadas medidas preventivas e mitigatórias. 



Empreendedor: Idiomar Zanella 
Rio Lontra 
Salto do Lontra- PR  

Relatório Ambiental Simplificado 
Potência Instalada: 0,82 MW 
CGH do Lontra 

333 
 

 

 

 
CONSTRUNIVEL ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA 
Coordenador geral: Cleber Antonio Leites CREA-SC nº 084660-3 
Rua Otacílio Gonçalves Padilha nº 117, Bairro Primo Tacca, sala 01 
Fone/fax: 49 – 3433 1770  Email: ambiental@construnivelconstrutora.com.br  
  
     
 

9.2.2.11 Colonização por espécies mais adaptadas 

Avaliação: Operação; ADA; Pouco Provável; Positivo; Indireta; 

Secundária; Médio a Longo Prazo; Sinérgico; Local; Permanente; Médio; 

Irreversível. 

Cada espécie da flora necessita de condições especiais para o seu 

desenvolvimento, condição esta que varia de espécie para espécie. No processo de 

regeneração natural de uma floresta, cada estágio apresenta espécies especificas, 

devido às condições físicas do ambiente e suas interações, portanto, a colonização 

destas espécies adaptadas é essencial para a determinação das condições de 

regeneração dos ambientes afetados. A partir desta colonização inicial as plantas 

secundárias e clímax começarão a se desenvolver, pois necessitam de interações 

mais específicas com polinizadores, dispersores de sementes e ambientes com 

maior grau de qualidade.  

Este impacto é considerado positivo, pois a partir desta colonização será 

possível definir e acompanhar a sucessão ecológica e regeneração natural do 

habitat.  

9.2.2.12 Proliferação de algas e macrófitas 

Avaliação: Operação; ADA; Pouco Provável; Negativo; Indireta; 

Secundária; Médio Prazo; Sinérgico; Local; Temporário; Baixo; Reversível. 

O agito das águas é muito importante para a sua oxigenação. Com a 

transformação de um meio lótico em lêntico, a concentração de oxigênio dissolvido 

na água diminui. Além da diminuição do oxigênio na água, a eutrofização, resultante 

da alta concentração de nutrientes pode intensificar o surgimento de macrófitas. 

Dessa forma, na fase de operação da CGH poderá iniciar o aparecimento 

de algas macrófitas, em meio a isso um fator de relevância na monitoração será a 

ocorrência de espécies tóxicas, que geralmente ocorre em períodos mais quentes do 

ano ou de estiagem, e assim comprometendo os usos da água do reservatório. 

Alterando suas propriedades como odor, cor e gosto. 
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Além disso, a proliferação de macrófitas pode ser resultante do 

afogamento da vegetação não suprimida aumentando o número de matéria orgânica 

no reservatório. As macrófitas também são responsáveis pela discriminação de 

vetores de doenças como insetos e caramujos, além disso, são consideradas 

plantas daninha, pois além dos vetores de doenças, com a sua proliferação elas 

dificultam a navegação, a pesca, recreação, e no caso de usinas podem entupir a 

tomada de água de turbinas. 

Como são plantas superficiais reduzem a penetração da luz e diminui 

significativamente a fotossíntese, assim, ecologicamente, ocorre um aumento da 

biomassa diretamente proporcional ao déficit de oxigênio diminuindo o pH da água 

pelos processos fermentativos afetando os ecossistemas aquáticos. 

9.2.3 Meio Antrópico 

9.2.3.1 Geração de expectativa e mobilização da comunidade 

Avaliação: Planejamento/Implantação; AID; Certa; Negativo; Direta; 

Primária; Imediato; Local; Temporário; Baixo; Reversível. 

A fase inicial do empreendimento da CGH, representada pelo 

planejamento e projeto, consiste nas atividades que antecedem sua implantação. 

Neste momento ocorrem através da presença dos profissionais capacitados as 

escolhas do local do empreendimento. 

Neste contexto, gera-se uma expectativa muito grande da comunidade 

com a possível implantação da CGH. Com a formação do reservatório surgem ideias 

com a utilização da água do empreendimento, por exemplo: pesca, lazer, irrigação 

entre outras. 

As principais preocupações, tratando-se de empreendimentos 

hidrelétricos com reservatórios de água, são relacionadas com as propriedades 

atingidas. No caso do trecho do rio Lontra, a totalidade do empreendimento está 

inserida em poucas propriedades. Nenhuma comunidade será realocada. Não existe 
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nenhum núcleo populacional consolidado em um raio de 3,0km do proposto 

empreendimento. 

Em termos regionais, a geração de expectativas pode ser considerada 

desprezível no contexto, sendo que podem existir algumas vertentes preocupadas 

com as questões ambientais, de natureza negativa, e outras de natureza positiva, 

relacionadas com os investimentos na área de infraestrutura. 

Desta forma, o impacto de geração de expectativas que incide 

diretamente na comunidade local é de natureza negativa, porém de baixa 

magnitude. É um impacto que ocorre no curto prazo e é de duração temporária, 

sendo reversível ao longo do desenvolvimento do empreendimento. 

Em geral nas experiências obtidas em empreendimentos hidrelétricos de 

porte maior como Usinas Hidrelétricas de grande porte, esse impacto teve grande 

importância durante o avanço do empreendimento.  No contexto onde está inserida 

a proposta CGH, onde há pequena área de intervenção, quando comparada às 

UHEs citadas e as características demográficas locais, esse impacto foi classificado 

como de pequena importância. 

9.2.3.2 Melhoria das vias de acesso 

Avaliação: Implantação/Operação; ADA; Certa; Positivo; Direta; Primária; 

Imediato; Local; Permanente; Média; Reversível. 

Para o bom desenvolvimento das obras deve-se inicialmente haver boas 

condições de tráfego, para isso é necessário executar melhorias nas estradas que 

dão acesso ao local das obras. Assim, as obras de melhoria dos acessos 

beneficiarão o acesso às propriedades circundantes, auxiliará na redução do custo 

com o transporte e dará mais segurança para o tráfego de veículos. 

9.2.3.3 Alteração da taxa de emprego 

Avaliação: Implantação; AID; Provável; Positivo; Direta/Indireta; Primária; 

Imediato; Local; Temporário; Médio; Reversível. 
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As obras de implantação da CGH do Lontra demandam por serviços 

especializados e por serviços de mão de obra, portanto podendo haver um aumento 

das ofertas de empregos diretos no município. Porém, não se descarta a criação de 

empregos indiretos fato positivo durante a implantação, porém existe a negatividade 

que é representada pela dispensa do pessoal contratado. 

Esse efeito se processa de forma gradativa desde a formação das 

estruturas civis principais até a finalização da montagem e comissiona mento dos 

equipamentos eletromecânicos. Essa demanda pode gerar movimentação 

econômica local, porém há os efeitos dos postos de trabalho a primeira vista podem 

ter características negativas, contudo esse impulso inicial na alteração da economia 

local é um aspecto positivo que gera multiplicadores nas economias locais 

envolvidas, fazendo como que uma parte dos postos de trabalho seja mantida nas 

atividades que crescerão favorecidas pelo aquecimento da economia local. 

9.2.3.4 Comprometimento das terras 

Avaliação: Implantação/Operação; Provável; Negativo; Direta; Primária; 

Imediato/Médio Prazo; Local; Permanente; Médio; Irreversível. 

A implantação do empreendimento demanda a ocupação de áreas onde 

será instalado o canteiro de obras, casa de força, circuito hidráulico, vertedouro e 

demais estruturas, além da área destinada ao reservatório e futura Área de 

Preservação Permanente (APP). 

A possível perda de terras agricultáveis pode induzir a utilização de terras 

não favoráveis à atividade agrícola intensificando os conflitos de uso de solo 

existentes na região de implantação da obra. Parte das terras a serem utilizadas 

pela implantação do empreendimento é propícia à atividade agrícola, porém não 

apresenta uso agrícola em função a declividade e presença da mata ciliar.  

De qualquer forma medidas mitigatórias devem ser previstas, tais como a 

elaboração do cadastro socioeconômico da população local diretamente afetada e o 

planejamento das atividades de negociação das terras, a fim de tornar o processo 

bem sucedido, além de reduzir os conflitos de uso de forma preventiva. 
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9.2.3.5 Aumento no tráfego e risco de acidentes 

Avaliação: Implantação; ADA; Pouco Provável; Negativo; Direta; 

Primária; Imediato; Regional; Temporário; Baixo; Reversível. 

Com o início das obras haverá alteração na rotina da comunidade, em 

relação ao trânsito nas vias de acesso ao local do empreendimento. Haverá tráfego 

de caminhões e maquinários utilizados para o aporte de insumos e equipamentos 

necessários a execução das obras. Esta alteração de fluxo de veículos poderá 

ocasionar aumento no risco de acidentes, tanto da população da fauna, na AID e 

vias de acesso ao empreendimento. 

Deve-se destacar que o aumento do fluxo, associado ao peso 

transportado, pode ser prejudicial às estradas existentes. Por outro lado, faz-se 

necessário a melhoria das infraestruturas de acesso ao local do empreendimento, 

tendo em vista o seu caráter permanente. 

9.2.3.6 Aumento da demanda por equipamentos e serviços sociais e 

migrações temporárias 

Avaliação: Implantação; AID; Provável; Positivo; Direta; Primária; 

Imediato; Local; Temporário; Baixo; Reversível. 

O contingente requerido para as obras de implementação do 

empreendimento aumenta de forma significativa a demanda o equipamentos e 

serviços sociais que, em parte são de responsabilidade do município ou do estado, 

entre eles: saúde, transporte, saneamento e limpeza urbana e segurança. 

O canteiro de obras instalado no local das obras para abrigar os 

trabalhadores, irá oferecer serviços básicos de alimentação, lazer, atendimento 

médico e social. 

Com a construção da CGH será necessário um número razoável de 

trabalhadores para a sua implantação, e muitas dessas vezes esses trabalhadores 

precisam se deslocar para o local do empreendimento vindo de outras cidades, 

sendo assim sua permanência é temporária. Com esse aumento da população, o 

benefício para a economia da cidade é considerado muito positivo.  
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9.2.3.7 Aumento do risco de acidentes de trabalho 

Avaliação: Implantação; ADA; Provável; Negativo; Direta; Primária; 

Imediato; Local; Temporário; Baixo; Reversível. 

Com início das obras de construção civis, além da movimentação de 

máquinas, podem ocorrer acidentes de trabalho nas operações diárias, além disso, 

ocorre o risco de acidentes com animais peçonhentos. 

9.2.3.8 Alteração das finanças municipais 

Avaliação: Implantação/Operação; AID; Provável; Positivo; Direta; 

Primária; Imediato/Médio Prazo; Local; Temporário; Baixo; Reversível. 

A implantação da CGH ocasionará um aumento temporário das receitas 

públicas municipais em função do repasse de recursos ao Município devido ao 

aumento da arrecadação de impostos em função da instalação do empreendimento 

na área, da compra de equipamentos e também da prestação de serviços. 

Além disso, haverá também um aumento na aquisição de bens de 

consumo e serviço por parte dos trabalhadores da obra, o que influencia na 

movimentação da economia local. 

Assim, durante as fases de execução das obras como também na fase da 

operação do empreendimento, os investimentos e gastos em geral contribuem para 

a arrecadação municipal de impostos. 

9.2.3.9 Elevação na oferta de energia elétrica 

Avaliação: Operação; AID; Certa; Positivo; Direta; Primária; Médio Prazo; 

Sinérgico; Regional; Permanente; Médio; Irreversível. 

A oferta de energia elétrica aumentará com a operação do 

empreendimento, sendo assim um impacto positivo, a nível regional e permanente.  
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9.2.3.10 Aumento do conhecimento técnico-científico da região 

Avaliação: Planejamento/Implantação/Operação; Certa; Positivo; Direta; 

Primária; Médio Prazo; Sinérgico; Regional; Permanente; Médio; Irreversível. 

Os estudos ambientais relativos à fauna, flora e demais componentes 

naturais são realizados para a implantação do empreendimento e fundamentais para 

a efetivação das licenças ambientais. 

Através da formação de uma base de dados, o conhecimento científico da 

região, tende a ter contribuições significativas. 

9.3 ESTUDO E DEFINIÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS 

As medidas mitigadoras referem-se às ações que se destinam a prevenir, 

minimizar, compensar, ou, quando possível, evitar os impactos ambientais de 

natureza adversa e potencializar os impactos de natureza benéfica. 

9.3.1 Meio Físico 

9.3.1.1 Alteração da qualidade da água 

As medidas propostas para minimizar este impacto dizem respeito à: 

- Programa de Monitoramento da Qualidade da Água; 

- Minimização da formação das áreas degradadas; 

- Adoção de normas de higiene para funcionários da construção; 

- Estabelecimento de normas de acumulação e destinação de resíduos do 

descarte do processo construtivo; 

- Programa de Monitoramento de Erosão e Assoreamento; 

- Programa de Restauração das Áreas de Preservação Permanente; 

- Programa de Desmatamento e Limpeza do Reservatório; 
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- Programa de Recuperação das Áreas Degradadas, visando também 

minimizar os processos erosivos. 

9.3.1.2 Alteração do balanço hídrico 

As medidas propostas para minimizar este impacto dizem respeito à: 

- Programa de Monitoramento da Qualidade da Água; 

- Monitoramento a vazão ecológica a jusante, garantindo os usos da 

água, bem como a manutenção da biota aquática. 

9.3.1.3 Ecotoxidade 

As medidas propostas para minimizar este impacto dizem respeito à: 

- Programa de Monitoramento da Qualidade da Água, na fase de 

construção e operação sendo que o monitoramento ambiental será específico para 

cada fase; 

- Programa de Desmatamento e Limpeza do Reservatório; 

- Monitoramento dos compostos orgânicos, sendo o nitrogênio e o fósforo 

os principais contribuintes para a eutrofização. 

9.3.1.4 Poluição do corpo hídrico e do solo por efluentes sólidos 

As medidas propostas para minimizar este impacto dizem respeito à: 

- Realização de palestras educativas para o treinamento dos operários e 

colaboradores envolvidos no empreendimento quanto à importância do destino 

correto dos resíduos sólidos na área da instalação; 

- Programa de Educação Ambiental; 

- Programa de Monitoramento da Qualidade da Água; 

- Não realizar lançamento de efluentes de qualquer natureza, diretamente 

no rio Lontra. 
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9.3.1.5 Eutrofização do corpo hídrico 

As medidas propostas para minimizar este impacto dizem respeito à: 

- Programa de Restauração das Áreas de Preservação Permanente, 

visando reduzir a entrada de poluentes e nutrientes; 

- Programa de Desmatamento e Limpeza do Reservatório; 

- Programa de Monitoramento da Qualidade da Água, na fase de 

construção e operação sendo que o monitoramento ambiental será específico para 

cada fase. 

9.3.1.6 Assoreamento do reservatório 

As medidas propostas para minimizar este impacto dizem respeito à: 

- Evitar erosões dos taludes marginais; 

- Realização de dragagem para retirada de sedimentos no fundo do lago, 

caso necessário; 

- Programa de Desmatamento e Limpeza do Reservatório; 

- Programa de Recuperação de Áreas Degradadas; 

- Programa de Restauração das Áreas de Preservação Permanente; 

- Programa de Monitoramento da Qualidade da Água; 

- Programa de Monitoramento de Erosão e Assoreamento. 

9.3.1.7 Degradação do solo e processos erosivos 

As medidas propostas para minimizar este impacto dizem respeito à: 

- Supressão do mínimo de mata nativa possível; 

- Utilização das áreas desmatadas para “bota fora”; 

- Programa de Recuperação de Áreas Degradadas; 

- Programa de Restauração das Áreas de Preservação Permanente; 

- Programa de Monitoramento de Erosão e Assoreamento; 

- Monitoramento de sedimentos do leito do rio das AID da CGH. 
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9.3.1.8 Compactação do solo 

As medidas propostas para minimizar este impacto dizem respeito à: 

- Programa de Recuperação de Áreas Degradadas nas áreas de canteiro 

de obras; 

- Programa de Restauração das Áreas de Preservação Permanente, com 

finalidade de melhorar a condição ambiental das margens; 

- Melhoria das vias de acesso. 

9.3.1.9 Poluição sonora e atmosférica 

As medidas propostas para minimizar este impacto dizem respeito à: 

- Realização de revisões e manutenção com frequência no maquinário 

envolvido; 

- Controle e monitoramento de ruídos e emissões gasosas;  

- Plantio da faixa de domínio com vistas à proteção de ruídos em áreas 

habitadas. 

9.3.2 Meio Biótico 

9.3.2.1 Fragmentação do habitat 

As medidas propostas para minimizar este impacto dizem respeito à: 

- Análise prévia dos locais de acesso a serem abertos, aproveitando ao 

máximo, e se possível, as áreas já fragmentadas.  

- Os animais coletados vivos serão realocados para zonas de 

amortecimento próximas ou em unidades de conservação da região. E as espécies 

encontradas mortas serão encaminhadas para a UNOESC – Universidade do Oeste 

de Santa Catarina, para fins de estudos. 

- As espécies identificadas como endêmicas terão uma realocação 

destinada para unidades de conservação. 
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- Programa de Salvamento e Resgate da Fauna encontrada nos locais 

vulneráveis, tanto em nível de salvamento da fauna quanto em nível de aumento dos 

dados anatômicos; 

- Programa de Recuperação de Áreas Degradadas; 

- Programa de Recuperação das Áreas de Preservação Permanente; 

- Programa de Educação Ambiental, para conscientização da população 

local em relação à proteção da flora e de fauna. 

9.3.2.2 Redução da cobertura vegetal 

As medidas propostas para minimizar este impacto dizem respeito à: 

- Análise prévia dos locais de acesso a serem abertos, aproveitando ao 

máximo, e se possível, às áreas já fragmentadas 

- Programa de Restauração das Áreas de Preservação Permanente; 

- Programa de Recuperação de Áreas Degradadas; 

- Programa de Educação Ambiental, para conscientização da população 

local em relação à proteção da flora e de fauna. 

9.3.2.3 Recuperação das áreas de preservação permanente 

As medidas propostas para minimizar este impacto dizem respeito à: 

- Plantio de espécies nativas e consideradas vulneráveis nas Áreas de 

Preservação Permanente;  

- Adoção de parâmetros legais para a reconstituição da APP; 

- Programa de Educação Ambiental, para conscientização da população 

local em relação à proteção da flora e de espécies ameaçadas; 

- Programa de Reconstituição das Áreas de Preservação Permanente 

para estabelecer corredores ecológicos através dessas áreas reflorestadas; 

• Realização do resgate de flora, implantando um banco de sementes e 

mudas, utilizadas para posterior restauração das áreas degradadas. 
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9.3.2.4 Aumento de caça à fauna 

As medidas propostas para minimizar este impacto dizem respeito à: 

- Programa de Educação Ambiental entre os trabalhadores da obra e 

moradores da região com o objetivo de evitar a caça; 

- Acompanhamento da construção da CGH, visando a adoção de medidas 

preventivas para diminuir as alterações decorrentes desta fase; 

• Programa de Salvamento e Resgate da Fauna, visto que, esse 

procedimento incluirá o salvamento da fauna e agregará informações sobre os 

dados ecológicos a cerca das espécies ocorrentes no local; 

- Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna Terrestre. 

9.3.2.5 Alteração da composição da fauna e invasão de espécies mais 

adaptadas 

As medidas propostas para minimizar este impacto dizem respeito à: 

- Programa de Salvamento e Resgate da Fauna, para animais 

encontrados nos locais vulneráveis, tanto em nível de salvamento da fauna quanto 

em nível de aumento dos dados anatômicos; 

- Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna Terrestre e 

Ictiofauna; 

- Programa de Restauração das Áreas de Preservação Permanente para 

aumentar a disposição de recursos ambientais; 

- Programa de Educação Ambiental para conscientização da população 

local contra a caça de animais silvestres; 

9.3.2.6 Interferência sobre a fauna aquática 

As medidas propostas para minimizar este impacto dizem respeito à: 

- Programa de Salvamento e Resgate da Fauna com espécies de peixes 

presas nas ensecadeiras; 

- Programa de Monitoramento e Conservação da Ictiofauna; 
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- Programa de Monitoramento da Qualidade da Água; 

- Fiscalização de ações de pesca ilegal, juntamente com a patrulha 

ambiental. 

9.3.2.7 Dispersão de espécies 

As medidas propostas para minimizar este impacto dizem respeito à: 

- Programa de Restauração das Áreas de Preservação Permanente para 

aumentar a disposição de recursos ambientais; 

- Programa de Salvamento e Resgate da Fauna encontrada nos locais 

vulneráveis, tanto em nível de salvamento da fauna quanto em nível de aumento dos 

dados anatômicos; 

- Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna Terrestre; 

- Programa de Educação Ambiental para conscientização da população 

local contra a caça de animais silvestres. 

9.3.2.8 Afugentamento e atropelamento da fauna silvestre 

As medidas propostas para minimizar este impacto dizem respeito à: 

- Programa de Salvamento e Resgate da Fauna encontrada em locais 

vulneráveis; 

- Programa de Educação Ambiental. 

9.3.2.9 Alteração em áreas de ocorrência de espécies endêmicas, raras 

ou ameaçadas da fauna 

As medidas propostas para minimizar este impacto dizem respeito à: 

- Programa de Restauração das Áreas de Preservação Permanente para 

o aumento da disposição de recursos ambientais; 
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- Programa de Salvamento e Resgate da Fauna encontrada nos locais 

vulneráveis, tanto em nível de salvamento da fauna quanto em nível de aumento dos 

dados anatômicos; 

- Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna Terrestre e 

Ictiofauna; 

- Programa de Educação Ambiental para conscientização da população 

local contra a caça de animais silvestres. 

9.3.2.10 Alteração em áreas de ocorrência de espécies endêmicas, raras 

ou ameaçadas da flora 

As medidas propostas para minimizar este impacto dizem respeito à: 

- Análise prévia dos locais de acesso a serem abertos, aproveitando ao 

máximo, e se possível, as áreas já fragmentadas; 

- Programa de Restauração das Áreas de Preservação Permanente; 

- Plantio de espécies nativas e consideradas vulneráveis nas Áreas de 

Preservação Permanente; 

- Programa de Educação Ambiental para conscientização da população 

local em relação à proteção da flora e de espécies ameaçadas. 

9.3.2.11 Colonização por espécies mais adaptadas 

As medidas propostas para minimizar este impacto dizem respeito à: 

- Programa de Restauração das Áreas de Preservação Permanente; 

- Plantio de espécies nativas e consideradas vulneráveis nas Áreas de 

Preservação Permanente;  

- Programa de Educação Ambiental para conscientização da população 

local em relação à proteção da flora e de espécies ameaçadas. 
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9.3.2.12 Proliferação de algas e macrófitas 

As medidas propostas para minimizar este impacto dizem respeito à: 

- Programa de Desmatamento e Limpeza do Reservatório; 

- Programa de Monitoramento da Qualidade da Água; 

- Programa de Reconstituição das Áreas de Preservação Permanente 

para prevenir a erosão superficial e também a entrada de matéria orgânica. 

9.3.3 Meio Antrópico 

9.3.3.1 Geração de expectativa e mobilização da comunidade 

As medidas propostas para minimizar este impacto dizem respeito à: 

- Programa de Comunicação Social; 

- Esclarecimentos prévios à comunidade. 

9.3.3.2 Melhoria das vias de acesso 

As medidas propostas para minimizar este impacto dizem respeito à: 

- Assegurar que as melhorias sejam realizadas com as normas em função 

do tráfego previsto. 

9.3.3.3 Alteração da taxa de emprego 

As medidas propostas para minimizar este impacto dizem respeito à: 

- Beneficiar a contratação de mão de obra local; 

- Programa de Comunicação Social; 

- Realizar parceria com a Prefeitura Municipal e associação dos 

moradores para divulgação dos postos de trabalho. 
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9.3.3.4 Comprometimento das terras 

As medidas propostas para minimizar este impacto dizem respeito à: 

- Programa de Comunicação Social; 

- Esclarecimentos prévios à comunidade. 

9.3.3.5 Aumento no tráfego e risco de acidentes 

As medidas propostas para minimizar este impacto dizem respeito à: 

- Sinalização adequada do local da obra e trechos de acesso; 

- Adequação das vias de acesso; 

- Programa de Comunicação Social à administração local e a população 

residente das mobilizações que ocorrerão na via. 

9.3.3.6 Aumento da demanda por equipamentos e serviços sociais e 

migrações temporárias 

As medidas propostas para minimizar este impacto dizem respeito à: 

- Programa de Comunicação Social com informações sobre a demanda 

de serviços relacionada à construção e operação do empreendimento, visando à 

melhoria da qualidade de vida e renda da população local; 

- Ter preferência para a aquisição de bens e serviços no comercio local. 

9.3.3.7 Aumento do risco de acidentes de trabalho 

As medidas propostas para minimizar este impacto dizem respeito à: 

- Programa de Educação Ambiental; 

- Capacitação dos funcionários em treinamento de segurança no trabalho; 

- Capacitação dos funcionários em treinamento de primeiros socorros e 

medidas preventivas como uso de EPIs e EPCs. 
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9.3.3.8 Alteração das finanças municipais 

As medidas propostas para minimizar este impacto dizem respeito à: 

- Aquisição de materiais e insumos necessários às obras nos municípios 

atingidos. 

9.3.3.9 Elevação na oferta de energia elétrica 

As medidas propostas para minimizar este impacto dizem respeito à: 

- Garantir a distribuição da energia elétrica, ligando-a a rede de 

transmissão. 

9.3.3.10 Aumento do conhecimento técnico-científico da região 

As medidas propostas para minimizar este impacto dizem respeito à: 

- Disponibilização da base de dados e publicação para consultas às 

universidades e público interessado; 

- Destinação dos espécimes encontrados sem vida para estudos 

acadêmicos; 

- Programa de Comunicação Social. 

9.4 PLANO DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO 

O Plano de Monitoramento e Acompanhamento define todo o processo de 

gerenciamento nas diferentes etapas da obra, executando as atividades 

administrativas e operacionais, como planejamento e fiscalização para verificar a 

qualquer momento a eficácia das ações propostas para mitigar os impactos e a 

eficiência das medidas corretivas necessárias durante o andamento das obras. Tem 

papel fundamental na articulação com as instituições, órgãos de fiscalização e com a 
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população diretamente envolvida, no que concerne os aspectos de integração 

ambiental do empreendimento. 

9.4.1 Objetivos e justificativa 

- Acompanhar e monitorar as ações de transformações ambientais 

durante a implantação do empreendimento, com a finalidade de compensar e mitigar 

os danos causados; 

- Coordenar a implantação dos programas, planos e projetos de proteção, 

controle e melhoria ambiental no âmbito do empreendimento, visando à adequada 

inserção do mesmo no meio ambiente; 

- Aperfeiçoar os recursos humanos e materiais necessários para a 

implantação de todos os programas ambientais propostos; 

- Integrar o empreendimento com o poder público e com as comunidades 

locais; 

- Garantir a qualidade ambiental na implantação do empreendimento; 

- Adequar a implantação dos programas ambientais seguindo o 

cronograma físico-financeiro do empreendimento; 

- Manter um sistema de avaliação de desempenho com relação ao meio 

ambiente; 

- Identificar necessidades de revisão das ações durante as obras, a fim de 

melhorias da qualidade ambiental; 

- Atuar como mecanismo de fiscalização das ações ambientais do 

empreendimento. 

9.4.2 Ações ambientais 

As ações ambientais propostas, estabelecidas através de medidas 

mitigadores e compensatórias, para o empreendimento serão executados em campo 

por uma equipe multidisciplinar habilitada a atuar nas diversas áreas. 
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Os profissionais contratados deverão acompanhar e fiscalizar todo projeto 

ambiental especificado para o empreendimento, tanto na AID como na AII, além de 

encaminhar relatórios ao IAP, informando os resultados obtidos ao longo da 

execução das ações. 

Este Plano deverá ser executado durante toda a fase de implantação do 

empreendimento, através dos programas ambientais propostos. 

9.4.3 Atividades previstas durante a implantação do empreendimento 

e enchimento do reservatório 

- Definição da equipe de supervisão ambiental; 

- Reunião com a empreiteira responsável pela obra visando verificar as 

interfaces com os programas e projetos ambientais; 

- Elaboração dos procedimentos de gestão e supervisão ambientais; 

- Elaboração dos formulários de vistoria dos programas propostos; 

- Vistorias e avaliações das ações propostas; 

- Obtenção dos relatórios de cada programa e preparo e envio de 

relatórios semestrais ao órgão ambiental; 

- Relatórios fotográficos periódicos do empreendimento durante a 

implantação dos programas ambientais, bem como as etapas de construção e de 

recuperação de áreas degradadas; 

- Monitoramento das áreas degradadas; 

- Monitoramento do período de enchimento do reservatório; 

- Monitoramento da qualidade da água do reservatório; 

- Monitoramento da ictiofauna; 

- Monitoramento da fauna terrestre. 
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9.5 TABELA RESUMO DO PROGNÓSTICO AMBIENTAL 

A matriz de classificação dos impactos socioambientais foi elaborada com 

a finalidade de demonstrar a inter-relação dos impactos, visando abranger os 

parâmetros usados para a avaliação dos impactos causados pelo empreendimento. 

Além disso, apresenta uma breve descrição das medidas mitigadoras e os 

programas relacionados para cada impacto avaliado, onde a mesma foi subdividida 

pelos meios avaliados, sendo: físico, biótico e antrópico. 
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9.5.1 Matriz de classificação dos impactos do meio físico 
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Alteração da 

qualidade da água • • AID C N - DI PR ME SN RG PER B RV
Rio Lontra: local do 

empreendimento.

Alteração do 

balanço hídrico • AID C N - DI PR IM SN LC PER B IR

Rio Lontra: reservatório 

e trecho de vazão 

reduzida.

Ecotoxidade • ADA PP N - IN SE LO CM LC PER B RV Rio Lontra: reservatório.

Poluição do corpo 

hídrico e do solo 

por efluentes e 

resíduos sólidos

• AID P N - DI PR IM - LC EST B RV
Rio Lontra: local do 

empreendimento.

Eutrofização e 

flotações • ADA PP N- DI SC ME/LO SN LC PER B RV Rio Lontra: reservatório.

Assoreamento do 

rio • • ADA I N - DI PR LO CM LC PER B RV
Rio Lontra: local do 

empreendimento.

Degradação do 

solo e processos 

erosivos
• ADA C N - DI PR IM - LC EST B RV

Canteiro de obras; 

Margens do rio.

Compactação do 

solo • ADA PP N - DI PR IM CM LC PER B RV
Estradas, acessos e 

canteiro de obras.

Poluição sonora e 

atmosférica • ADA pp N - DI PR IM SN LC EST B RV
Área diretamente 

afetada (ADA).

Programa de Restauração das Áreas de Preservação Prmanente; 

Melhoria das vias de acesso.; Programa de Recuperação de Áreas 

Degradadas.

Realizar revisões e manutenções do maquinário com frequência;  

monitoramento de ruídos e emissão de gases; Plantio da faixa de 

domínio.

Classificação dos impactos

LEGENDA:  Ocorrência: C (Certa), I (Improvável), P (Provável), PP (Pouco Provável); Efeito: P+ (Positivo), N- (Negativo); Ação: DI (Direta), IN (Indireta); Origem: PR (Primária), SE (Secundária); 

Prazo: IM (Imediato), ME (Médio), LO (Longo); Interação: CL (Cíclico), SN (Sinérgico), CM (Cumulativo); Abrangência:  LC (Local), RG (Regional); Permanência: EST (Estratégico),TEM (Temporário), 

PER (Permanente); Magnitude:  B (Baixa), M (Média), A (Alta); Reversibilidade: RV (Reversível), IR (Irreversível). 

LOCAL DE 

OCORRÊNCIA
IMPACTOS

M

E

I

O

 

F

Í

S

I

C

O

  Fase do 

empreendimento

MEDIDAS MITIGADORAS E/OU 

COMPENSATÓRIAS

Minimizar a formação das áreas degradadas; Adotar normas de 

higiene para funcionários; Estabelecer normas de destinação de 

resíduos do processo construtivo; Programa de Monitoramento da 

Qualidade da Água; Programa de Restauração das Áreas de 

Preservação Permanente; Programa de Desmatamento e Limpeza do 

Reservatório.

Monitorar a vazão ecológica a jusante; Garantir os usos da água bem 

como a manutenção da biota aquática; Programa de Monitoramento 

da Qualidade da Água.

Programa de Monitoramento da Qualidade da Água; Programa de 

Desmatamento e Limpeza do Reservatório; Monitorar os compostos 

orgânicos (fósforo e nitrogênio).

Programa de Monitoramento da Qualidade da Água; Palestras 

educativas sobre resíduos; Não realizar lançamento de efluentes; 

Programa de Educação Ambiental.

Evitar erosão dos taludes marginais; Realizar dragagem de 

sedimentos se necessários; Programa de Monitoramento da 

Qualidade da Água; Programa de Restauração das APPs; Programa de 

Monitoramento de Erosão e Assoreamento; Programa de 

Desmatamento e Limpeza do Reservatório.

Programa de Monitoramento da Qualidade da Água; Programa de 

Restauração das Áreas de Preservação Permanente; Programa de 

Desmatamento e Limpeza do Reservatório.

Supressão do mínimo de mata nativa possível;  Aproveitar áreas 

desmatadas para "bota fora"; Programa de Restauração das APPs; 

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas; Programa de 

Monitoramento de Erosão e Assoreamento; Monitoramento dos 

sedimentos no leito do rio.
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9.5.2 Matriz de classificação dos impactos do meio biótico 
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Fragmentação do 

habitat • AID C N - DI PR IM SN LC TEM M RV
Áreas do entorno do 

empreendimento.

Redução da cobertura 

vegetal • ADA C N - DI PR IM SN LC TEM M RV
Área diretamente 

afetada.

Reconstituição das  

APPs • ADA C P+ DI PR ME SN LC PER M RV
Área diretamente 

afetada.

Aumento  de caça à 

fauna • • AID P N - IN SE ME SN LC TEM B RV
Áreas do entorno do 

empreendimento.

Alteração da 

composição de fauna 

terrestre
• • AID P N - DI SE IM SN RG TEM B RV

Áreas do entorno do 

empreendimento.

Interferência sobre a 

fauna aquática • AID C N - DI SE IM SN RG TEM M RV
Rio Lontra: trecho de 

vazão reduzida.

Dispersão de espécies • AII P N - DI PR IM - RG TEM B RV
Áreas do entorno do 

empreendimento.

Afugentamento e 

atropelamento da fauna 

silvestre
• AID P N- DI PR IM SN LC EST B RV

Áreas do entorno do 

empreendimento.

Alteração em áreas com 

ocorrência de espécies 

endêmicas, raras ou 

ameaçadas da fauna

• AID PP N - DI PR IM SN RG TEM B RV
Áreas do entorno do 

empreendimento.

Alteração em áreas com 

ocorrência de espécies 

endêmicas, raras ou 

ameaçadas da flora

• ADA pp N - DI PR IM - LC TEM B RV
Áreas do entorno do 

empreendimento.

Colonização por 

espécies mais 

adaptadas
• ADA PP P+ IN SE ME/LO SN LC PER M IR

Áreas de APP; áreas 

fragmentadas. 

Proliferação de Algas e 

Macrófitas • ADA PP N- IN SE ME SN LC TEM B RV
Rio Lontra: 

reservatório.

Programa de Restauração das àreas de Preservação Permanente; 

Programa de Educação Ambiental; Programa de Salvamento e 

Resgate da Fauna; Programa de Monitoramento e Conservação da 

Fauna Terrestre. 

Aproveitamento das áreas já fragmentadas; Plantio de espécies 

nativas nas APPs; Programa de Educação ambiental; Programa de 

Restauração das Áreas de Preservação Permanente. 

Plantio de espécies nativas nas APPs;  Programa de Educação 

Ambiental; Programa de Recuperação das Áreas de Preservação 

Permanente.

Programa de Desmatamento e Limpeza do Reservatório; Programa 

de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente; Programa de 

Monitoramento da Qualidade da Água.

Classificação dos impactos

MEDIDAS MITIGADORAS E/OU 

COMPENSATÓRIAS

LEGENDA:  Ocorrência: C (Certa), I (Improvável), P (Provável), PP (Pouco Provável); Efeito: P+ (Positivo), N- (Negativo); Ação: DI (Direta), IN (Indireta); Origem: PR (Primária), SE (Secundária); Prazo: IM 

(Imediato), ME (Médio), LO (Longo); Interação: CL (Cíclico), SN (Sinérgico), CM (Cumulativo); Abrangência:  LC (Local), RG (Regional); Permanência: EST (Estratégico),TEM (Temporário), PER (Permanente); 

Magnitude:  B (Baixa), M (Média), A (Alta); Reversibilidade: RV (Reversível), IR (Irreversível). 

M

E

I

O

 

B

I

Ó

T

I

C

O

IMPACTOS

  Fase do 

empreendimento

LOCAL DE 

OCORRÊNCIA

Aproveitamento das áreas já fragmentadas; Programa de 

Salvamento e Resgate da fauna; Realocação dos animais; Programa 

de Educação Ambiental; Programa de Recuperação de Áreas 

Degradadas; Programa de Restauração de Áreas de Preservação 

Permanente. 

Aproveitamento das áreas já fragmentadas; Programa de Educação 

Ambiental; Programa de Recuperação de Áreas Degradadas; 

Programa de Restauração das Áreas de Preservação Permanente. 

Plantio de espécies nativas nas APPs; Adoção de parâmetros legais 

para a reconstituição da APP; Programa de Educação Ambiental; 

Resgate de flora; Programa de Restauração de Áreas de Preservação 

Permanente. 

Medidas preventivas para diminuir as alterações decorrentes desta 

fase; Programa de Educação Ambiental; Programa de Salvamento e 

Resgate da Fauna; Programa de Monitoramento e Conservação da 

Fauna Terrestre.

Programa de Restauração das Áreas de Preservação Permanente; 

Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna Terrestre; 

Programa de Educação Ambiental; Programa de Salvamento e 

Resgate da Fauna. 

Programa de Salvamento e Resgate da Fauna; Programa de 

Monitoramento e Conservação da Ictiofauna; Fiscalização de pesca 

ilegal; Programa de Monitoramento da Qualidade da Água. 

Programa de Educação Ambiental; Programa de Salvamento e 

Resgate da Fauna; Programa de Monitoramento e Conservação da 

Fauna Terrestre; Programa de Restauração das Áreas de Preservação 

Permanente. 

Programa de Salvamento e Resgate da Fauna; Programa de 

Educação Ambiental.
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9.5.3 Matriz de classificação dos impactos do meio antrópico 
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A

D
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Geração de expectativa 

e mobilização da 

comunidade
• • AID C N - DI PR IM - LC TEM B RV No munícipio.

Melhoria das vias de 

acesso • • ADA C P+ DI PR IM - LC PER M RV Local do empreendimento.

Alteração da taxa de 

emprego • AID P P+ DI/IN PR IM - LC TEM M RV No munícipio.

Comprometimento das 

terras • • ADA P N- DI PR IM/ME - LC PER M IR Local do empreendimento.

Aumento no tráfego e 

risco de acidentes • ADA PP N- DI PR IM - RG TEM B RV Local do empreendimento.

Aumento da demanda 

por equipamentos e 

serviços sociais e 

migrações temporárias

• AID P P+ DI PR IM - LC TEM B RV No munícipio.

Aumento do risco de 

acidentes de trabalho • ADA P N- DI PR IM - LC TEM B RV Local do empreendimento.

Alteração das finanças 

municipais • • AID P P+ DI PR IM/ME - LC TEM B RV No munícipio.

Elevação na oferta de 

energia elétrica • AII C P+ DI PR ME SN RG PER M IR Indeterminado.

Aumento do 

conhecimento técnico-

científico da região
• • • AII C P+ DI PR ME SN RG PER M IR Região.

Ter preferência pela aquisição de bens e serviços no comércio local; 

Programa de Comunicação Social.

Capacitação dos funcionários em treinamento de segurança e 

primeiros socorros; Estabelecer medidas para uso correto e EPIs e 

EPCs; Programa de Educação Ambiental.

Aquisição de materiais e insumos necessários às obras nos 

municípios atingidos.

Garatir a distribuição da energia gerada, ligando à rede de 

transmissão.

Disponibilização e publicação da base de dados para consultas ao 

público interessado; Destinação dos espécimes sem vida para estudos 

acadêmicos; Programa de Comunicação Social.

M
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O
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R
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O

LEGENDA:  Ocorrência: C (Certa), I (Improvável), P (Provável), PP (Pouco Provável); Efeito: P+ (Positivo), N- (Negativo); Ação: DI (Direta), IN (Indireta); Origem: PR (Primária), SE (Secundária); Prazo: IM (Imediato), 

ME (Médio), LO (Longo); Interação: CL (Cíclico), SN (Sinérgico), CM (Cumulativo); Abrangência:  LC (Local), RG (Regional); Permanência: EST (Estratégico),TEM (Temporário), PER (Permanente); Magnitude:  B 

(Baixa), M (Média), A (Alta); Reversibilidade: RV (Reversível), IR (Irreversível). 

IMPACTOS

  Fase do 

empreendimento

LOCAL DE 

OCORRÊNCIA

Classificação dos impactos

MEDIDAS MITIGADORAS E/OU 

COMPENSATÓRIAS

Esclarecimentos prévios à comunidade; Programa de Comunicação 

Social.

Assegurar que as melhorias sejam realizadas com as normas em 

função do tráfego previsto.

Beneficiar a contratação da mão de obra local; Programa de 

Comunicação Social; Realizar parceria com a Prefeitura Municipal e 

associações de moradores para divulgação dos postos de trabalho. 

Esclarecimentos prévios à comunidade; Programa de Comunicação 

Social.

Sinalização adequada do local da obra e trechos de acesso; 

Adequação das vias de acesso; Programa de Comunicação Social.
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10. PROPOSIÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS 

Os programas ambientais propostos expressam diretrizes básicas 

julgadas necessárias para a prevenção, mitigação ou compensação dos impactos a 

serem gerados. Sabe-se que as características dos impactos identificados conferem 

aos programas uma diferenciação quanto ao seu tipo, tendo programas de natureza 

preventiva, corretiva, compensatória. 

Os programas de caráter preventivo abrangem ações relacionadas aos 

impactos que podem ser evitados, reduzidos, ou controlados a partir da ação 

antecipada de medidas de controle. 

Os programas de caráter corretivo visam uma mitigação dos impactos, 

buscando a realização de ações de recuperação de condições ambientais 

satisfatórias e aceitáveis, abrangendo ainda, as atividades de monitoramento 

destinadas a garantir a eficácia das medidas a serem implementadas. 

Além disso, existem programas que são de caráter potencializador, 

quando intensificam as condições ambientais favoráveis resultantes do 

empreendimento. 

Dentre os programas propostos, alguns são de acordo em atender 

medidas de caráter legal, como no caso da realização do desmatamento prévio da 

área de inundação, criação e implantação de uma faixa de proteção ao reservatório. 

 

Os programas propostos apresentam a seguinte estrutura e forma: 

• Justificativas e objetivos; 

• Procedimentos metodológicos; 

• Cronograma proposto para a implantação; 
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10.1 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  

10.1.1 Justificativa 

Esses programas têm como principal característica ser de prevenção aos 

possíveis impactos decorrentes da implantação da CGH. 

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

influência direta está relacionada à fatores como o ambiente, as alterações que o 

empreendimento possa acarretar na vida social e nas condições de vida vigentes 

nas formas de organização. 

Uma forma de evitar as repercussões e inseguranças não procedentes, 

que surgem das expectativas, é estabelecer um processo permanente de 

informações à comunidade como um todo, esclarecer discussões e negociações 

com as pessoas de interesse direto e indireto. 

É importante que o empreendedor demonstre de maneira transparente a 

informação vinculada ao empreendimento, nesse contexto abrange-se informações 

relacionadas às medidas mitigatórias e as soluções adotadas de acordos com os 

grupos de interesse. 

Assim esse programa busca objetivar: 

• Maior organização social e ligação das relações humanas nas 

populações locais; 

• Minimizar a insegurança relacionada à distorção de informações; 

• Contribuir no conhecimento da região como um todo, no âmbito de 

diminuir os efeitos negativos dos impactos gerados; 

• Criar meios de comunicação sistemática entre o empreendedor, o 

poder público e as entidades representativas das comunidades envolvidas, podendo 

assim, discutir com as mesmas respectivas e anseios em relação às obras. 
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10.1.2 Metodologia 

Esse programa tem importância em âmbito regional, sendo de mitigação e 

minimização dos impactos relacionados. 

As atividades que contemplam os propósitos do programa, no sentido de 

garantir a viabilização, são: 

• Formar equipe responsável pela implantação do projeto; 

• Organizar as informações de cunho relevante sobre o 

empreendimento, além de definir estratégias para informar os distintos públicos 

alvos; 

• Realizar reuniões com representantes dos locais onde a população é 

afetada.  

10.1.3 Cronograma 

Programa-se a atividade para ser iniciada antes da fase de implantação 

do empreendimento, podendo se estender até a fase de inicio da operação.  

10.2 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

10.2.1  Justificativa 

Esse programa tem relevância na implantação do empreendimento, visto 

que a movimentação de trabalhadores ligados a essa fase da obra, poderá provocar 

perturbações em âmbito ambiental, relacionadas à fauna e flora. Estas perturbações 

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

órgãos ambientais competentes. 

Dessa forma será previsto um programa de atividades destinadas à 

prevenção dos impactos ligados a fase de implantação, como o cuidado com a 

vegetação e a fauna. Quanto à fase de operação, as atividades vão abranger de 
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forma que seja enfocada a importância ecológica da área de preservação 

permanente em torno do reservatório. 

Esse programa objetiva destacar o valor dos aspectos ambientais, da 

manutenção da biodiversidade e da qualidade de vida. Com intenção de tornar os 

envolvidos em sujeitos ligados à colaboração na implantação dos demais programas 

ambientais, sendo parte ativa na implantação dos programas ambientais do 

empreendimento. 

Os demais objetivos do programa são: 

• Informar aos trabalhadores envolvidos na obra, repassando 

conhecimento adequado sobre a possibilidade de ocorrência de acidentes 

envolvendo o meio ambiente e a segurança pessoal. 

• Repassar as informações sobre riscos de incêndios, importância da 

manutenção dos ecossistemas locais, informações sobre a ilegalidade da caça e de 

segurança quantos ao EPIs para evitar acidentes com animais peçonhentos; 

• Informar aos moradores locais, além dos trabalhadores, sobre a 

importância da conservação e recuperação do meio ambiente, relacionando as 

alterações previstas com as fases de desenvolvimento do empreendimento e as 

medidas mitigadoras a serem adotadas; 

• Orientar as pessoas, na fase de operação do empreendimento, quanto 

aos limites das áreas de preservação permanente, através de sinalização e 

fiscalização adequada. 

10.2.2 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 de dos demais 

grupos a serem identificados durante o projeto. 

Os trabalhadores deverão receber orientações que podem ser através de 

palestras. Estas devem conter as informações sobre saneamento do local, como 

destinação de lixo e efluentes, os cuidados com caça ilegal e a flora regional. Além 
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de alertas sobre o comportamento com a população da região, acima de tudo com 

as pessoas diretamente afetadas pelo empreendimento. 

A população do local do empreendimento, também receberá informações 

sobre a obra, a importância das medidas mitigadoras, além de informações de 

caráter preventivo relacionadas à caça ilegal e a preservação da flora. 

Para efetivação dos objetivos, foram definidas atividades sistematizadas: 

• Formação de equipe responsável pela implantação do Programa; 

• Definição da estrutura técnica a fim organização do programa; 

• Palestras informativas sobre os temas do programa; 

• Realização do “Dia D” de conscientização realizando o plantio de 

árvores nativas juntamente com a população da comunidade, principalmente as 

crianças, enfatizando a importância do cuidado com o meio ambiente.  

• Monitoramento os resultados envolvidos.  

10.2.3 Cronograma 

O programa de educação ambiental deverá iniciar antes das obras, se 

mantendo durante o processo de implantação e operação do empreendimento. 

10.2.4 Subprograma de Treinamento e Capacitação 

Este subprograma tem como finalidade principal acrescer conhecimentos 

e capacitação aos trabalhadores das obras, como complemento ao Programa de 

Educação Ambiental, pois, além de cuidados referentes a acidentes envolvendo o 

meio ambiente e ataque de animais, há um risco de acidentes relacionados ao meio 

físico da obra, ou seja, o manuseio de maquinário e ferramentas, construção das 

instalações físicas, instalações elétricas, entre outras.  

Para que isso ocorra de maneira segura, serão implementadas algumas 

metodologias, como aplicação de palestras educativas relacionadas à 

biossegurança no ambiente de trabalho, utilização correta de EPIs e EPCs, 

utilização correta de maquinário e ferramentas, além de esclarecimento de dúvidas 
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dos trabalhadores e acompanhamento dos mesmos em relação ao cumprimento das 

medidas exigidas e propostas no presente subprograma.  

10.3 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA  

10.3.1 Justificativa 

Sabe-se que a qualidade da água superficial é de importância em 

qualquer local, sendo condição primária para o desenvolvimento do aspecto 

socioeconômico, além de garantir a qualidade de vida. 

Sendo assim, as modificações que podem vir a ocorrer na qualidade da 

água deverão ser monitoradas, possibilitando a implementação de medidas de 

controle através do programa de Monitoramento de Controle e Qualidade da Água. 

Durante as ações impactantes, o programa visa acompanhar a qualidade 

das águas do rio. A condição da qualidade da água é um fator importante para a 

viabilização e manutenção dos diferenciados usos dos reservatórios. 

Esse controle da qualidade da água é importante para identificar e 

comparar a situação da água em diferentes estados temporais, avaliando os 

momentos antes da implantação do empreendimento, durante e depois da operação 

do empreendimento, sendo necessário para definir as medidas compensatórias no 

âmbito do reservatório.  

A formação do reservatório é fato importante nesse programa de 

monitoramento, pois, a comparação antes e pós-formação do reservatório é 

relevante na análise dos parâmetros de qualidade da água avaliados. 

O objetivo desse programa é permitir o conhecimento e o 

acompanhamento das modificações qualitativas que possam comprometer a 

qualidade dos recursos hídricos superficiais influenciados pela implantação e 

operação do empreendimento, visando assegurar a adequação das medidas de 

manutenção da qualidade dos usos da água. 
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Assim, de forma mais abrangente, promover o monitoramento das formas 

de poluição dos corpos hídricos, direcionando diminuição dos impactos ambientais 

refletidos na deterioração das águas.  

Os principais objetivos desse programa de monitoramento são: 

• Reconhecer o conhecimento dos fatores que condicionam a qualidade 

da água no sistema existente;  

• Acompanhar a evolução das alterações no sistema durante o 

desenvolvimento de todas as fases de implantação e operação da CGH; 

• Propor medidas de recuperação e controle da qualidade das águas em 

áreas alteradas. 

10.3.2 Metodologia 

As atividades referentes a esse programa podem ser exemplificadas de 

forma resumida conforme a seguir: 

• Definição de critérios de monitoramento, seguindo os parâmetros nos 

locais e periodicidade das coletas e definição dos parâmetros escolhidos para 

indicar os procedimentos corretivos apropriados quando for necessário. 

• Estabelecimento de uma rede de monitoramento das condições da 

qualidade da água, antes e após a formação do reservatório; 

• Emissão de relatório de acompanhamento do programa e divulgação 

dos resultados. 

10.3.3 Cronograma 

A implantação de projeto inicia antes da formação do reservatório, ou 

seja, na fase de estudos, sendo aplicado nas fases de implantação e operação do 

empreendimento para monitoramento das atividades. 
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10.3.4 Subprograma de monitoramento de algas e macrófitas 

 Macrófitas são formas vegetais que se desenvolvem em ambiente 

aquático, principalmente em águas calmas, pouco profundas e com disponibilidade 

de nutrientes, condições que ocorrem nos remansos formados em enseadas, junto à 

foz de lajeados, em rios que recebem um aporte maior de resíduos e em corpos 

d’água lênticos, situação que permanece em reservatório de empreendimentos 

hidrelétricos.  

A presença dessas plantas nos rios aumenta a probabilidade de 

causarem algum dano tanto às instalações do empreendimento, quanto à qualidade 

do curso d’água, impactando na vida aquática e também nos usos das águas do rio. 

Para prevenção deste impacto toma-se como programa ambiental o monitoramento 

e o controle de algas e macrófitas que, de algum modo, possam afetar a qualidade e 

tempo de vida da CGH do Lontra e também a qualidade do rio Lontra. 

10.3.4.1 Metodologia 

As atividades referentes ao subprograma serão executadas como definido 

a seguir: 

• Realização de inspeções periódicas pelos profissionais responsáveis, 

com a finalidade de identificar possíveis focos destes vegetais. Em caso de 

constatação, será realizado o processo de monitoramento e retirada dos mesmos. 

10.4 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE EROSÃO E 

ASSOREAMENTO 

10.4.1 Justificativa 

Os fenômenos de erosão detectados na faixa de proteção do reservatório 

e áreas adjacentes, tais como voçorocas, ravinas e sulcos, ou mesmo as 
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potencialidades de erosão laminar, tem maior significância no que diz respeito ao 

assoreamento localizado de trechos de cursos de água menores e ao assoreamento 

do reservatório e o comprometimento da sua vida útil. 

Durante a implantação do empreendimento, uma parcela de solo estará 

exposta à ação dos processos erosivos, que poderá causar o assoreamento dos 

cursos de água, como consequência direta.  

Dessa forma, esse programa tem como objetivo indicar as medidas de 

controle de processos erosivos e assoreamento durante a etapa de implantação do 

empreendimento. 

O principais objetivos deste programa são: 

• Reconhecer os pontos prováveis de erosão e assoreamento no leito do 

curso d'água;  

• Acompanhar periodicamente a situação dos taludes para identificação 

e aplicação das medidas preventivas. 

10.4.2 Metodologia 

As atividades referentes ao programa de monitoramento seguem a 

metodologia a seguir: 

• Acompanhamento e monitoramento dos processos e pontos de erosão 

e assoreamento, de forma a subsidiar a orientação do correto manejo do solo;  

• Monitoramento das áreas potencialmente favoráveis ao 

desencadeamento de processos erosivos para a implantação de medidas de 

controle e recuperação;  

• Elaboração de relatório de acompanhamento do programa. 

10.4.3 Cronograma 

A elaboração do programa terá início juntamente com a fase de 

implantação do empreendimento, perdurando por todo o horizonte do projeto.   
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10.5 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

10.5.1 Justificativa 

Com as ações da fase de instalação da CGH do Lontra, 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, as atividades sociais e econômicas e 

para os cursos de drenagem, através da possibilidade de assoreamento do próprio 

reservatório.  

O programa tem como principal frente de trabalho os seguintes pontos: 

• As áreas atingidas pelas obras de implantação da CGH do Lontra 

(canteiro de obras, vias de serviço, entre outras);  

• As áreas marginais ao reservatório e casa de força.  

Dessa forma, o presente programa apresenta os seguintes objetivos: 

• Estabelecer uma estratégia de intervenção para minimização dos 

efeitos negativos resultantes da implantação da CGH do Lontra, mediante controle 

dos processos de degradação ambienta durante o período de obras;  

• Recompor as áreas alteradas após o término das obras.  

10.5.2 Metodologia 

O programa compreende o desenvolvimento de ações de proteção e 

recuperação das áreas degradadas, envolvendo: 

• Definição das etapas do programa conforme o cronograma de 

implantação do empreendimento; 

• Retirada e estocagem da camada superficial (orgânica) do solo nas 

áreas a serem degradadas;  
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• Recuperação dos locais degradados utilizando camadas de solo 

orgânicas armazenados, da forma mais próxima à característica original; 

• Escolha das espécies a serem utilizadas e delineamento espacial das 

estratégias de recomposição vegetacional e paisagística. 

10.5.3 Cronograma 

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

obras, perdurando até a fase de operação.  

10.6 PROGRAMA DE RESTAURAÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE 

10.6.1 Justificativa 

As matas ciliares estabelecidas às margens dos rios desempenham 

importantes funções ecológicas e hidrológicas em uma bacia hidrográfica. Ela 

estabiliza as ribanceiras do rio, pelo desenvolvimento de um emaranhado radicular, 

atuam na filtragem do escoamento superficial impedindo o carreamento de 

sedimentos, contribuindo, desta forma, para a manutenção da qualidade da água, 

auxiliam na manutenção da biodiversidade de flora e fauna local, e, através de suas 

copas, interceptam e absorvem a radiação solar, contribuindo para a estabilidade 

térmica dos cursos d’água.  

Estas faixas ciliares são definidas pelo Código Florestal Brasileiro como 

Área de Preservação Permanente (APP), devendo ser respeitada sua metragem de 

acordo com a dimensão do curso d’água.  

Os principais objetivos deste programa são: 

• Conter as encostas marginais;  

• Recuperar as áreas degradadas;  
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• Compensar a perda de ambientes naturais através da criação de faixas 

com composição semelhantes à original;  

• Estabelecer novos habitats florestais, dando suporte para a fauna 

através de áreas de refúgio, alimentação e procriação;  

• Estabelecer contínuos remanescentes florestais;  

10.6.2 Metodologia 

Nas áreas marginais onde existe vegetação de porte arbóreo serão 

efetuadas apenas ações de adensamento, enquanto em áreas sem cobertura 

vegetal será executado o plantio de espécies nativas adaptadas às condições 

características de margens de rios e lagos, sendo adotados os seguintes 

procedimentos:  

• Definição da área de plantio;  

• Definição das mudas a serem reflorestadas, levando em consideração 

suas características e as interações com o ambiente e fauna;  

• Manutenção dos reflorestamentos, devendo proceder à reposição das 

falhas ou mudas que não se desenvolveram. 

É importante plantar espécies pioneiras que atraiam a fauna silvestre que 

serve de dispersora de sementes, principalmente pássaros, auxiliando no processo 

de regeneração natural.  

Também podem ser reintroduzidas espécies ameaçadas de extinção e 

outras que apresentem diferentes estágios de crescimento, misturando-se grupos 

ecológicos distintos, reproduzindo o que acontece na natureza. 

10.6.3 Cronograma 

As atividades previstas deverão ter início durante a fase de implantação 

da CGH, prevendo-se o reflorestamento a partir da formação do lago. Os serviços de 

manutenção permanecem ao longo da fase de operação, notadamente até um nível 

de regeneração satisfatório para a mata ciliar.  
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10.7 PROGRAMA DE DESMATAMENTO E LIMPEZA DO RESERVATÓRIO 

10.7.1 Justificativa 

Este programa é de grande importância para a qualidade da água do 

futuro lago, pois tem a função de mitigar os impactos sobre a qualidade da água 

reduzindo a biomassa a ser alagada.  

As águas do reservatório cobrirão uma área pequena, porém, que pode 

conter materiais orgânicos e inorgânicos, o que pode alterar significativamente a 

composição da água.  

A presença destas matérias exige que sejam tomadas medidas de 

limpeza, tais como a supressão e remoção de massa vegetal, demolição e 

recolhimento de material inservível que pode conter na área a ser inundada.  

São objetivos principais deste programa: 

• Evitar os efeitos negativos sobre a qualidade das águas, como a 

eutrofização, e sobre a fauna aquática;  

• Evitar a contaminação das águas por organismos patogênicos e a 

transmissão de doenças por veiculação hídrica;  

• Evitar o desgaste das turbinas decorrente da acidificação da água pela 

decomposição do material vegetal.  

10.7.2 Metodologia 

O programa de desmatamento e limpeza da área do reservatório irá 

indicar a área a ser inundada durante o período das obras, de forma que seja 

possível a extração de toda a madeira com potencial econômico antes da limpeza e 

enchimento do reservatório, garantindo assim aos produtores locais a realização de 

receitas nas áreas de produção.  

Para o desenvolvimento do programa, as seguintes etapas serão 

realizadas: 



Empreendedor: Idiomar Zanella 
Rio Lontra 
Salto do Lontra- PR  

Relatório Ambiental Simplificado 
Potência Instalada: 0,82 MW 
CGH do Lontra 

369 
 

 

 

 
CONSTRUNIVEL ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA 
Coordenador geral: Cleber Antonio Leites CREA-SC nº 084660-3 
Rua Otacílio Gonçalves Padilha nº 117, Bairro Primo Tacca, sala 01 
Fone/fax: 49 – 3433 1770  Email: ambiental@construnivelconstrutora.com.br  
  
     
 

• Vistoria dos locais onde foram amostradas áreas com presença de 

matérias orgânicas e inorgânicas;  

• Operação de desmatamento integral das áreas com vegetação 

remanescente e culturas permanentes na área a ser inundada pelo reservatório;  

• Remoção de toda a infraestrutura e edificações de apoio à obra que se 

encontrem na área de inundação;  

• Remoção de todas as sobras e rejeitos da obra;  

10.7.3 Cronograma 

As atividades citadas para o programa deverão ter início antes do 

enchimento do reservatório, preferencialmente no início da fase de implantação, de 

modo a permitir a exploração dos recursos florestais.  

10.8 PROGRAMA DE SALVAMENTO E RESGATE DA FAUNA 

10.8.1 Justificativa 

O enchimento do reservatório provoca o deslocamento, morte e, em 

determinadas situações, o aprisionamento de animais em ilhas ou nas copas de 

árvores e, com o desmatamento e limpeza do reservatório, diversos animais e 

ninhos serão expostos aos mais diferentes níveis de contato com os trabalhadores e 

com a população local, o que, sem o devido controle, poderá gerar problemas como: 

• Captura ilegal de espécimes de fauna silvestre;  

• Morte acidental;  

• Acidentes com animais peçonhentos e sua dispersão para áreas 

vizinhas;  

• Perda de espécimes zoológicos de valor científico.  

O presente programa apresenta como seus objetivos principais:  
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• Efetuar a retirada de animais em geral e dar a melhor destinação 

possível aos animais sob risco de afogamento, realocando-os em áreas 

semelhantes à que foram encontrados para maior sucesso em sua adaptação e, se 

não for possível a retirada do animal com vida, destiná-lo à utilização na formação 

de séries taxonômicas para fins acadêmicos e de conhecimento da fauna da região. 

• Efetuar a retirada de peixes presos em ensecadeiras e trechos de 

vazão reduzida durante a implantação do empreendimento; 

• Reduzir o risco de acidentes com animais peçonhentos; 

• Evitar o encontro de fauna silvestre com a população do entorno. 

10.8.2 Metodologia 

Para realizar o salvamento e resgate da fauna, serão adotados os 

seguintes procedimentos: 

• Formação da equipe responsável pela implementação do programa;  

• Articulação de convênios;  

• Treinamento de capacitação da equipe que realizará o trabalho 

(conhecimento básico sobre o empreendimento, segurança da equipe, 

aprimoramento do protocolo de resgate, métodos de contenção de animais silvestres 

e por fim, a apresentação do plano de trabalho);  

• Retirada dos animais sujeitos ao afogamento na área de inundação;  

• Realocação dos espécimes coletados com boas condições de 

sobrevivência;  

• Divulgação dos resultados.  

10.8.3 Cronograma 

As atividades previstas para o programa se iniciam antes e durante o 

período de enchimento do reservatório. 
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10.9 PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA 

TERRESTRE  

10.9.1  Justificativa 

Tendo em vista as modificações ecológicas advindas do empreendimento, 

torna-se necessário um acompanhamento das condições emergentes, de maneira a 

registrar as situações mais relevantes, oferecendo subsídios para estudos e, até 

mesmo, futuros empreendimentos similares.  

O monitoramento de fauna da área de influência do empreendimento 

deverá ser implementado com vistas a verificar os efeitos do empreendimento sobre 

os organismos objetivando, por sua vez, controlar ou minimizar os efeitos negativos.  

Além disso, são objetivos fundamentais: 

• Avaliar os efeitos positivos e negativos decorrentes da formação do 

reservatório sobre os ecossistemas;  

• Acompanhar o estabelecimento da nova condição ambiental e as 

situações de equilíbrio resultantes;  

• Realizar o inventário das espécies de mamíferos, aves, répteis e 

anfíbios presentes no entorno do reservatório; 

• Propor medidas de conservação e manejo para a fauna regional;  

• Oferecer subsídios para o programa de recuperação de áreas 

degradadas.  

10.9.2 Metodologia 

As atividades que compõem este programa são: 

• Preparação da infraestrutura necessária para o trabalho de campo;  

• Levantamento de fauna durante o período de desmatamento, de 

enchimento e de operação da CGH; 
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• Monitoramento da fauna de vertebrados terrestres na área de 

inundação, nas áreas florestadas remanescentes e na faixa de proteção do 

reservatório.  

10.9.3 Cronograma 

O programa se estenderá desde o período de instalação da usina até o 

período de operação do empreendimento, até que se alcance um equilíbrio 

desejável em relação à fauna terrestre.  

10.10 PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO DA 

ICTIOFAUNA 

8.11.1 Justificativa 

Com as alterações do ambiente original dos recursos hídricos, pode 

ocorrer interferência nos organismos viventes nesse meio, a mudança do sistema de 

água lótico para lêntico altera populações dependentes do sistema lótico ou que 

estão adaptadas ao mesmo. 

Com intenção de minimizar os efeitos, o referido estudo visa conhecer a 

diversidade de ictiofauna do rio Lontra, verificando a adaptabilidade da vida aquática 

diante das modificações a serem realizadas no local. 

Esse programa se justifica mediante a necessidade de avaliar o 

comportamento e a ecologia das populações de peixes existentes, visto que o 

impacto sobre o ambiente afetará diretamente essa população. 

Sendo assim, este programa tem como objetivo elaborar o conhecimento 

das populações, abordando as características das mesmas, e avaliar as condições 

de adaptabilidade mediante as transformações do ambiente.  

Sendo alguns objetivos mais específicos:  

• Procurar garantir a diversidade ictiofaunística; 

• Identificar a necessidade, as probabilidades e as situações para 

implementação futura do povoamento do reservatório; 
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• Avaliar eventuais alterações na composição ictiofaunística da região, 

através do monitoramento dos dados coletados após o enchimento;  

10.10.1 Metodologia 

Para atender aos objetivos propostos, o programa compreenderá as 

seguintes atividades: 

• Seleção dos pontos amostrais; 

• Preparação da infraestrutura necessária para os trabalhos de campo;  

• Execução das campanhas de levantamento para caracterização 

biológica e ecológica da ictiofauna;  

• Compatibilização das campanhas da ictiofauna com as do programa de 

monitoramento da qualidade das águas, no que se refere à periodicidade das 

análises a serem efetuadas e às estações de coleta a serem utilizadas.  

• Análise dos dados coletados para estabelecimento de relações 

positivas ou negativas da ictiofauna possivelmente ocorrentes nos trechos alterados;  

• Adoção de medidas adequadas em situações ecológicas identificadas, 

tais como desequilíbrio na cadeia trófica, eventual morte de peixes em certas zonas 

do reservatório, etc.  

10.10.2 Cronograma 

A execução das atividades do programa compreende desde o início das 

obras, se estendendo pelo período de operação da usina, até que se obtenha um 

equilíbrio constatado em relação à ictiofauna. 
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme determina a Resolução CONAMA nº 001/86, o presente 

Relatório Ambiental Simplificado objetivou analisar a viabilidade ambiental da 

instalação da CGH do Lontra, baseando-se nos impactos que as estruturas, 

atividades e resíduos gerados pelo empreendimento provocarão sobre elementos 

físicos, bióticos e socioeconômicos. Sendo assim, buscou-se a avaliação de 

impactos decorrentes das fases de planejamento, implantação e operação do 

empreendimento, seguida da definição das medidas e programas para o controle, a 

mitigação e a compensação dos efeitos negativos, além da potencialização daqueles 

de natureza benéfica. 

De acordo com os estudos realizados, a vegetação arbórea e arbustiva do 

local demonstrou uma vegetação tipicamente secundária, com pontos que 

apresentam estágios iniciais e médios de regeneração natural, resultado da 

intervenção antrópica na região. A mata ciliar encontra-se muito degradada, 

havendo pontos onde ela é inexistente. Outro fator do entorno são as áreas para 

cultivos agrícolas e criação de animais. Por estar degradada, a proposta de 

regeneração das áreas de APP será um benefício resultante da instalação do 

empreendimento, em virtude de que a vegetação do local será restaurada a uma 

faixa de 30 metros de preservação, contribuindo para a formação de corredores 

ecológicos. Estes corredores são de grande importância ecológica para a região, 

pois não se verificou nenhuma unidade de conservação próxima das áreas de 

influência do empreendimento, sendo assim, o local do empreendimento não está 

inserido em áreas de preservação ambiental. 

Em relação à fauna, as espécies apresentadas no estudo, confirmadas 

para o local, apresentam maior condição de adaptação a esse meio já antropizado, 

fato considerado devido possuírem maior plasticidade de comportamentos e hábitos, 

diferente de animais especialistas que raramente conseguem sobreviver em áreas 

fragmentadas e de pouca disponibilidade de alimento. Considerou-se que os 

fragmentos florestais não apresentavam grande diversidade, visto que não 

apresentaram a população original de animais. Este fato está diretamente 
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relacionado à derrubada de vegetação da área natural antes existente, que deu 

origem às fazendas e áreas de pastagem. 

Em relação aos impactos ambientais gerados pela CGH do Lontra, 

observou-se que a maior parte dos impactos negativos são incidentes sobre o Meio 

Biótico e, de maneira geral, durante a fase de implantação do empreendimento, 

sendo quase em sua totalidade de pequena magnitude e de abrangência local. Em 

relação aos impactos do Meio Físico, todos os listados apresentam caráter negativo, 

porém, todos reversíveis com a implantação dos programas ambientais. Quanto ao 

Meio Socioeconômico, a maior parte dos impactos incidentes é de caráter positivo e 

de média magnitude. 

Comparando a possibilidade de instalação ou não instalação do 

empreendimento, prevê-se que não ocorrerão grandes modificações do ambiente, 

em virtude da pequena dimensão do empreendimento e a baixa significância dos 

impactos. Além disso, a instalação do empreendimento virá a contribuir para a futura 

reconstituição da área do entorno, restaurando as áreas de preservação 

permanente, sendo que a não instalação do empreendimento implicará na não 

reconstituição dessas áreas e, possivelmente, mais ação antrópica ao longo do 

tempo. Implantando corretamente os programas ambientais, espera-se a 

recuperação da faixa de APP do futuro reservatório em dimensões superiores ao 

observado no local. Resultante da reconstituição da vegetação local será o aumento 

de disponibilidade de habitat e de alimentos para a fauna através dos corredores 

que serão reestabelecidos. Deve-se ressaltar que essa melhoria ocorre a médio e 

longo prazo sendo uma melhoria permanente. 

A implantação do empreendimento também implicará em estudos de 

monitoramento para acompanhamento da situação da fauna local, sendo um 

aspecto positivo que resultará no progresso do conhecimento biológico do local, 

além de facilitar a tomada de decisões de cunho ambiental diante as medidas de 

reconstituição e preservação a serem tomadas. A não instalação do 

empreendimento, por outro lado, resultará na falta de estudo, bem como a falta de 

medidas para melhorar o ambiente. 

Além dos estudos relacionados à fauna, o monitoramento da qualidade da 

água do rio Lontra é fundamental para se manter um ambiente preservado, pois 

mesmo que a população não consuma a água do rio nas propriedades, ela é de 
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extrema importância para as comunidades faunísticas do local, além de ser 

importante para a boa conservação de todos os mananciais, lençóis freáticos e da 

bacia hidrográfica. Outro aspecto positivo do empreendimento será a implantação de 

programas de comunicação social, bem como os voltados pra a educação 

ambiental, onde prevê promover a consciência ambiental da comunidade, tendo 

como foco a preservação e melhoria do ambiente saudável e economicamente 

sustentável. 

As análises supramencionadas demonstram que apesar das alterações 

ocorrentes nos ecossistemas diretamente afetados pelo empreendimento, 

compondo-se em impactos negativos, tem-se a perspectiva de que em médio prazo, 

as medidas de monitoramento e melhorias da qualidade ambiental da região afetada 

poderão reverter, em parte, através de diversas ações, os danos ambientais 

gerados, se seguidas às orientações contidas no presente relatório. 

Conforme demonstrado ao longo do estudo, a implantação do 

empreendimento apresentará impactos de baixa magnitude em geral, visto que a 

predominância na AID do empreendimento é de solos para pastagens e agricultura, 

com a presença de remanescentes vegetais alterados em estágio inicial a médio de 

regeneração. Assim sendo, após os estudos realizados, verificou-se a ocorrência de 

aspectos positivos, como o ganho socioambiental do entorno, devido às medidas 

compensatórias e mitigatórias, principalmente no que concerne a recomposição 

florestal do entorno e a consequente melhora do habitat, proporcionando um melhor 

desenvolvimento faunístico neste ambiente mais preservado, ampliando a 

conservação ambiental de médio ao longo prazo na área afetada. 

A equipe técnica responsável pela elaboração deste estudo considera a 

área do empreendimento como uma área antropizada variando de baixa a média 

representatividade biológica, visto que a mesma apresenta diversas áreas 

fragmentadas e descontínuas, em grande parte utilizadas para a agricultura e 

pecuária, inviabilizando-a, a curto e médio prazo, de ser inserida em planos de 

corredores ecológicos e áreas de preservação. Além disso, o empreendimento é 

compatível legal e socialmente com a política ambiental e com a legislação vigente 

do estado do Paraná e do País. 

Diante do exposto acima e mais claramente detalhado nos capítulos que 

compõem o presente Relatório Ambiental Simplificado, procede-se pela 
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viabilização da implantação da CGH do Lontra, desde que a implementação dos 

Programas Ambientais seja efetivada e assim, mitigando a maioria dos impactos 

negativos e, principalmente, promovendo ganhos socioambientais significativos em 

termos de conservação da biodiversidade local, devido ao enfoque na proteção e 

recuperação dos ambientes naturais presentes na calha do rio Lontra. Devido à sua 

viabilidade ambiental, o empreendimento torna-se passível de ser licenciado pelo 

IAP. 
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GLOSSÁRIO 

Águas Subterrâneas: Águas que se infiltraram no solo e que 

penetraram, por gravidade, em camadas profundas do subsolo, atingindo a zona de 

saturação. A zona de saturação é aquela em que os poros e interstícios do subsolo 

estão completamente ocupados pela água. 

Águas Superficiais: Águas que escoam ou acumulam na superfície 

terrestre, como os rios, riachos, lagos, lagoas, veredas, brejos etc.  

Análise Bacteriológica da Água: Exame das condições da água para 

ser consumida. O elemento determinante é a presença ou não de coliformes, 

principalmente os fecais, que não devem existir nas águas potáveis. 

Análise físico-química da água: O exame físico determina as 

características físicas da água como a cor, turbidez, sabor, odor, temperatura, entre 

outras. As características químicas da água são determinadas pela presença de 

substâncias químicas oriundas dos terrenos por onde ela passou ou que recebeu, 

como o cálcio, o ferro, compostos químicos, metais pesados.  

Antropizar: Transformação que o ser humano exerce, tanto sobre o meio 

ambiente, como sobre o biótopo ou a biomassa. EX: ambiente antropizado ambiente 

no qual sofreu alterações decorrentes de atividades humanas. 

APP: Área de preservação permanente. Área legalmente protegida, 

coberta ou não de vegetação, que possui funções ambientais, como atenuar a 

erosão, preservar os rios, nascentes e lagos, contribuindo para qualidade das águas 

e sua manutenção. Só pode sofrer intervenção com autorização dos órgãos 

competentes. 

ART: Anotação de Responsabilidade Técnica. É o documento emitido 

pelos Conselhos Regionais do profissionais com habilitação técnica. 

Assoreamento: Deposição de sedimentos originados de processos 

erosivos, transportados aos cursos d’água e fundos de vales, provocando a redução 

da profundidade e da correnteza dos rios, diminuindo a massa de água superficial. 

Assoreamento: Quando ocorre o transporte de materiais orgânicos e 

inorgânicos, que são drenados até o depósito final nos leitos dos cursos d’água e 
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dos lagos. Esse fenômeno se agrava com as interferências humanas que aumentam 

a erosão. 

Avifauna: Relativo à fauna, de aves. 

Balanço Hídrico: Estimativa detalhada da diferença entre a 

disponibilidade de água e a demanda pela água dentro de um sistema, como uma 

bacia hidrográfica ou um empreendimento. 

Barramento: Estrutura construída em um curso d’água transversalmente 

à direção de escoamento de suas águas, objetivando a formação de um reservatório 

de acumulação, pode atender uma ou a diversas finalidades, como abastecimento 

de água para cidades ou indústrias, aproveitamento hidrelétrico, irrigação, controle 

de enchentes, regularização de curso de água. 

Bioindicadores: são organismos ou comunidades, cujas funções vitais se 

correlacionam tão estreitamente com determinados fatores ambientais, que podem 

ser empregados como indicadores na avaliação de uma dada área. 

Bioma: É um conjunto de diferentes ecossistemas, que possuem certo 

nível de homogeneidade. São as comunidades biológicas, ou seja, as populações de 

organismos da fauna e da flora interagindo entre si e interagindo também com o 

ambiente físico chamado biótopo. 

Classes De Corpos D’água: Classificação das águas doces, salobras e 

salinas que existem na natureza, com base nos usos preponderantes atuais e 

futuros, e relevância econômica, social e ambiental em um determinado trecho de 

corpo hídrico. As classes dos corpos d'água são determinadas pelos órgãos do meio 

ambiente. De acordo com a Resolução Conama nº 20/86, foram estabelecidas nove 

classes de água, sendo cinco para as águas doces, duas para as salinas e duas 

para as salobras. 

Corpo d'água: Denominação genérica para qualquer manancial hídrico 

ou curso d'água, trecho de rio, reservatório artificial ou natural, lago, lagoa ou 

aquífero subterrâneo.  

Curso d'água: Denominação geral para os fluxos de água em canal 

natural de drenagem de uma bacia, como rio, riacho, ribeirão, córrego.  

DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio. Quantidade de oxigênio 

necessária para oxidar a matéria orgânica por decomposição microbiana aeróbia 

para uma forma inorgânica estável.  
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Degradação Ambiental: Alteração adversa da qualidade ambiental, 

resultante de atividades humanas que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, 

a segurança e o bem-estar da população.  

Desmatamento: Retirada das matas e florestas naturais para o 

aproveitamento da madeira ou para a utilização do solo em atividades diversas. 

Desvio em Corpo d' Água: Alteração do percurso natural do corpo de 

água para fins diversos.  

Disponibilidade Hídrica: Quantidade de água disponível em um ponto 

do corpo hídrico definido a partir das características hidrológicas do curso d’água e o 

volume outorgado na bacia correspondente.  

DQO: Demanda Química de Oxigênio. Medida da capacidade de 

consumo de oxigênio por oxidação química pela matéria orgânica presente na água 

ou água residuária. Também é usado para medir a quantidade de matéria orgânica 

em esgotos que contêm substâncias tóxicas.  

Dragagem: Retirada de areia ou lodo do fundo dos rios e portos com 

utilização de draga. 

Ecossistema: O ecossistema é a unidade principal de estudo da ecologia 

e pode ser definido como um sistema composto pelos seres vivos (meio biótico) e o 

local onde eles vivem (meio abiótico, onde estão inseridos todos os componentes 

não vivos do ecossistema como os minerais, as pedras, o clima, a própria luz solar, 

e etc.) e todas as relações destes com o meio e entre si. 

Ectotérmico: Designação de seres vivos animais cuja fonte de calor 

corporal provém fundamentalmente do meio exterior. 

Educação ambiental: Processos pelos quais o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para a conservação do meio ambiente, essencial à qualidade de vida e à 

sua sustentabilidade.  

Efluente: Substância líquida com predominância de água produzida pelas 

atividades humanas (esgotos domésticos, resíduos líquidos e gasosos das indústrias 

e), lançada na rede de esgotos ou nas águas receptoras. 

Empreendimento: Conjunto de obras, instalações e operações com a 

finalidade de produzir bens, de proporcionar meios e/ou facilidades ao 

desenvolvimento e ao bem-estar social. Define-se também como toda implantação 



Empreendedor: Idiomar Zanella 
Rio Lontra 
Salto do Lontra- PR  

Relatório Ambiental Simplificado 
Potência Instalada: 0,82 MW 
CGH do Lontra 

402 
 

 

 

 
CONSTRUNIVEL ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA 
Coordenador geral: Cleber Antonio Leites CREA-SC nº 084660-3 
Rua Otacílio Gonçalves Padilha nº 117, Bairro Primo Tacca, sala 01 
Fone/fax: 49 – 3433 1770  Email: ambiental@construnivelconstrutora.com.br  
  
     
 

de atividade ou atividade desenvolvida, realizada ou efetivada por uma organização, 

pessoa física ou jurídica, que ofereça bens e/ou serviços, com vista, em geral, à 

obtenção de lucros. 

Endemismo ou endêmico: Fato de determinadas espécies terem sofrido 

isolamento evolutivo e em determinado momento ficando restritas em áreas 

específicas. Isso resulta em ocorrências locais de determinada espécie. 

Endotérmico: organismo que possui termo regulação, os mesmo tem 

capacidade de manter a temperatura corporal mediante as variações da temperatura 

externa. 

Erosão: Processo de desagregação e transporte das partículas sólidas 

do solo, pela ação natural ou a ação humana que pode acelerar, direta ou 

indiretamente, o processo natural de erosão, além disso depende e outros fatores 

como: as propriedades do solo, clima, vegetação, topografia entre outras. 

Escassez de água: Falta ou insuficiência de água resultante do consumo 

cada vez maior da água; do seu mau uso, do desmatamento, da poluição e do 

desperdício. 

Escoamento: Modo como flui uma corrente de água (sua vazão, sua 

velocidade). 

Esgoto Doméstico: Esgoto que provém principalmente de residências, 

estabelecimentos comerciais, instituições ou quaisquer edificações que dispõem de 

instalações de banheiros, lavanderias e cozinhas. 

Espécie exótica: Espécie não nativa, do local, provinda de outro bioma 

distinto, e assim possui características de adaptação diferente. 

Espelho d’ água: Superfície contínua de água, exposta à atmosfera e 

visíveis de uma determinada altitude, relacionadas a lagos, lagoas, rios, 

reservatórios de barragens e açudes. 

Estádio de desenvolvimento: Definido como fase, período, época ou 

estação. Pode ser também como fase evolutiva do desenvolvimento de um 

organismo. 

Eutrofização: Fenômeno causado pela quantidade excessiva de matéria 

orgânica e nutrientes nas águas, principalmente nitrogênio e fósforo, causando a 

diminuição do oxigênio dissolvido e consequentemente mortandade de organismos 

vivos. As principais fontes de eutrofização são as atividades humanas industriais, 
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domésticas e agrícolas pois, acabam demandando excesso de nutrientes nos corpos 

hídricos. 

Fiscalização: Acompanhamento efetivo e sistemático do cumprimento da 

lei, decretos, normas e disposições sobre os recursos hídricos e o meio ambiente. 

Fitofisionomia: Aspecto da vegetação de um lugar. Flora típica de uma 

região. 

Fitogeográfica: Distribuição das plantas na terra, variações das 

distribuições de espécies de plantas conforme as diferentes regiões do planeta. Em 

botânica é o estudo da distribuição dos vegetais na superfície terrestre, das causas 

dessa distribuição e dos elementos constitutivos de cada meio biológico. 

Fonte Poluidora: Instalação de pessoa, física ou jurídica, cuja atividade 

resulta em emissão de poluentes.  

Foz: Local onde o rio deságua, podendo ser em outro rio, lago, lagoa ou 

no mar.  

Habitat: Habitat significa o espaço onde seres vivos vivem, e se 

desenvolvem, que compreende o espaço e o ecossistema onde os animais se 

desenvolvem, dentro de uma comunidade, o mesmo não se limita somente a uma 

espécie de animal, podem ser várias espécies convivendo em um mesmo habitat. 

Herpetofauna: Relativo á fauna de repteis e anfíbios, subdivisão de fauna 

com animais de sangue frio. 

Hidrografia: Estudo e mapeamento das águas continentais e oceânicas 

da superfície terrestre, com foco na medida e descrição das características físicas, 

como a profundidade das águas, a velocidade e a direção das correntes dos 

oceanos, mares, lagos, e rios.  

Hidrologia: Estudo das águas da Terra, suas ocorrências, circulação e 

distribuição, propriedades físicas e químicas e reações com o meio ambiente, 

inclusive suas relações com a vida. 

Hotspots: É toda área prioritária para conservação, isto é, de alta 

biodiversidade e ameaçada no mais alto grau.  

IBAMA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis. Órgão federal criado em 1989, a partir da fusão de quatro entidades 

brasileiras que atuavam na área ambiental: Secretaria do Meio Ambiente – SEMA; 

Superintendência da Borracha – SUDHEVEA; Superintendência da Pesca – 
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SUDEPE e Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF. Atualmente o 

IBAMA é vinculado ao Ministério do Meio ambiente. Sua finalidade é executar as 

atribuições federais permanentes referentes à política nacional de meio ambiente, 

preservação e conservação, uso sustentável dos recursos ambientais, fiscalização e 

controle.  

Ictiofauna: Relativo à fauna de peixes em geral. 

Impacto Ambiental: 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, podem afetar a 

saúde, a segurança e o bem-estar da população. 

Jusante: Em direção à foz. Qualitativo de uma área que fica abaixo de 

outra.  

Lago: Denominação genérica para qualquer porção de águas represadas, 

circundada por terras, de ocorrência natural ou resultante da execução de obras, 

como barragens em curso de água ou escavação do terreno. 

Lançamento: Emissão ou despejo de resíduos líquidos ou gasosos em 

corpos d'água após o uso das águas em qualquer atividade ou empreendimento. 

Leito de Rio: Canal escavado na parte mais baixa do vale, modelado 

pelo escoamento da água, ao longo da qual se deslocam, em períodos normais, as 

águas e os sedimentos do rio. 

Lençol Freático: Zona do subsolo que limita a zona saturada, onde os 

poros do solo ou da rocha estão totalmente preenchidos por água subterrânea. A 

profundidade do lençol freático depende de vários fatores. Ela tende a acompanhar 

o relevo e oscila ao longo do ano, sendo rebaixado com o escoamento para 

nascentes ou elevado com a incorporação de água infiltrada da chuva. O lençol 

freático é mais raso (atinge mais rápido a água) nos fundos de vale e alimenta os 

rios perenes, garantindo a presença da água no rio ao longo de todo o ano. 

Lêntico: No estudo dos ambientes aquáticos, são os locais onde as 

águas estão paradas ou represadas, sem correntezas comumente acontece em 

lagoas naturais ou artificiais, áreas inundadas.  

Licença de Instalação – LI: Documento emitido pelo órgão responsável, 

após a análise do projeto executivo, em que se apresenta o detalhamento dos 

dispositivos de proteção ambiental, permitindo, mediante exigências por parte do 
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órgão, a montagem, instalação dos equipamentos ou construção de unidades 

produtivas da atividade poluidora ou em potencial.  

Licença de Operação – LO: Documento emitido pelo órgão responsável, 

depois de atendidas todas as exigências por ocasião da emissão da Licença de 

Instalação, permitindo a entrada em operação de qualquer atividade poluidora ou em 

potencial. 

Licença Prévia – LP: Documento emitido pelo órgão responsável, 

visando estabelecer as condições para que o interessado possa iniciar e prosseguir, 

a elaboração preliminar de planos e estudos para a implantação de atividades 

empreendedoras que resultem em lançamento de efluentes com carga poluidora e 

outros impactos ambientais, com conhecimento superficial do processo industrial a 

ser adotado.  

Lixiviação: Processo de lavagem e de decomposição das rochas e dos 

solos pelas águas das chuvas, carregando os minerais para outras áreas, extraindo, 

dessa forma, nutrientes e tornando o solo mais pobre. A lixiviação também ocorre 

em vazadouros e aterros de resíduos, dissolvendo e carregando certos poluentes 

para os corpos d'água superficiais e subterrâneos. 

Lótico: No estudo dos ambientes aquáticos, são os locais onde as águas 

estão em movimento, como rios, córregos etc.  

Lótico: termo que define um ambiente aquático cujas águas se 

apresentam em movimento ou em correnteza, propícias à existência de peixes. 

Macrófitas Aquáticas: Plantas herbáceas que crescem na água, em 

solos cobertos de água ou em solos saturados. Podem viver livres, enraizadas ou 

flutuantes. As macrófitas influenciam significativamente a vida aquática, fornecendo 

alimento (frutos, folhas e sementes) e abrigo, principalmente para os peixes e 

mamíferos aquáticos. Estes, em troca, realizam a dispersão de sementes, 

contribuindo para a regeneração da vegetação da várzea. 

Margem de Corpo Hídrico: Terra que ladeia um rio ou corrente de água. 

Essa área marginal constitui-se em área de preservação permanente. Dessa forma, 

é necessária autorização específica para intervenção nessa região.  

Mastofauna: Relativo à fauna de mamíferos, este grupo tem diversas 

divisões devido a grande e ampla distribuição e habitats. 
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Mata Ciliar: Vegetação que margeia os cursos d'água ou que contorna os 

lagos, nascentes e açudes, situando-se em solos úmidos ou até mesmo 

encharcados e sujeitos a inundações periódicas. Consideradas áreas de 

preservação permanente, as matas ciliares permitem a conservação da flora e fauna 

típicas e atuam na regularização dos fluxos de água e de sedimentos, na 

manutenção da qualidade da água e, através do sistema de raízes e da copa das 

árvores e plantas, constituem a proteção mais eficiente dos solos que revestem.  

Medidas mitigadoras: visam mitigar o efeito negativo de um impacto. 

Medidas potencializadoras: visam potencializar os efeitos positivos dos 

impactos. 

Meio Ambiente: Conjunto dos fatores (condições, leis, influências, 

interações e elementos físicos, químicos e biológicos, naturais e artificiais), que 

permite abrigar e reger a vida em todas as suas formas e é necessário à 

sobrevivência das espécies. O meio ambiente é formado pelos elementos 

produzidos pela própria natureza (água, solo, vegetação, rios, relevo, clima etc.) e 

pelos elementos produzidos pelo homem (habitações, fábricas, campos cultivados 

etc.). 

Microbacia: Sob o aspecto físico, a microbacia não se diferencia da 

definição de bacia hidrográfica, podendo até ser classificada como uma pequena 

bacia. A  

microbacia é adotada para a realização de programas e estudos, se 

contrapondo ao gigantismo da bacia. 

Monitoramento: Medição contínua ou periódica das características de 

um meio. 

Montante: Em direção à cabeceira do rio, em direção rio acima. 

Qualitativo de uma área que fica acima de outra. 

Nascente: Local onde se inicia o curso de água; onde o rio nasce.  

NMP: Número Mais Provável de coliformes por 100 ml de amostra de 

água. A densidade de coliformes na água bruta é usada como um critério para julgar 

as necessidades de tratamento da água. A contaminação bacteriológica é medida 

em NMP. 

OD: Oxigênio Dissolvido. Quantidade de oxigênio livremente disponível 

na água e necessária à vida aquática e à oxidação da matéria orgânica. Os níveis de 
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OD têm papel determinante na capacidade de um corpo d'água natural manter a 

vida aquática. Através de medição do teor de OD, podem ser avaliados os efeitos 

dos resíduos oxidáveis sobre as águas receptoras e sobre a eficiência do tratamento 

dos esgotos durante o processo de oxidação bioquímica. 

Onívoro: Tem hábitos alimentares bem diversificados, não sendo definido 

em exclusivamente herbívoro, ou carnívoro. 

Outorga: Um dos instrumentos de gestão de recursos hídricos. É um ato 

administrativo de autorização (licença), mediante o qual é concedido ao usuário o 

direito de uso da água de uma determinada fonte hídrica, com finalidade específica, 

por prazo determinado, nos termos e nas condições expressas no respectivo 

instrumento.  

Outorgado: Titular do direito de uso de recursos hídricos que responde 

legalmente por todas as obrigações decorrentes do ato de outorga.  

Outorgante: Autoridade responsável pela emissão da outorga de direito 

de uso de recurso hídrico.  

Parâmetro: Variável utilizada no monitoramento de determinados fatores, 

pelas suas propriedades e pela sua variação, permite analisar o comportamento de 

determinado objeto, como exemplo a análise dos parâmetros de qualidade da água 

que possibilita saber qual a situação da água.  

Parcelas: Unidade amostral para levantamento de dados de flora, o 

mesmo consistem em demarcar uma determinada área, onde será feito o 

levantamento das espécies existentes nessa unidade amostral. 

Perene: Cursos d'água que contém água durante todo o ano, mesmo 

durante as secas mais severas, a vazão diminui, mas o rio não chega a secar.   

pH: Potencial Hidrogeniônico, é uma escala em logaritmo que varia de 0 a 

14, indicando se uma determinada substância é ácida ou alcalina. O valor 7 é 

neutro, sendo que quanto mais baixo o pH mais acido é a substancia, e quanto mais 

alto o valor das escala mais básica é a substância. Esse parâmetro é importante 

para definir o caráter ácido, básico ou neutro de uma solução, pois os organismos 

aquáticos estão geralmente adaptados às condições de neutralidade e alterações 

bruscas no pH podem acarretar desaparecimento de seres presentes nesse meio. 

Plasticidade: Capacidade de adaptação do organismo ao meio ambiente. 
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Pluviometria: Estudo da precipitação, incluindo sua natureza (chuva, 

neve, granizo etc.), distribuição e técnicas de medição.  

Poluente: Forma de matéria ou energia, agente químico, biológico ou 

físico, águas residuais, despejos industriais ou outras substâncias prejudiciais ou 

indesejáveis que, direta ou indiretamente, deterioram a qualidade das águas 

superficiais ou subterrâneas ou causam poluição.  

Poluição: Alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 

meio ambiente pelo lançamento de quaisquer substâncias sólidas, líquidas ou 

gasosas, que se tornem efetiva ou potencialmente nocivas à saúde, à segurança e 

ao bem-estar da população, comprometendo o uso doméstico, agrícola, pastoril, 

recreativo, industrial ou outros fins justificados e úteis, que causem danos ou 

prejuízos à flora e fauna. 

 PPB: Parte por bilhão; equivale a micrograma por litro (ppb = µg/l).  

PPM: Parte por milhão; equivale a miligrama por litro (ppm = mg/l). 

Precipitação: Processo pelo qual a água condensada na atmosfera 

atinge gravitacionalmente a superfície terrestre. A precipitação ocorre sob as formas 

de chuva (precipitação pluviométrica), de granizo e de neve. 

Preservação: Ato de tornar intocáveis os recursos naturais e os recursos 

hídricos, preservando-os para as futuras gerações. Não se deve confundir com 

"proteção" e "conservação", que permitem o uso e aproveitamento racional.  

Proteção: Ato de proteger, defender, manter o meio ambiente e os 

recursos hídricos, utilizando-os racionalmente. 

Recursos Hídricos: Coleção de águas superficiais ou subterrâneas 

disponíveis e que podem ser obtidas para o uso humano. Segundo a ONU, esses 

recursos não passam de 1% de toda a água do planeta.  

Regularização de Vazão: Redução na variação da vazão de determinado 

curso d’água ao longo do ano, através da criação de um ou mais reservatórios no 

rio. A variação da precipitação e da vazão dos rios origina situações de déficit de 

água para atender a um determinado uso. Em outras situações, há excesso de 

vazão no rio. Dessa maneira, formam-se reservatórios através de barragens 

implantadas no curso de água para controlar essa variação de vazão.  

Reservatório de Água: Massa de água, natural ou artificial, destinada ao 

armazenamento, à regularização da vazão ou ao controle dos recursos hídricos. A 
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partir da seção imediatamente a montante de um barramento, é todo volume 

disponível, cujas as dimensões são a altura  atingida pela água e a área superficial 

abrangida (espelho d'água).  

Resíduos Sólidos: Diferentes materiais, resultantes das atividades 

humanas, chamados geralmente de "lixo". Podem ser orgânicos, quando 

constituídos principalmente por restos vegetais e animais; e inorgânicos, quando 

constituídos por materiais como os vidros, papéis, plásticos, metais etc., os quais 

podem ser parcialmente reutilizados, reaproveitados ou remanufaturados, gerando, 

entre outros aspectos, proteção à saúde pública e economia de recursos naturais. 

Os resíduos sólidos na sua quase totalidade são transportados para os lixões ou 

aterros e constituem sério problema estético, econômico e principalmente sanitário, 

sempre havendo perigo de poluição dos recursos hídricos subterrâneos e 

superficiais. 

Saneamento Básico: Predominantemente, é o uso dos recursos hídricos 

para o atendimento das primeiras necessidades de higiene e saúde pública para 

núcleos populacionais, incluindo usos em empreendimentos comerciais, industriais e 

de prestação de serviços. É parte do saneamento o planejamento, projeto, 

construção, operação e manutenção de sistemas de captação, tratamento, adução e 

distribuição de água, bem como a coleta, afastamento, tratamento e disposição final 

de esgotos.  

Saneamento: Controle dos fatores para obter e garantir a saúde pública, 

através de um conjunto de ações, recursos e técnicas.  

Sazonalidade: É a propriedade de um fenômeno considerado periódico 

(cíclico) de repetir-se sempre na mesma estação (sazão) do ano. 

Sedimentação: Deposição pela ação da gravidade de material suspenso 

(areia, terra, detritos, substâncias etc.), levado pela água, água residuária ou outros 

líquidos.  Documento emitido pelo órgão responsável A sedimentação ocorre 

normalmente quando a velocidade do líquido se reduz ao ponto abaixo do qual o 

líquido consegue transportar o material suspenso. Quanto menor a velocidade, 

maior a sedimentação. A sedimentação é o processo que causa o assoreamento 

dos cursos d’águas, que provoca o preenchimento ou elevação do leito de um canal 

ou rio.  
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Solo: Material inconsolidado da superfície terrestre originado do 

intemperismo das rochas. Para os geólogos e engenheiros, solo é usado como 

sinônimo de regolito e compreende tanto o material superficial como o subsolo 

formado por rocha em decomposição. Para os agrônomos e geógrafos, mais 

interessados no solo do ponto de vista de sua capacidade de sustentar vida, 

principalmente vida vegetal, o solo é mais bem definido como o material mineral ou 

orgânico, inconsolidado, que recobre a superfície do planeta e serve como o meio 

natural para o crescimento das plantas terrestres. Entre o solo e o material de onde 

ele é derivado, existem diferenças marcantes do ponto de vista físico, químico, 

biológico e morfológico.  

Sub Bosque: Designa o conjunto de vegetação de baixa estatura que 

cresce em nível abaixo do dossel florestal, algumas formações florestais entre 

algumas espécies. 

Trecho De Corpo Hídrico: Segmento de um corpo d'água onde as 

características são consideradas uniformes e/ou onde se aplica o enquadramento de 

corpos de água. 

Turbidez: Medida da penetração da luz na água, que é influenciada pela 

presença de material fino em suspensão e sustâncias coloidais. A turbidez alta é 

uma barreira à penetração dos raios solares, pois prejudica a biota que realiza 

fotossíntese e diminui a taxa de oxigênio dissolvido na água.  

Unidades de conservação de proteção integral: São unidades de 

conservação que tem como objetivo básico a preservação da natureza, sendo 

admitido o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos 

previstos na Lei do SNUC. 

Unidades de conservação de proteção sustentável: visam 

compatibilizar a conservação da natureza com o uso direto de parcela dos seus 

recursos naturais, ou seja, é aquele que permite a exploração do ambiente, porém 

mantendo a biodiversidade do local e os seus recursos renováveis. 

Unidades De Conservação: Áreas naturais, incluindo seus recursos 

ambientais e as águas jurisdicionais, legalmente instituídas pelo Poder Público, com 

limites definidos e características relevantes com objetivo de conservação e sob 

regime especial de administração, sobre as quais se aplicam regras legais, com 

garantias adequadas de proteção. 
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Uso e Ocupação do Solo: Disciplinamento do uso e ocupação do solo de 

um determinado município, proposto com base em um Plano Diretor de 

Desenvolvimento Municipal, elaborado de acordo com as normas técnicas e 

dispositivos legais, e que entra em vigor mediante Lei Municipal aprovada pela 

Câmara de Vereadores e sancionada pelo  prefeito. Distribuição e características 

das atividades humanas desenvolvidas e de outros usos e ocupações da superfície 

terrestre, divididos em determinado território. 

Usos Múltiplos Da Água: Um dos princípios da Política de Recursos 

Hídricos em que se colocam todas as categorias de uso da água em igualdade de 

condições em termos de acesso aos recursos hídricos, assegurando a todos os 

usuários o direito de uso, sem privilegiar um setor específico. 

Vazante: Período ou época do ano em que ocorre o nível mais baixo das 

águas de um rio. 

Vazão: Volume de água que passa por uma seção de um rio ou canal 

durante uma unidade de tempo. Usualmente é dado em litros por segundo (l/s), em 

metros cúbicos por segundo (m3/s) ou em metros cúbicos por hora (m3/h).  

Vetores: organismo vivo que transmite uma doença ou agente infeccioso 

até o hospedeiro, os vetores podem ser mecânicos que são os transportadores de 

agentes, geralmente insetos, que os carreiam nas patas, asas ou trato gastro-

intestinal contaminados e onde não há multiplicação ou modificação do agente, ou 

vetores biológicos são aqueles em que os agentes desenvolvem algum ciclo vital 

antes de serem disseminados ou inoculados no hospedeiro. 
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ANEXOS 

RASLON – 01 – Mapa de localização e acessos CGH do Lontra 

RASLON – 02 – Localização da bacia hidrográfica e sub-bacia em estudo – Bacia 

do rio Paraná 06 e sub-bacia do rio Paraná 65 

RASLON – 03 – Arranjo geral CGH do Lontra 

RASLON – 04 – Área de drenagem total rio Lontra 

RASLON – 05 – Área diretamente afetada CGH do Lontra 

RASLON – 06 – Área de influência direta CGH do Lontra 

RASLON – 07 – Área de influência indireta – Área de drenagem do aproveitamento 

CGH do Lontra. 

RASLON – 08 – Localização das estações pluviométricas e fluviométricas da sub-

bacia rio Paraná 65 

RASLON – 09 – Linha de transmissão CGH do Lontra 

RASLON – 10 – Levantamento planialtimétrico CGH do Lontra 

RASLON – 11 – Mapa geológico regional 

RASLON – 12 – Mapa geológico da bacia hidrográfica do rio Lontra 

RASLON – 13 – Mapa geomorfológico sobre a área de drenagem 

RASLON – 14 – Mapa pedológico sobre a área de drenagem do rio Lontra 

RASLON – 15 – Mapa sismológico do Brasil 

RASLON – 16 – Cronograma de implantação do empreendimento  

RASLON – 17 – Laudo da ictiofauna (referente a escadas de peixes) 

RASLON – 18 – ARTs dos responsáveis técnicos 

RASLON – 19 – Inventário florestal  

 

OBS: Os anexos RASLON - 01 até o RASLON – 16 encontram-se no caderno 

Volume II.   E os anexos RASLON – 17, RASLON – 18 e RASLON – 19 se 

encontram no caderno Volume I. 
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1. APRESENTAÇÃO 

O presente Laudo Técnico foi elaborado com objetivo de discutir quanto à 

apresentação das justificativas e conclusões sobre a necessidade ou não da 

utilização de mecanismos de transposição de peixes no local da construção do 

barramento do presente empreendimento. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A construção de um barramento em um determinado curso d’água 

apresenta diversos efeitos sobre a vida dos peixes: a alteração do fluxo do rio; 

mudança na temperatura da água e a possível concentração de poluentes no 

reservatório, reduzindo a sobrevivência de espécies; e a introdução de espécies 

exóticas nos lagos, fazendo com que haja competição com as espécies nativas, 

podendo causar o desaparecimento destas no reservatório e consequentemente no 

rio.  

Das espécies ocorrentes em corpos d’água, as reofílicas, que habitam 

ambientes de água corrente, aparentemente apresentam menores condições para 

permanecer em uma área represada, devido aos hábitos migratórios, relacionados a 

atividades reprodutivas. Já as espécies não reofílicas, que habitam ambientes como 

os remansos e as áreas alagadas, teoricamente, se adaptariam melhor a um 

reservatório, por apresentarem amplo espectro alimentar e características 

reprodutivas adaptadas a ambientes de águas calmas. 

O primeiro e mais direto efeito do barramento é a alteração das 

características naturais do rio, que pode causar a interferência na migração e 

procriação das espécies da ictiofauna. As barragens alteram o fluxo dos rios e criam 

obstáculos (barreiras físicas) para o ciclo migratório (piracema) e até mesmo para a 

sobrevivência das espécies. Os peixes que realizam piracema constituem um dos 

grupos mais afetados pelas barragens. Para esse grupo, o barramento constitui-se 

num obstáculo que impede o livre deslocamento entre áreas de alimentação e 

desova.  
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Com o objetivo de se atenuar esse efeito negativo, têm sido implantados 

sistemas de transposição de peixes (STP’s), que permitem a passagem dos 

peixes pelas barragens. Os STP’s implantados no Brasil têm sido somente aqueles 

que fornecem movimentos de jusante para montante. Isso, porque ainda não se 

conhece tecnologia que permita a passagem segura e efetiva, de montante para 

jusante, dos diversos estágios de vida dos peixes brasileiros (CEMIG, 2012). 

A decisão acerca da viabilidade técnica da implantação de STP’s em 

barragens deve ter como base as características da ictiofauna existente na área de 

influência do empreendimento. Questões como a avaliação da existência de 

espécies migradoras, dentre outras, devem ser capazes de possibilitar a avaliação 

da pertinência ou não da instalação do STP.  

Os dados obtidos com os estudos prévios podem também definir que o 

STP em questão não deva ser construído. Isso deverá ocorrer nas seguintes 

situações: 

• já existirem obstáculos naturais à transposição na área de implantação 

da barragem; 

• não houver espécies que necessitem transpor a barragem na região de 

influência do empreendimento; 

• a barragem ter influência pouco expressiva na migração dos peixes; 

• haver espécies a jusante que não são encontradas a montante, 

principalmente se as espécies de jusante tiverem potencial de impactar 

negativamente trechos a montante; 

• se o STP tiver potencial de funcionar como armadilha ecológica; 

• o sistema de transposição de outra barragem puder atender à 

transposição do empreendimento analisado. 

 

3. PARECER TÉCNICO 

Correlacionando as questões acima descritas às condições presentes no 

empreendimento, deve-se considerar que: 

  Abaixo do local de implantação do barramento há um obstáculo natural 

(cachoeira) de aproximadamente 08 metros de altura, localizada a 
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aproximadamente 200 metros do local de implantação do desvio do rio, o que já 

causa a indisponibilidade de transposição de espécies de piracema na área de 

influência do empreendimento, conforme mostra as figuras contempladas em 

anexo. 

  Durante todo o período de levantamento de campo não houve captura de 

nenhuma espécie de peixe com a colocação das redes de espera, o que pode 

indicar que há uma baixa ocorrência de espécies no rio. Sugere-se isto ao fato do 

local estar antropizado e não estar apresentando um ambiente ideal para a 

sobrevivência da ictiofauna, pois como confirmado pela comunidade do entorno, e 

constatado com as visitas in loco, o rio sofre com a poluição urbana e do 

município conforme imagens em anexo. 

  O empreendimento em questão apresenta barramento fio d’água, tendo como 

característica um desvio de parte da vazão do rio, ou seja, o rio não terá toda a 

sua vazão barrada, sendo assim acredita-se que ainda será possível alguma 

mobilidade da fauna aquática.   

  Os sistemas de transposição de peixes não são comprovadamente eficientes, 

principalmente em empreendimentos de pequeno porte, onde não há estudos 

específicos. O objetivo de um sistema de transposição, como a escada para 

peixes, por exemplo, é manter o ecossistema transportando as espécies entre os 

dois ambientes aquáticos (reservatório e o rio remanescente) e conservar o 

estoque da região, porém há diversas questões implícitas que devem ser 

consideradas. Estudos demonstram que quase na totalidade das vezes os peixes 

atraídos pelo fluxo de água para a montante possuem chances quase nulas de 

retorno para a jusante, não completando o ciclo reprodutivo e acabando 

confinados no reservatório, onde o ambiente é mais pobre para a reprodução, 

com isso caracterizando o sistema de transposição de peixes como uma 

“armadilha ecológica”. Os ovos e larvas resultantes de uma eventual desova tem 

poucas chances de atravessar as águas do reservatório, portanto, se o 

ecossistema a jusante oferecer condições para a manutenção das espécies ou se 

não houver a possibilidade ou condições de a espécie desovar no reservatório, a 

passagem deve ser evitada. 

  Há outras maneiras de transposição de peixes que não seja um sistema fechado. 

De acordo com Angelo Antonio Agostinho, professor de Ecologia na Universidade 
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Estadual de Maringá e pesquisador do Nupélia (Núcleo de Pesquisas em 

Limnologia, Ictiologia e Aquicultura da UEM - Universidade Estadual de Maringá), 

uma das soluções seria realizar uma transposição controlada quando necessário, 

a qual poderia ser manual. Ainda ressalta que seria um sistema eficiente para 

garantir a variabilidade genética entre os fragmentos populacionais. Além da 

transposição de um número considerável de espécies, comparável ao número de 

exemplares transpostos por algumas escadas para peixes, a transposição manual 

possibilita também a avaliação da possibilidade de retorno dos peixes para a 

jusante (através de marcação), que pode proporcionar o levantamento de 

informações sobre o comportamento dos peixes locais diante aos cenários de 

empreendimentos hidrelétricos (POMPEU & MARTINEZ, 2003 apud ANDRADE & 

ARAÚJO, 2011). 

  

4. CONCLUSÕES 

Considerando o exposto acima, o presente laudo técnico delibera pela 

não implantação de um sistema de transposição de peixes no local da barragem, 

visto que o local já possui obstáculos naturais que impedem a transposição da 

ictiofauna do local e que esta comunidade aquática não possui características de 

utilizarem da migração para sua dinâmica reprodutiva. Além destas condições 

naturais, os sistemas de transposição de peixes implantados nas barragens não 

garantem o sucesso esperado, acarretando, muitas vezes, em prejuízos para a 

ictiofauna. Desta forma, considerando o pequeno porte do empreendimento e as 

condições apresentadas, a tomada de decisão sobre a não necessidade de um 

sistema de transposição de peixes se justifica, sendo adotadas, caso verifique-se a 

necessidade pelos profissionais responsáveis durante as etapas de implantação e 

monitoramento do empreendimento, medidas para garantir a dinâmica das 

populações da ictiofauna local. 

 

 

Responsável técnica - Bióloga 

Fabiane Pasini 

CRbio- 075735-03  
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ANEXOS 

Anexo 01: Vista da queda d’água presente do trecho de influência do 

empreendimento. 

 
Fonte: Construnível, 2013. 

Anexo 02: Vista da queda d’água presente do trecho de influência do 

empreendimento. 

 

Fonte: Construnível, 2013. 

 


