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RESUMO 

 

O Brasil está entre o grupo de países em que a produção de eletricidade é 

maciçamente proveniente da hidroeletricidade, com 65% da potência instalada. 

Porém, a implantação de usinas hidrelétricas gera impactos ambientais 

significativos, os quais são verificados durante todo o processo de construção e 

operação destes empreendimentos bem como em toda a área de influência. As 

instalações das Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHS, passaram a ocorrer 

através de modelos simplificados de pedidos de licenciamento ambiental. Porém, 

algumas usinas estão entrando em funcionamento sem o processo de licenciamento 

e de estudos ambientais adequados, o que impossibilita a avaliação exata de todos 

os impactos por elas gerados. Atualmente na legislação brasileira não há definição a 

respeito da padronização de critérios de análise de aspectos e impactos ambientais. 

Tal situação resulta em diferenças significativas nos estudos e projetos que 

amparam os procedimentos administrativos relativos aos licenciamentos e 

autorizações ambientais. O presente estudo tem por objetivo o desenvolvimento de 

uma matriz padronizada de impactos ambientais e de um Índice para Avaliação de 

Impactos Ambientais decorrentes da implantação de Pequenas Centrais 

Hidrelétricas no Estado do Paraná. Adicionalmente, por meio de um estudo de caso, 

realizado para a instalação da PCH Dois Saltos, aplicou-se a matriz e o índice 

desenvolvido para avaliar sua eficiência no auxilio nas tomadas de decisões e 

autorizações para a implantação destes empreendimentos. Foram determinados 59 

impactos que podem ocorrer em diferentes fases do processo de instalação de 

PCHS nos distintos meios: biótico, físico e socioeconômico. A partir da soma 

ponderada do nível de significância de cada impacto listado, foi desenvolvido o 

índice de impacto ambiental para cada um dos meios. Quando aplicado para a PCH 

Dois Saltos obteve-se o seguinte resultado: Índice de impacto ambiental Biótico 

2,978, Índice de impacto ambiental Físico 2,316, Índice de impacto ambiental 

Socioeconômico 1,431. Com esta aplicação acredita-se que há uma diminuição da 

subjetividade no licenciamento ambiental, porém ela não pode ser erradicada devido 

à interdisciplinaridade e complexidade dos estudos e empreendimentos em questão. 

 

Palavras-chave: Matriz de Impacto Ambiental; Licenciamento Ambiental, Métodos de 

EIAs. 
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ABSTRACT 

 

Brazil is among the group of countries where electricity production is massively from 

hydroelectricity, with 65% of installed power. However, the deployment of 

hydroelectric generating significant environmental impacts, which are checked 

throughout the process of construction and operation of these projects as well as 

throughout the catchment area. The facilities of this SHP began to occur through 

simplified models of environmental permit applications. However, some plants are 

coming into operation without the permit process and appropriate environmental 

studies, which makes the accurate assessment of all the impacts generated by them. 

Currently in Brazilian law there is no definition about the standardization of criteria for 

analyzing environmental aspects and impacts. This situation results in significant 

differences in the studies and projects that support the administrative procedures for 

licensing and environmental permits. This study aims to develop a standardized array 

of environmental impacts and an index for Assessment of Environmental Impacts 

resulting from the implementation of Small Hydro Power in the Paraná State. 

Additionally, through a case study carried out for the installation of SPH Dois Saltos, 

applied to the array and the index developed to assess its effectiveness as an aid in 

decision making and commitment to the implementation of these projects. These 

methodologies provide the basis for future studies in environmental assessment and 

licensing venture of this nature. Were determinate 59 impacts that may occur at 

different stages of installation of SHPs in different medium: biotic, physical and 

socioeconomic. From the weighted sum of the significance of each impact listed, we 

developed the environmental impact index for each of the medium. When applied to 

SHP Dois Saltos gave the following result: Index of environmental impact in the biotic 

medium was 2.978; index of environmental impact in the physical medium was 2.316 

and index of environmental impact in the socioeconomic medium was 1.431. With 

this application it is believed that there is a decrease of the subjectivity in the 

environmental licensing, but it can´t be eradicated because of the interdisciplinarity 

and complexity of the studies and projects in question. 

 

Key words: Array of Environmental Impacts; Environmental Licensing, Methods of 

environmental impact study. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

A demanda energética de um país está fortemente correlacionada com sua 

atividade econômica, ou seja, com seu produto interno bruto (PIB). Como o Brasil 

atravessa um período de crescimento econômico relativamente elevado, a demanda 

por energia também cresce na mesma proporção. Segundo o Ministério de Minas e 

Energia (MME, 2007), a demanda por energia elétrica no país entre 1970 e 2004 

apresentou um crescimento de 6,7% ao ano (a.a.). 

Do mesmo modo, tem-se notado um aumento no interesse pela substituição 

de tecnologias não renováveis por tecnologias limpas e renováveis (TEIXEIRA, 

2006; LEÃO, 2008). Com base em diversos aspectos, que vão desde a 

disponibilidade da fonte energética aos custos de implantação das usinas, a 

hidroeletricidade tem sido considerada a melhor solução técnica e econômica, em 

face dos menores riscos ambientais e custos, se comparada com a energia nuclear. 

É, ainda, a melhor opção de geração elétrica quando comparada com a 

termoeletricidade, pois tem como vantagens o fato de ser renovável e disponível no 

país por menor custo (ROSA et al, 1995; TEIXEIRA, 2006). Já nas termelétricas o 

custo do combustível a ser queimado é extremamente alto e os impactos ambientais 

também são maiores, entre eles destacam-se a poluição do ar e aquecimento das 

águas para o resfriamento das unidades geradoras (ROSA, 2007).  

O Brasil está entre o grupo de países em que a produção de eletricidade é 

maciçamente proveniente de usinas hidrelétricas. Ou seja, a hidroeletricidade é a 

base do suprimento da demanda energética no país (MÜLLER, 1995; SOUSA, 

2000), com 65% da potência instalada correspondendo a essas usinas (ANEEL, 

2012b) (Figura 1). 

Porém, a implantação de usinas hidrelétricas gera impactos ambientais 

significativos, os quais são verificados durante todo o processo de construção e 

operação da usina bem como em toda a área do empreendimento (SOUSA, 2000).  

Segundo o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA, Resolução nº 

001, de 23 de janeiro de 1986) o impacto ambiental pode ser definido como 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: a saúde, a segurança e o bem-estar 

da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e 

sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais.  
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Figura 1. Matriz elétrica brasileira: representação das fontes de energia empregadas no Brasil. Fonte: 
Adaptado de ANEEL 2012b. 

 

Deste modo, os impactos ambientais apresentam uma relação de “causa e 

efeito” quando associados ao crescimento populacional e ao desenvolvimento 

econômico. Assim, a grande maioria das atividades humanas que utilizam os 

recursos naturais é considerada como causadora de degradação ambiental ou 

produtora de poluição, pois, podem gerar desequilíbrios ambientais. Essas 

atividades necessitam da obtenção do licenciamento ambiental para serem 

executadas, o qual exige estudos ambientais específicos, para prever, minimizar 

e/ou compensar os possíveis impactos negativos gerados (PERAZZOLI et al, 2010). 

Mas, apesar dos impactos ambientais que são gerados com o 

desenvolvimento socioeconômico, a demanda energética brasileira continua 

crescendo e precisa ser atendida. Deste modo, vem se tornando cada vez mais 

frequente em todas as unidades Federativas do Brasil a instalação de usinas 

hidrelétricas com potências nominais distintas, especialmente Pequenas Centrais 

Hidrelétricas (PCHS). De acordo com a resolução nº 394/1998 da ANEEL - Agência 

Nacional de Energia Elétrica, PCH é toda usina hidrelétrica de pequeno porte cuja 

capacidade instalada é superior a 1 MW e inferior a 30 MW. Além disso, a área do 

reservatório deve ser inferior a 3 km². A construção das PCHS tornou-se uma 

tendência nacional, devido possivelmente a menor área alagada, menor tempo de 

construção e principalmente devido à redução dos impactos ambientais se 

comparadas com usinas de grande porte. O Brasil possui 428 PCHS em operação 

(até novembro de 2012), que somam aproximadamente 4.166 MW de potencia 

fiscalizada, 54 empreendimentos em construção com mais 723 MW de potencia 

65% 
11% 

6% 

7% 

2% 

2% 
1% 

6% 
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outorgada, e ainda 124 empreendimentos outorgados que não iniciaram sua 

construção, e que somam aproximadamente 1773 MW (ANEEL, 2012a). 

As instalações destas PCHS passaram a ocorrer através de modelos 

simplificados de pedidos de licenciamento ambiental. A instituição do Relatório 

Ambiental Simplificado (RAS) foi, em grande parte, devido à urgência em se ampliar 

o parque gerador elétrico brasileiro (LEÃO, 2008). Porém, algumas PCHS estão 

entrando em funcionamento sem o processo de licenciamento e de estudos 

ambientais adequados, o que impossibilita a avaliação exata de todos os impactos 

por elas gerados (PERAZZOLI et al, 2010).  

A Constituição Federal Brasileira de 1988 em seu artigo 225 promulga que a 

instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 

degradação do meio ambiente, requer um Estudo de Impacto Ambiental (EIA). A 

partir da promulgação da Constituição o poder legislativo, por meio de diferentes 

dispositivos legais, buscou a melhoria do processo de licenciamento ambiental 

editando atos como a Lei Federal 6.938/81, o Decreto Federal nº 99.274/90, e a 

Resolução nº 237/97. Contudo, o que tem se observado é que embora venham 

sendo obtidos exemplos de sucesso por meio da aplicação de estudos direcionados 

para a adequada implantação e o licenciamento ambiental de diversas atividades, 

ainda há muito que se fazer para que seja alcançada a eficácia desejada. Estas 

melhorias no processo de licenciamento e sobre tudo na elaboração e análise do 

EIA é fundamental para evitar a degradação do ambiente, pois com este instrumento 

de gestão pode-se prever, minimizar e mitigar os impactos negativos sobre o meio 

com a construção de um empreendimento. 

Atualmente na legislação brasileira não há definição a respeito da 

padronização de critérios de análise de aspectos e impactos ambientais. Tal 

situação resulta em diferenças significativas nos estudos e projetos que amparam os 

procedimentos administrativos relativos aos licenciamentos e autorizações 

ambientais, nos diferentes órgãos responsáveis pelos licenciamentos dos diversos 

empreendimentos no Brasil. Esta indefinição acarreta numa dificuldade na avaliação 

e, além disso, em uma morosidade no processo de obtenção de manifestações 

técnicas que orientem as atividades de licenciamento e fiscalização. 

O licenciamento ambiental de usinas hidrelétricas, especificamente, é ainda 

hoje condicionado à elaboração do EIA/RIMA previsto pela Resolução CONAMA 

n°01/86 (BARÃO, 2007), porém, somente em empreendimentos de geração de 

energia acima de 10 MW de potência instalada. Além disso, o processo de 
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concessão das licenças ambientais para aproveitamentos hidrelétricos é lento, não 

só pela própria natureza da atividade e seu potencial de degradação, mas também 

por fatores relacionados à elaboração e análise dos estudos ambientais (GOMES et 

al, 2009). 

Existem diferentes linhas metodológicas desenvolvidas para a Avaliação de 

Impactos Ambientais (AIA): Metodologias espontâneas (Ad hoc), Listagens (Check-

list), Matrizes de interações, Redes de interações (Networks), Metodologias 

quantitativas, Modelos de simulação, Mapas de superposição (Overlays), Projeção 

de cenários, entre outras, (MOREIRA, 1993b). Dentre as opções listadas, a 

utilização das matrizes tem se tornado uma prática frequente na AIA, pois, este 

método permite uma fácil compreensão dos resultados, aborda aspectos dos meios 

físico, biótico e socioeconômico, comporta dados qualitativos e quantitativos, além 

de fornecer orientação para a continuidade dos estudos e favorecer a 

multidisciplinaridade (CARVALHO & LIMA, 2010).  

Além de matrizes ambientais ainda não existem outras metodologias simples 

e diretas que quantifiquem os impactos gerados ao meio ambiente em estudos de 

AIA. Uma alternativa seriam índices ambientais. Esses índices, geralmente 

caracterizados por valores numéricos, são ferramentas de sensibilização e 

informação sobre os aspectos voltados ao meio ambiente. Os mesmos são 

construídos a partir de vários indicadores utilizados para descrever um impacto total.  

Os indicadores, unidades de medição de um índice, permitem a redução de 

uma grande quantidade de dados e permitem expressar de forma simples e 

essencial o significado de mudanças no ambiente (OTT, 1978; MALKINA-PYKH, 

2000). Deste modo, os índices ambientais podem ser utilizados para avaliação da 

gravidade dos impactos, para o suporte ao desenvolvimento de politicas de 

problemas ambientais e o monitoramento da eficácia de politicas públicas. Estes 

índices representam, satisfatoriamente, a pressão sobre o meio ambiente e sobre o 

estado e impacto das condições ambientais. Por meio desses índices, portanto, é 

possível representar a intensidade do impacto ambiental (OTT, 1978; MALKINA-

PYKH, 2000; SOUSA, 2000).  

Estudos tradicionais de AIA não quantificam os impactos gerados pela 

implantação de empreendimentos hidrelétricos o que torna o processo de avaliação 

subjetivo. Desta forma, uma metodologia que forneça uma matriz de impactos em 

conjunto com um índice de impacto de um empreendimento tornar-se-ia mais 

quantitativo e não simplesmente qualitativo. No Brasil, apesar do incremento de 
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estudos ambientais para a instalação de PCHS, até o presente momento (novembro 

de 2012), são poucos os trabalhos que quantificam os impactos buscando a redução 

da subjetividade da avaliação ambiental, durante o processo de licenciamento, a 

saber: PCH Mucuri, PCH Ninho da Águia e PCH Santo Antônio do Porto, todas no 

estado de Minas Gerais. Entretanto, no estado do Paraná, estudos quantitativos 

ainda são pouco explorados. 

Dentre os inúmeros problemas enfrentados durante o processo de 

licenciamento, é preponderante a carência de métodos simplificados que auxiliem as 

decisões de viabilidade para implantação do empreendimento. Além da dificuldade 

de quantificação dos impactos gerados pela implantação destes empreendimentos, 

a morosidade e complexidade da avaliação por parte dos órgãos ambientais 

licenciadores dificultam a expansão da sua matriz energética devido a atrasos nos 

processos de obtenção do licenciamento ambiental.  

Deste modo, está cada vez mais se tornando consolidada a necessidade de 

análises e avaliações abrangentes dos impactos gerados por projetos, planos, 

programas e políticas. Dessa forma, as metodologias para AIA desenvolvidas nos 

últimos tempos foram e são, em todos os países, resultados desse tipo de 

necessidade. Portanto, este trabalho busca tornar este processo mais ágil, utilizando 

uma matriz adaptada das metodologias existentes, resultando na quantificação e na 

qualificação dos impactos, e, sobretudo determinando um índice de avaliação de 

impacto, fornecendo subsídios para a busca de soluções e para a minimização dos 

impactos ambientais ocasionados pela implantação de PCHS.  

O presente estudo tem por objetivo o desenvolvimento de uma Matriz e de 

um Índice para Avaliação de Impactos Ambientais decorrentes da implantação de 

Pequenas Centrais Hidrelétricas no Estado do Paraná.  

Para tanto, apresenta-se inicialmente um texto introdutório no qual são 

resumidos os dados sobre a demanda/produção energética no país; aumento na 

necessidade de instalação de pequenas centrais hidrelétricas, bem como definição 

deste tipo de hidrelétrica; definição de impactos ambientais e a geração dos mesmos 

em empreendimentos desta natureza; metodologias de avaliação de impactos 

ambientais com ênfase na definição e caracterização das vantagens da 

implementação de matrizes e índices para avaliação de impactos ambientais nos 

sistemas hidrelétricos.  

Em seguida, por meio da fundamentação teórica, este estudo realizou uma 

revisão bibliográfica, um levantamento histórico sobre as politicas de licenciamento 
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ambiental e avaliação de impactos ambientais. Como complemento foram 

levantadas as leis que regem estes procedimentos, desde o seu surgimento em 

outros países até a utilização dos mesmos no Brasil. Adicionalmente, fez-se um 

levantamento sobre as principais metodologias de avaliação utilizada no país, com 

ênfase em matrizes e índices de impactos ambientais. Tais levantamentos 

permitiram caracterizar os principais impactos ambientais ocorrentes nas fases de 

planejamento, implantação e operação de PCHS no Estado do Paraná, bem como 

padronizar a definição destes impactos.  

Posteriormente definiu-se uma matriz para avaliação dos impactos 

ambientais gerados durante a implantação de PCHS no Estado do Paraná. Por meio 

de um estudo de caso foi possível, ainda, testar a aplicabilidade desta metodologia 

de avaliação para a geração de um índice, o qual servirá de base para futuros 

estudos de licenciamento e avaliação de impactos ambientais em empreendimentos 

deste porte. 
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2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

A Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) é um instrumento da Política 

Nacional do Meio Ambiente, da qual depende a implantação e funcionamento de um 

determinado empreendimento (BARBOSA & DUPAS, 2008; SANCHEZ, 2008; 

BALBI, 2012). Esta avaliação deve ser realizada de forma idônea, criteriosa e 

multidisciplinar a fim de levantar todos os impactos (negativos e/ou positivos) e 

também de modo a contemplar todos os meios (físico, biótico e socioeconômico) do 

ambiente avaliado (BARBOSA & DUPAS, 2008; SANCHEZ, 2008; CARVALHO et al, 

2010; BALBI, 2012). A mesma é estabelecida a partir dos Estudos de Impacto 

Ambiental (EIA), que são constituídos de um conjunto de atividades técnicas e 

científicas que incluem o diagnóstico ambiental caracterizado por identificar, 

prevenir, medir e interpretar, quando possível, os impactos ambientais (TEIXEIRA, 

2006; BARBOSA & DUPAS, 2008; SANCHEZ, 2008; OLIVEIRA e MOURA, 2009; 

BALBI, 2012). 

Devido ao desenvolvimento econômico e industrial em todo o mundo a 

Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), que teve a sua formalização pela primeira 

vez nos Estados Unidos por intermédio de uma lei aprovada pelo Congresso 

americano em 1969 (SÁNCHEZ, 2008), passou a ser um instrumento de política 

ambiental adotado por inúmeros países. Hoje a AIA é reconhecida mundialmente, 

inclusive por tratados internacionais como um mecanismo potencialmente eficaz de 

prevenção de danos ambientais. Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia e 

Austrália estiveram entre os primeiros países que adotaram políticas públicas 

determinando que a avaliação de impactos ambientais devesse preceder decisões 

governamentais importantes (Tabela 1).  
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Tabela 1. Marcos da introdução da Avaliação de Impacto Ambiental em alguns países. 

Jurisdição 
Ano de 

Introdução 
Principais Instrumentos Legais 

Canadá 1973 

- Decisão do Conselho de Ministros de estabelecer um processo de 

avaliação e exame ambiental em 1973, modificado em 1977. 

- Decreto sobre as diretrizes do processo de avaliação e exame 

ambiental em 1984.  

- Lei Canadense de Avaliação Ambiental, sancionada em 23 de 

junho de 1992.  

Nova Zelândia 1973 
- Procedimentos de proteção e melhoria ambiental de 1973.  

- Lei de Gestão de Recursos de julho de 1991. 

Austrália 1974 

- Lei de Proteção Ambiental (impacto de Propostas), de dezembro 

de 1974, modificada em 1987.  

- Lei de Proteção Ambiental e Proteção da Biodiversidade de 1999. 

Colômbia 1974 
- Código Nacional de Recursos Naturais Renováveis e de Proteção 

do Meio Ambiente. 

França 1976 

- Lei de Proteção da Natureza (Lei nº. 629/1976).  

- Lei sobre as Instalações Registradas para a proteção do Ambiente 

(Lei nº. 663/1976). 

China 1979 

- Lei “Provisória” de Proteção Ambiental, revista e finalizada em 

1989.  

- Decreto de 1981 sobre “Proteção Ambiental de Projetos de 

Construção”, modificado em 1986 e 1998. 

- Decreto de 1990 sobre procedimentos de AIA.  

- Lei de AIA de 2002. 

Brasil  1981 - Politica Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal 6938/81). 

  - Resolução CONAMA 001/86. 

União Europeia 1985 
- Diretiva 337/85/EEC, sobre a avaliação dos efeitos ambientais de 

certos projetos públicos e privados. 

Rússia (à época 

União Soviética) 
1985 

- Instrução para realização de “peritagem ecológica de Estado”.  

- Decisão do Comitê Estatal de Construção de 1989, para a 

apresentação de uma “avaliação documentada de impacto 

ambiental”.  

Espanha 1986 - Real Decreto Legislativo 1.302. 

Holanda 1987 - Decreto sobre AIA, modificado em 1994. 

Republica 

Tcheca 
1992 

- Lei nº. 244/92 sobre AIA.  

- Decreto nº. 499/92 sobre a competência profissional para 

avaliação de impactos e sobre meios e procedimentos para 

discussão pública. 

Bolívia 1992 
- Lei nº. 1.333.  

- Decreto 24.176/96. 
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Hungria 1993 

- Decreto nº. 86/93 – regulamento provisório sobre AIA de certas 

atividades.  

- Lei ambiental de março de 1995. 

Chile 1994 
- Lei de Bases do Meio Ambiente.  

- Regulamento do Sistema de AIA de 1997 modificado em 2002. 

Uruguai 1994 

- Lei 16.246/92 requer AIA para atividades portuárias.  

- Lei de preservação e AIA 16.466/94.  

- Decreto 435/94. 

Bangladesh 1995 
- Lei de Conservação Ambiental.  

- Regras de Conservação Ambiental de 1997. 

Hong Kong 1997 - Lei de AIA. 

Japão 1999 - Lei de AIA 

Equador 1999 
- Lei de Gestão Ambiental.  

- Texto Unificado de Legislação Ambiental Secundária. 

Fonte: Adaptado de SÁNCHEZ, 2008. 

 

A AIA surgiu durante a segunda metade do século XX em resposta à 

necessidade crescente da afirmação de valores ambientais, no que diz respeito às 

decisões dos processos de desenvolvimento. Depois de diversos autores definirem 

AIA (BOELA, 1984; MUNN, 1979; BATTELE INSTITUTE, 1978 apud SANCHEZ, 

2008; MOREIRA, 1990) em 1999, a International Association for Impact Assessment 

(IAIA) instituiu na definição formal e internacionalmente aceita: processo de 

identificação, previsão, avaliação e mitigação dos efeitos biofísicos, sociais e outros 

efeitos relevantes de propostas de desenvolvimento antes de decisões fundamentais 

serem tomadas e de compromissos serem assumidos (IAIA, 1999). 

 

Os objetivos da AIA são: 

 

 Assegurar que o ambiente é explicitamente considerado e 

incorporado no processo de decisão sobre propostas de 

desenvolvimento;  

 Antecipar e evitar, minimizar ou compensar os efeitos adversos 

significativos de propostas de desenvolvimento;  

 Proteger a produtividade e capacidade dos sistemas naturais e 

processos ecológicos que mantêm as suas funções;  

 Promover um desenvolvimento sustentável que otimize o uso dos 

recursos e as oportunidades de gestão. 
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No Brasil, orientado pelo Banco Mundial e devido principalmente ao 

crescimento da implantação de empreendimentos hidrelétricos, iniciou-se os estudos 

relacionados aos seus impactos ambientais e o respectivo licenciamento, tiveram 

inicio a partir da década de 70.  

Segundo Moreira (1993a) a primeira avaliação ambiental realizada no Brasil 

data de 1972 para a instalação da barragem e usina hidrelétrica de Sobradinho. 

Nesta década apenas empreendimentos com financiamentos oriundos do exterior 

eram objetos de uma AIA, embora os resultados dos estudos não tenham sido 

submetidos aos órgãos de controle ambiental. Além disso, dificilmente suas 

conclusões serviram para prevenir impactos adversos ou foram usadas na tomada 

de decisão e na implementação dos projetos. 

A avaliação de impactos ambientais no Brasil só teve sua importância 

legalmente reconhecida após a publicação da Lei Federal nº 6938, de 31/08/1981 a 

qual dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente.  

Todavia, a AIA só passou a ser regulamentada nos Estados da Federação 

Brasileira através da Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente - 

CONAMA nº 001/86, que define as diretrizes e os critérios técnicos para a 

elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e também do Relatório de 

Impacto Ambiental (RIMA). Esta resolução considera 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: a saúde, a segurança e o bem-estar 

da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e 

sanitárias do meio ambiente; a qualidade dos recursos ambientais.  

A Politica Nacional do Meio Ambiente instituída pela Lei 6.938/81 atribui à 

Avaliação de Impacto Ambiental uma grande importância para a gestão institucional 

de planos, programas e projetos, em nível federal, estadual e municipal, que tem por 

objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à 

vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, 

aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, 

atendidos os seguintes princípios: 

 

i. Ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, 

considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser 
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necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso 

coletivo; 

ii. Racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; 

iii. Planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; 

iv. Proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas 

representativas; 

v. Controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente 

poluidoras; 

vi. Incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o 

uso racional e a proteção dos recursos ambientais; 

vii. Acompanhamento do estado da qualidade ambiental; 

viii. Recuperação de áreas degradadas; 

ix. Proteção de áreas ameaçadas de degradação; 

x. Educação ambiental a todos os níveis de ensino, incluindo a 

educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação 

ativa na defesa do meio ambiente. 

 

Dentre os diversos instrumentos complementares e inter-relacionados que a 

Lei 6.938/81 prevê para que seus objetivos sejam alcançados, pode-se citar três 

deles, a saber:  

 

 O licenciamento e a revisão de atividades efetivas ou potencialmente 

poluidoras, que exige a elaboração de EPIA/RIMA e/ou de outros 

documentos técnicos, os quais constituem instrumentos básicos de 

implementação da AIA; 

 O zoneamento ambiental, o estabelecimento de padrões de qualidade 

ambiental e a criação de unidades de conservação, que condicionam 

e orientam a elaboração de estudos de impacto ambiental e de outros 

documentos técnicos necessários ao licenciamento ambiental; 

 Os Cadastros Técnicos, os Relatórios de Qualidade Ambiental, as 

penalidades disciplinares ou compensatórias, os incentivos à 

produção, à instalação de equipamentos e à criação ou absorção de 

tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental, que 

facilitam ou condicionam a condução do processo de AIA em suas 

diferentes fases. 
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O licenciamento ambiental no Brasil começou em alguns estados em 

meados da década de 1970, e em seguida foi incorporado à legislação federal como 

um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. A partir de então, são 

exigidos estudos ambientais para obter autorização governamental para realização 

de atividades que utilizem recursos ambientais ou que tenham potencial de causar 

degradação ambiental (SÁNCHEZ, 2008).  

Este processo em nosso país é composto por três etapas: (i) Inicial ou 

triagem – compreende a análise da seleção do projeto proposto, sendo determinado 

o estudo convencional ou de impacto ambiental; (ii) Análises – compreende as 

etapas de definição do âmbito do projeto, elaboração e apreciação técnica do EIA e 

também e nesta etapa também são analisadas as sugestões e interesses da 

sociedade; (iii) Pós-aprovação – consiste na última fase do processo de AIA, onde é 

determinada a decisão favorável ou não, quanto ao estudo proposto (MMA, 2002; 

SÁNCHEZ, 2008) (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Fluxograma das etapas de Licenciamento Ambiental. Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Durante o processo de licenciamento ambiental de uma atividade 

potencialmente poluidora, o órgão ambiental responsável exige a produção de 

estudos ambientais para avaliar a viabilidade do empreendimento. Esses estudos 

são produzidos por equipe técnica multidisciplinar responsável por avaliar e 

quantificar os impactos ambientais produzidos pelo empreendimento nos meios 

físico, biótico e antrópico (incluindo o meio socioeconômico e patrimônio 

arqueológico) (CARVALHO, 2011). 

Diversos tipos de estudos ambientais foram criados por diferentes 

instrumentos legais federais, estaduais ou municipais, com o intuito de fornecer as 
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informações e análises técnicas para subsidiar o processo de licenciamento (Tabela 

2) (SÁNCHEZ, 2008).  

 

Tabela 2. Tipos de estudos ambientais previstos na legislação brasileira.  

Denominação Referência Legal Aplicação 

Estudos ambientais 
Res. CONAMA 237, de 

19/12/1997 

"são todos e quaisquer estudos 

relativos aos aspectos ambientais 

relacionados à localização, 

instalação, operação e ampliação 

de uma atividade ou 

empreendimento, apresentado 

como subsídio para a análise da 

licença requeria" (Art. 1°,III); 

Estudo prévio de 

impacto ambiental 

Constituição Federal do Brasil, 

Art. 225, 1°, IV (1988) 

Instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de 

significativa degradação ambiental; 

EIA - Estudo de 

Impacto Ambiental e 

Rima - Relatório de 

Impacto Ambiental 

Res. CONAMA 1, de 23/1/1986 

Licenciamento de atividades 

modificadoras do meio ambiente 

exemplificadas no Art. 2° da 

Resolução; 

PBA - Projeto Básico 

Ambiental 
Res. CONAMA 6, de 16/9/1987 

Obtenção de licença de instalação 

de empreendimentos do setor 

elétrico; 

PRAD - Plano de 

Recuperação de Áreas 

Degradadas 

Decreto Federal n° 97.632, de 

10/4/1989 

Obrigatoriedade de apresentação 

para todo empreendimento de 

mineração; deve ser incorporador 

ao EIA para novos projetos; 

PCA - Plano de 

Controle Ambiental 

Res. CONAMA 9, de 6/12/1990 

Res. CONAMA 286, de 

20/8/2001 

Res CONAMA 23, de 7/12/1994 

Obtenção de licença de instalação 

de empreendimentos de 

mineração: "(...) conterá os projetos 

executivos de minimização dos 

impactos ambientais (...)" 

Obtenção de licença de instalação 

de empreendimentos de irrigação 

Obtenção de licença de operação 

para produção de petróleo e gás; 

RCA - Relatório de 

Controle Ambiental 

Res. CONAMA 10, de 6/12/1990 

 

Res. CONAMA 23, de 7/12/1994 

Obtenção de licença de instalação 

de empreendimentos de extração 

de bens minerais de uso imediato 

na construção civil 

Obtenção de licença prévia para 
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perfuração de poços de petróleo; 

EVA - Estudo de 

Viabilidade Ambiental 
Res. CONAMA 23, de 7/12/1994 

Obtenção de licença prévia para 

pesquisa da viabilidade econômica 

e de um campo petrolífero; 

RAA - Relatório de 

Avaliação Ambiental 
Res. CONAMA 23, de 7/12/1994 

Obtenção de licença de instalação 

para perfuração de poços de 

petróleo; 

EVQ - Estudo de 

Viabilidade de Queima 

Res. CONAMA 264, de 

20/3/2000 

Licenciamento de 

coprocessamento de resíduos em 

fornos de cimento; 

Plano de Encerramento 
Res. CONAMA 273, de 

29/11/200 

Desativação de postos de 

combustíveis; 

RAS - Relatório 

Ambiental Simplificado 

Res. CONAMA 279, de 

27/6/2011 

Obtenção de licença prévia de 

empreendimentos do setor elétrico 

de pequeno potencial de impacto 

ambiental; 

Plano de Emergência 

Individual 

Res. CONAMA 293, de 

12/12/2001 

Licenciamento de portos 

organizados, instalações portuárias 

ou terminais, dutos, plataforma e 

instalações de apoio; 

Plano de Contingência 

Plano de Emergência 

Plano de Desativação 

Res. CONAMA 316, de 

29/10/2002 

Licenciamento de unidades de 

tratamento térmico de resíduos; 

Encerramento de atividades dos 

sistemas de tratamento térmico de 

resíduos; 

RAP - Relatório 

Ambiental Preliminar 
Res. SMA-SP 42, de 29/12/1994 

Para instruir requerimentos de 

licenciamento ambiental de 

empreendimentos que possam 

causar impactos significativos; 

EAS - Estudo 

Ambiental Simplificado 

RES. SMA-SP 54, de 

30/11/2004 

Para analisar e avaliar as 

consequências ambientais de 

atividades e empreendimentos 

considerados de impactos 

ambientais muito pequenos e não 

significativos; 

EAR - Estudo de 

Análise de Riscos / 

PGR - Programa de 

Gerenciamento de 

Riscos / PAE - Plano de 

Norma Técnica Cetesb P 4.261, 

de 20/8/2003 

Para o licenciamento de atividades 

industriais perigosas; 
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Ação de Emergência 

Plano de Desativação 
Dec. Estadual SP 47.400, de 

4/12/2002 

Para o encerramento de 

empreendimentos sujeitos ao 

licenciamento ambiental; 

   

Fonte: SÁNCHEZ 2008.  

 

Adicionalmente, muitas normas foram estabelecidas para orientar o 

licenciamento de atividades especificas, estipulando a necessidade de apresentação 

de estudos ambientais ou procedimentos simplificados (Tabela 3) (SÁNCHEZ, 

2008).  

 

Tabela 3. Resoluções do CONAMA referentes a licenciamento ambiental. 

Assunto 

Res. CONAMA nº6, de 

16/9/1987 

Dispõe sobre o licenciamento de empreendimentos do setor elétrico; 

Res. CONAMA nº 9, de 

6/12/1990 

Dispõe sobre procedimentos para o licenciamento de atividades de 

pesquisa mineral, lavra e beneficiamento de minérios; 

Res. CONAMA nº 10, de 

6/12/1990 

Dispõe sobre o licenciamento ambiental de atividades de exploração 

de bens minerais de uso na construção civil; 

Res. CONAMA nº 13, de 

6/12/1990 

Obrigatoriedade de licenciamento de qualquer atividade que possa 

afetar a biota, caso se situe num raio de 10 km de uma unidade de 

conservação; 

Res. CONAMA nº 23, de 

7/12/1994 

Dispõe sobre licenciamento ambiental de atividades de exploração, 

perfuração e produção de petróleo e gás natural; 

Res. CONAMA nº 264, de 

20/3/2000 

Dispõe sobre licenciamento para o coprocessamento de resíduos em 

fornos rotaticos de clínquer para fabricação de cimento; 

Res. CONAMA nº 273, de 

29/11/2000 

Torna obrigatório o licenciamento ambiental de postos revendedores, 

postos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas e 

postos flutuantes de derivados de petróleo e outros combustíveis; 

Res. CONAMA nº 279, de 

27/1/2001 

Estabelece procedimento simplificado para o licenciamento de 

empreendimentos de geração e transmissão de energia elétrica com 

pequeno potencial de impacto ambiental; 

Res. CONAMA nº 284, de 

30/8/2001 

Dispõe sobre o licenciamento de empreendimentos de irrigação e os 

classifica em três categorias; 

Res. CONAMA nº 286, de Obriga a realização de estudos epidemiológicos para o licenciamento 



 

16 

 

30/8/2001 de empreendimentos cujas atividades potencializem os fatores de 

risco para a ocorrência de malária em regiões endêmicas; 

Res. CONAMA nº 289, de 

25/10/2001 

Estabelece diretrizes para o licenciamento ambiental de projetos de 

assentamentos de reforma agrária; 

Res. CONAMA nº 334, de 

3/4/2003 

Estabelece procedimentos de licenciamento ambiental de 

estabelecimentos destinados ao recebimento de embalagens vazias 

de agrotóxicos; 

Res. CONAMA nº 335, de 

de 3/4/2003 

Dispõe sobre o licenciamento ambiental de cemitérios; 

Res. CONAMA nº 344, de 

25/3/2004 

Estabelece as diretrizes gerais e os procedimentos mínimos para a 

avaliação do material a ser degradado; 

Res. CONAMA nº 349, de 

16/8/2004 

Dispõe sobre o licenciamento ambiental de empreendimentos 

ferroviários de pequeno potencial de impacto ambiental e a 

regularização dos empreendimentos em operação; 

Res. CONAMA nº 350, de 

6/7/2004 

Dispõe sobre o licenciamento ambiental específico das atividades de 

aquisição de dados sísmicos marítimos e em zonas de transição; 

Fonte: SÁNCHEZ 2008.  

 

O estudo mais comum para o processo de licenciamento é o EIA/RIMA. A 

apreciação do estudo necessita de uma série de procedimentos para que a 

viabilidade ambiental de um determinado empreendimento possa ser demonstrada 

após sua análise. Para tanto, este processo deve utilizar de metodologias que 

permitam a interação de causas e efeitos dos diferentes meios estudados, sejam 

eles bióticos, físicos ou socioeconômicos (SOUZA, 1999). 

As metodologias de avaliação de impacto existentes destinam-se a estimar a 

magnitude dos impactos gerados pela realização de um projeto, sendo utilizadas 

para medir as condições futuras de fatores ambientais específicos (MOREIRA, 

1993b). Serão identificadas, a seguir, metodologias cujos princípios são utilizados 

em estudos ambientais no país: 

 

 Metodologias Ad Hoc 

Estas metodologias também conhecidas como painéis ou reuniões de 

especialistas, são baseadas em conhecimentos empíricos de pesquisadores e 

especialistas de notório saber das áreas em questão (MOREIRA, 1993b). Quando 

utilizadas isoladamente, são capazes de realizar a avaliação de impactos ambientais 

de forma simples, objetiva e de maneira dissertativa (COSTA et al, 2005). São 

comumente utilizadas em estudos com escassez de dados e tempo curto para 

tratamento sistemático dos impactos, fornecendo orientação para outras avaliações. 
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Os impactos são identificados geralmente através de conjunto de EIA/RIMAS, 

caracterizando-os e sintetizando-os e, em seguida por meio de tabelas ou matrizes. 

A maior crítica aos métodos ad hoc é o alto grau de subjetividade dos 

resultados (MOREIRA, 1993b), porém apresentam como vantagem uma estimativa 

rápida da evolução de impactos de forma organizada, facilmente acessível pelo 

público. Entretanto, não realizam um exame mais detalhado das interferências e 

variáveis ambientais envolvidas.  

 

 Metodologia de Listagem de controle (Checklist) 

Consiste na identificação e ordenação dos impactos decorrentes das fases de 

implantação e operação do empreendimento. Neste método ocorre a classificação 

dos impactos em positivos ou negativos, conforme o tipo da transformação antrópica 

que esteja sendo inserida no sistema analisado, baseados no diagnóstico ambiental 

realizado por especialistas dos meios estudados: físico, biótico e antrópico.  

Dentre as listagens de controle podemos citar quatro diferentes métodos 

utilizados: as listagens simples, as descritivas, as escalares e as escalares 

ponderadas, a saber:  

- Listagens de controle simples – as primeiras a serem concebidas 

enumeram apenas os fatores ambientais e, algumas vezes, seus respectivos 

indicadores; 

- Listagens de controle descritivas – oferecem além do rol de 

parâmetros ambientais, alguma forma de orientação para a análise dos 

impactos ambientais. Podem ser apresentadas em forma de questionário, no 

qual uma série de perguntas em cadeia tenta dar um tratamento integrado à 

análise dos impactos.  

- Listagens de controle escalares – apresentam meios de atribuir 

valores numéricos ou em forma de símbolos (letras e sinais) para cada fator 

ambiental, permitindo a classificação e a comparação das alternativas de 

projeto e a escolha daquela mais favorável.  

- Listagens de controle escalares ponderadas – incorporam às 

listagens escalares o grau de importância de cada impacto, para a 

ponderação do valor da magnitude.  

 

As listagens de controle representam um dos métodos mais usados em 

Avaliações de Impactos Ambientais, pelo menos em sua fase inicial. Pois como não 
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relacionam os impactos com suas respectivas causas, a apresentação de uma 

simples lista não é satisfatória (SÁNCHEZ, 2008). Pode ainda, de forma limitada, 

agrupar escalas de valores e ponderações. Estas listagens são também 

frequentemente utilizadas como método auxiliar nos estudos de impacto ambiental, 

pois além das limitações já descritas, poucas delas conseguem incorporar técnicas 

de previsão dos impactos (MOREIRA, 1993b). 

 

 Matrizes de Interações  

Apesar do nome sugerir um operador matemático, as matrizes de 

identificação de impactos têm esse nome somente devido à sua forma (SÁNCHEZ, 

2008). São técnicas de avaliação de impactos ágeis e eficientes que relacionam 

ações com fatores ambientais. Por mais que incorporem parâmetros de avaliação 

são, basicamente, métodos de identificação. 

Funcionam como listagens de controle bidimensionais, dispondo em seus 

eixos, vertical e horizontal, as ações de implantação do projeto e os fatores 

ambientais que poderão ser afetados e, em suas intersecções das linhas e colunas, 

os impactos de cada ação sobre os componentes por ela modificados (MOREIRA, 

1993b). 

As matrizes iniciaram-se a partir das tentativas de suprir as deficiências das 

listagens (checklist), e a mais disseminada nacional e internacionalmente, é a Matriz 

de Leopold, elaborada em 1971 para o Serviço Geológico do Interior dos EUA 

(LEOPOLD et al, 1971 apud MOREIRA, 1993b).  

A matriz de Leopold apresenta o cruzamento de cem ações com 88 

componentes ambientais, resultando em 8800 células de intersecção. Para 

descrever as interações, são utilizados os dois atributos dos impactos ambientais, a 

magnitude e a importância. A magnitude é a medida da extensão do impacto e a 

importância é a medida da relevância do impacto e do fator ambiental afetado 

(MOREIRA, 1993a).  

Estas matrizes identificam apenas os impactos diretos, não considerando os 

aspectos temporais e espaciais dos impactos, desta forma sua aplicação é bastante 

limitada para a utilização como método de AIA isoladamente. Em função disto, a 

partir da matriz de Leopold foram desenvolvidos outros tipos de matrizes de 

interação que cruzam os fatores ambientais entre si, introduzem símbolos ou 

utilizam técnicas de operação para ampliar a abrangência dos resultados 

(MOREIRA, 1993b). 
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 Redes de Interação (Networks) 

As redes de interação foram criadas para possibilitar a identificação de 

impactos indiretos e suas interações. Estabelecem uma sequência de impactos 

ambientais a partir de uma determinada intervenção, através de meios gráficos ou 

diagramas, que indicam as relações sequenciais de causa e efeito (MOREIRA, 

1993b; SÁNCHEZ, 2008). Têm como principal objetivo a orientação das medidas a 

serem propostas para o gerenciamento dos impactos. Deste modo, indica medidas 

mitigadoras e/ou compensatórias para as ações causadas pelo empreendimento e 

propõe programas de manejo, monitoramento e controle ambientais (COSTA et al, 

2005). 

A primeira rede de interação foi elaborada por Sorensen, em 1971, como tese 

de mestrado, e partiu do desdobramento de uma matriz. Considera seis 

componentes ambientais (água, clima, condições geofísicas, condições de acesso e 

estética) e o conjunto de atividades que os modificam (MOREIRA, 1993b). Existem 

outros sistemas de redes, como o método CNYRPAB (utilizado com frequência nos 

EUA), o Bereano (no Alasca) e considerações do Banco Mundial sobre redes de 

interações modificadas, como muitas utilizadas no Brasil (COSTA et al, 2005).  

Apresentam como vantagens o fato de permitirem uma boa visualização de 

impactos secundários e demais ordens, principalmente quando computadorizadas, e 

a possibilidade de introdução de parâmetros probabilísticos, mostrando tendências 

(COSTA et al, 2005). Uma desvantagem das redes de interação é sua capacidade 

limitada de representar adequadamente sistemas complexos caracterizados por 

relações não lineares de causalidade e retroalimentações múltiplas. Quando se trata 

de processos sociais e mesmo de muitos processos ecológicos, as redes de 

interação podem acarretar uma simplificação exagerada das interações (SÁNCHEZ, 

2008). 

 

 Superposição de Cartas (Overlay Mapping) 

Os métodos de AIA do tipo superposição de cartas consistem, em linhas 

gerais, na elaboração de um conjunto de cartas da área a ser afetada representando 

individualmente os componentes ambientais pertinentes. Até o inicio dos anos de 

1990, esses mapas, desenhados em material transparente, quando sobrepostos, 

orientam os estudos em questão. Estas cartas se interagem para produzir a síntese 

da situação ambiental de uma área geográfica, podendo ser elaboradas de acordo 
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com os conceitos de vulnerabilidade ou potencialidade dos recursos ambientais 

(MOREIRA, 1993b). 

Uma versão mais moderna do método é conhecida como “Geographic 

Information System – GIS” que através da utilização de softwares de 

geoprocessamento ampliou a sua gama de aplicação e tornou-o método mais exato, 

e se tornou ao longo do tempo uma poderosa ferramenta na identificação futura de 

impactos cumulativos. Este tipo de método divide a área de um mapa em células e 

para cada célula armazena uma gama grande de informação (MUNN, 1979, apud 

STAMM, 2003) A principal vantagem deste método é a identificação do impacto, sua 

apresentação direta e espacial dos resultados, e principalmente.  

As técnicas cartográficas são utilizadas na localização/extensão de impactos, 

na determinação de aptidão e uso de solos, na resolução de áreas de relevante 

interesse ecológico, cultural, arqueológico, socioeconômico; logo, em zoneamentos 

e gerenciamentos ambientais. São úteis ainda na identificação de conflitos de uso e 

outras questões dos usos do solo, como a comparação entre alternativas a serem 

analisadas num Estudo de Impacto Ambiental de um determinado empreendimento 

(Figura 3). 

 

 

Figura 3. Modelo de sobreposição de cartas (Overlay mapping). Fonte: Adaptado de 
http://www.portogente.com.br/texto.php?cod=62686  
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menores impactos. Restaria, porém, os exames detalhados dos trechos que 

pudessem afetar áreas criticam ou frágeis. Porém suas limitações dizem respeito à 

falta de quantificação dos impactos, à impossibilidade de serem introduzidos na 

análise os fatores ambientais que não podem ser mapeados e à difícil integração 

dos impactos socioeconômicos. E ainda a subjetividade no trato da gradação das 

potencialidades ou restrições dos fatores ambientais (MOREIRA, 1993a).  

 

 Modelos de Simulação  

São modelos matemáticos destinados a representar, tanto quanto possível, a 

estrutura e o funcionamento dos sistemas ambientais. E a partir de um conjunto de 

hipóteses e pressupostos, explorar os processos e as relações entre seus fatores 

físicos, bióticos e culturais, ante as alterações introduzidas pelas ações do projeto 

que se deseja avaliar (MOREIRA, 1993b). 

Estes modelos são representações simplificadas da realidade. Busca-se uma 

aproximação do entendimento de algum fenômeno, por meio da seleção de alguns 

aspectos mais relevantes, negligenciando, necessariamente outros aspectos 

apresentados como menos importantes para a análise (SÁNCHEZ, 2008). 

São bastante úteis em projetos de usos múltiplos e podem ser utilizados 

mesmo após o início de operação de um projeto. Estes métodos são capazes de 

processar variáveis quantitativas e qualitativas, incorporar as medidas de magnitude 

e importância dos impactos e considerar as interações dos fatores ambientais.  

Os modelos matemáticos têm sido muito utilizados no campo da qualidade do 

ar, da dispersão de poluentes na água subterrânea ou em águas superficiais 

(SÁNCHEZ, 2008). Entretanto, observam-se dificuldades quanto à comunicação e 

consequente entendimento do público, gerando imperfeições para futuras decisões. 

Observa-se ainda a existência de limite de variáveis a serem estudadas sendo 

necessário, portanto, qualidade de dados para alimentação dos modelos 

(MOREIRA, 1993b).  

Para efeito comparativo, os tipos clássicos de AIA são sintetizados na Tabela 

4.  
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Tabela 4. Síntese dos principais tipos de métodos de AIA.  

Tipo de Método Breve descrição Aplicação 

Métodos Ad Hoc 

Reunião de especialistas; criação 

de grupo de trabalho com 

profissionais de diversas 

disciplinas. 

Avaliações em tempo curto e 

quando há carência de dados. 

A legislação brasileira vigente não 

permite sua utilização como 

método de AIA. 

L
is

ta
g

e
n

s
 d

e
 C

o
n

tr
o

le
 

 

Simples 

 

 

Descritivas 

 

 

 

Escalares 

 

 

Escalares 

Ponderadas 

Listas de fatores ambientais, às 

vezes associados a parâmetros e 

de ações do projeto. 

Diagnóstico ambiental de área de 

influência. 

Listas mais orientação para análise 

dos impactos (fontes de dados), 

técnicas de previsão; 

questionários. 

Diagnóstico ambiental da área de 

influência; análise dos impactos. 

Listas mais escalas de valores 

para fatores e impactos 

ambientais. 

Diagnóstico ambiental; 

comparação de alternativas. 

Como as escalares, incorporando 

o grau de importância dos 

impactos. 

Diagnóstico ambiental; valoração 

dos impactos; comparação das 

alternativas. 

Matrizes de Interação 

Listagens de controle 

bidimensionais dispondo nas 

linhas os fatores ambientais e nas 

colunas as ações do projeto; cada 

célula de interseção representa a 

relação de causa e efeito geradora 

do impacto.  

Identificação dos impactos 

ambientais diretos. 

Redes de Interação 

Gráfico ou diagrama 

representando cada estudo de 

impacto gerado pelas ações do 

projeto.  

Identificação dos impactos 

ambientais diretos e indiretos 

(secundários, terciários, etc.) 

Superposição de 

Cartas 

Preparação das cartas temáticas; 

síntese das interações dos fatores 

ambientais por superposição das 

cartas. 

Projetos lineares – escolhas de 

alternativas de menor impacto.  

 

Diagnósticos ambientais 

Modelos de Simulação 

Modelos matemáticos 

computadorizados que 

representam o funcionamento dos 

sistemas ambientais. 

Diagnósticos e prognósticos da 

qualidade ambiental da área de 

influência  

Comparação das alternativas – 

cenários 

Projetos de grande porte 

Fonte: Adaptado de MOREIRA, 1993a.  
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Desde a criação dos primeiros métodos de AIA nos anos 1970 e início de 

1980, os autores tem buscado conceber e testar métodos para ponderar atributos 

diferentes em uma avaliação da importância dos impactos. Entretanto, a ponderação 

de atributos não é uma medida do impacto, no sentido físico de uma grandeza que 

possa servir de padrão para avaliar outras do mesmo gênero, mas uma análise 

qualitativa da importância do impacto (GREGORIM, 1998, apud SÁNCHEZ, 2008).  

Na busca da quantificação dos impactos e comparação entre 

empreendimentos, surgiram alguns métodos quantitativos que pretendem relacionar 

valores às considerações qualitativas que possam ser estabelecidas quando da 

avaliação de impactos de um projeto. Um dos métodos quantitativos mais 

importantes, conhecido como método Batelle, foi o apresentado pelo Batelle 

Columbus Laboratories, em 1972, para o US Bureau of Reclamation (IAP-GTZ 1995; 

SÁNCHEZ, 2008).  

O método de Battelle baseia-se numa análise hierárquica de indicadores de 

qualidade ambiental composta por quatro níveis: Categorias, Componentes, 

Parâmetros e Medidas. Cada categoria (Nível I) está dividida em vários 

componentes, cada um dos componentes (Nível II) em vários parâmetros, e cada 

parâmetro (Nível III) em uma ou mais medições. Este sistema de AIA identifica um 

total de quatro categorias, 18 componentes e 78 parâmetros (IAP-GTZ 1995; 

SÁNCHEZ, 2008; PONCE, 2012).  

O Environmental Evaluation System, como também é conhecido o método 

Battelle, consegue, através destes parâmetros, abranger os quatro grandes campos: 

ecologia, poluição ambiental, paisagem e interesse humano. O método pressupõe 

que cada um destes parâmetros pode ser expresso em termos numéricos, em uma 

escala de 0 a 1, que vai do ambiente extremamente degradado a alta qualidade 

ambiental (IAP-GTZ 1995; SÁNCHEZ, 2008).  

A contabilização final é feita através do cálculo de um índice global de 

impacto do projeto, dado pela diferença do índice com e sem a instalação do projeto 

(KLING, 2005). Uma vantagem deste procedimento é a de prover os analistas com 

boas informações para caracterizar uma dada situação ambiental, com termos de 

previsão dos impactos que possam ser gerados. Entretanto sua aplicação integral é 

dificultada por algumas razões (SÁNCHES, 2008): (i) é preciso dar um valor para o 

índice de qualidade ambiental de cada um dos parâmetros; (ii) vários dos 

parâmetros são extremamente subjetivos; (iii) reflete a opinião da equipe que 

elabora a avaliação. Apesar destas dificuldades, este método pode ser aproveitado 
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em estudos de impacto ambiental mediante adaptações e possivelmente, 

simplificações (SÁNCHEZ, 2008).  

Os índices ambientais são ferramentas que têm se tornado muito eficientes 

na gestão, monitoramento e fiscalização dos usos dos recursos naturais. Como a 

avaliação das perturbações ao ambiente é complexa, em virtude da 

multidisciplinariedade, sua interpretação torna-se, muitas vezes, obscura para os 

avaliadores. Como os índices são o resultado da combinação de um conjunto de 

parâmetros associados uns aos outros por meio de uma relação pré-estabelecida 

que dá origem a um único valor, seu emprego facilita sobremaneira as tomadas de 

decisões. Para uma boa integração e avaliação através de um índice, que busca a 

descrição de um ambiente, é fundamental o emprego de diversas disciplinas que 

envolvem as ciências naturais (RIBAUDO et al, 2001). 

Vários índices têm sido empregados para avaliar a qualidade do ambiente, 

dentre eles se destacam: o Índice de Integridade Biótica (IIB), definido por KARR 

(1981); o Índice de Qualidade de Água (IQA) criado nos Estados Unidos pela 

National Sanitation Foundation (ANA, 2009). Outros índices foram desenvolvidos 

baseados em características físico-químicas da água, como o de Liebmann, Harkins; 

além de índices baseados em características biológicas, comumente associadas ao 

estado trófico dos rios. Todos estes índices contemplam um grau de subjetividade, 

pois, dependem da escolha das variáveis que constituirão os indicadores principais 

das alterações da qualidade de água (TOLEDO & NICOLELLA, 2002). 

Em termos gerais, as técnicas disponíveis em avaliação de impactos 

ambientais (AIA) são numerosas e muitas delas fazem um uso considerável de 

índices em seus procedimentos. O sistema de avaliação ambiental, desenvolvido 

pelo Battelle Columbus Laboratories (DEE et al. 1972), foi o primeiro a basear-se 

numa disposição hierárquica de indicadores de qualidade ambiental. Segundo este 

autor, a principal característica do resultado do emprego desta técnica é a 

possibilidade de expressar diferentes componentes em unidades comuns numa 

escala arbitrária mediante o uso de funções de valor (IAP-GTZ 1995).  

Ao longo dos anos, outros autores também passaram a utilizar os índices na 

AIA, por exemplo: CANTER (1979) apresentou uma análise, por meio de índices, 

bastante abrangente de metodologias para AIA de projetos hídricos; NICHOLS & 

HYMAN (1982) desenvolveram uma metodologia com técnicas divididas em cinco 

categorias e sete parâmetros, a qual apresenta como preocupação principal a 

participação das comunidades afetadas. Naquela época, estes autores puderam 
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concluir que apesar dos avanços alcançados, esta metodologia ainda necessita de 

melhoras, especialmente porque estas tecnologias ainda não são totalmente aceitas 

(IAP-GTZ 1995). Porém, os estudos mais recentes que passaram a utilizar algum 

tipo de índice ambiental, ou suas adaptações, apesar emprega-los não discutem sua 

efetividade em AIAs. Deste modo, este estudo visa desenvolver um índice para 

avaliação de impactos ambientais decorrentes da implantação de PCHS no Estado 

do Paraná buscando, inclusive, discutir a efetividade da utilização deste tipo de 

ferramenta metodológica para tomada de decisões quanto à instalação destes 

empreendimentos.  
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3.  OBJETIVOS  

 

Objetivo Geral: 

 

Definir uma matriz de impactos ambientais para a implantação de PCHS no 

Estado do Paraná e, a partir dela, propor um índice para auxiliar na avaliação da 

viabilidade de implantação de PCHS.  

 

Objetivos Específicos: 

 

 Levantar os principais impactos ambientais ocorrentes nas fases 

de planejamento, implantação e operação de PCHS no estado Paraná;  

 Padronizar a definição destes impactos; 

 Definir a matriz para avaliação do impacto ambiental para 

implantação de PCHS no Estado do Paraná; 

 Elaborar um índice de avaliação de impacto ambiental para 

implantação de PCHS; 

 Avaliar a aplicabilidade da proposta de matriz e do índice em um 

estudo de caso da PCH Dois Saltos.  
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4.  METODOLOGIA 

 

Para este estudo foi realizada uma revisão bibliográfica, por meio de livros, 

artigos técnicos e científicos, teses, dissertações, Estudos de Impactos Ambientais 

protocolados no IAP e também da legislação pertinente, para aprofundar os 

conhecimentos sobre os assuntos relacionados ao tema principal do projeto.  

A partir dessa revisão, mas, baseado principalmente em estudos de 

impactos ambientais de empreendimentos hidrelétricos protocolados e licenciados 

pelo Instituto Ambiental do Paraná, foi realizada uma compilação dos impactos 

comumente resultantes da implantação de empreendimentos desta natureza. 

Posteriormente, os impactos com suas definições foram listados com o intuito da 

padronização da escrita e apresentação dos mesmos. Para isso, foram avaliados 30 

EIA/RIMAS gerados nos últimos 2 anos, no estado do Paraná, obtidos no banco de 

dados do IAP disponível no endereço eletrônico 

http://www.iap.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=646 . 

Concluídas essas etapas, foi criada uma matriz listando os impactos 

ocorrentes durante todo o processo de estudos e implantação de PCHS para o 

estado do Paraná. Nesta matriz, foi desenvolvido um índice de significância para 

cada um dos impactos ambientais gerados por esses empreendimentos, onde no 

eixo vertical são listados todos os impactos identificados em cada meio analisado, e 

no eixo horizontal são apresentados os atributos que influenciam a 

representatividade destes impactos.  

Para a obtenção deste índice de significância de cada impacto foram 

utilizados os seguintes atributos para cada impacto ambiental: fase de ocorrência, 

natureza, forma de manifestação, área de abrangência, probabilidade de ocorrência, 

duração, magnitude, importância, possibilidade de reversão.  

A estrutura da matriz gerada foi desenvolvida com base na matriz elaborada 

pelo Instituto Ambiental do Paraná – IAP e o Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná – CREA – PR, aprovada pela Portaria 

IAP nº 158/2009 (IAP, PORTARIA Nº 158, DE 10 DE SETEMBRO DE 2009).  

Na tentativa da elaboração do índice de impacto ambiental, objetivo central 

deste estudo, foi calculada a frequência de ocorrência dos impactos listados e 

padronizados ocorrentes nos 30 estudos ambientais usados neste estudo. Neste 

calculo foi atribuindo pesos aos impactos mais frequentes.  

 

http://www.iap.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=646
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A partir da matriz proposta neste estudo, foi elaborado um índice de 

avaliação de impactos ambientais para cada um dos meios estudados, biótico, físico 

e socioeconômico, através da seguinte expressão:  

 

         {(      )  (      )  (      )      }  {(      )

 (      )  (      )      } 

Onde:  

IIA = Índice de impacto ambiental  

IPAS = Índice de significância do Impacto positivo altamente significativo  

IPMP = Índice de significância do Impacto positivo moderadamente significativo 

IPPS = Índice de significância do Impacto positivo pouco significativo 

IPNS = Índice de significância do Impacto positivo não significativo 

INAS = Índice de significância do Impacto negativo altamente significativo  

INMP = Índice de significância do Impacto negativo moderadamente significativo 

INPS = Índice de significância do Impacto negativo pouco significativo 

INNS = Índice de significância do Impacto negativo não significativo 

 

Para este desenvolvimento do índice foi levado em consideração a 

ponderação do nível de significância de cada impacto e separados em intervalos 

com base na função estatística quartil, onde os mais frequentes possuem peso 

maior na elaboração do índice, afim de definir uma soma ponderada para sua 

obtenção. A concepção deste índice é importante e tem o intuito de minimizar a 

subjetividade da avaliação da implantação destes empreendimentos.  

Em seguida, por meio do estudo de caso para a instalação da PCH Dois 

Saltos testou-se a aplicação da matriz e do índice de avaliação de impacto ambiental 

desenvolvido para avaliar a eficiência e aplicabilidade dos métodos de avalição aqui 

propostos.   



 

29 

 

5.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
5.1. Definição dos impactos  

 
A primeira dificuldade encontrada para a realização da AIA é a padronização 

nas descrições dos impactos gerados durante a implantação do empreendimento. 

Tendo em vista esta problemática, houve a dificuldade na caracterização dos 

impactos ambientais, devido às distintas descrições adotadas para um mesmo 

impacto e principalmente devido à falta de referências relacionadas a este tema.  

Segundo Teixeira (2006) não existe uma abordagem teórico-conceitual 

consagrada para empreendimentos de qualquer natureza ou que visem avaliar 

quaisquer processos de transformação ambiental. Esta dificuldade ocorre devido às 

descrições apresentadas nos estudos ambientais serem resultante do conhecimento 

técnico e prático dos profissionais envolvidos na realização destas avaliações. Esta 

constatação motivou a padronização das definições apresentadas neste estudo. 

Com base em 30 estudos ambientais (APÊNDICE I), que foram protocolados 

e disponibilizados pelo IAP durante os anos de 2009 à 2011, foram determinados 59 

impactos que podem ocorrer em diferentes fases do processo de instalação de 

PCHS nos distintos meios: biótico (20 impactos), físico (18 impactos) e 

socioeconômico (21 impactos). Adicionalmente, por meio destes estudos e outros 

instrumentos bibliográficos, a definição destes impactos foi padronizada e é descrita 

a seguir: 

 

 

5.1.1 Meio Biótico 

 

 Isolamento de populações de animais silvestres em função da fragmentação 

da paisagem natural 

Este impacto incide principalmente sobre a ictiofauna, cuja circulação é 

impedida pela presença do barramento, pois a ictiofauna pode ficar 

"compartimentalizada", e em casos mais severos, o isolamento genético pode 

inviabilizar a manutenção de determinada população.  
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 Aumento do nível de estresse, afugentamento e distúrbios à fauna 

Entre as ações com esse tipo de consequência, destaca-se o ruído das 

máquinas e dos caminhões e o aumento da presença de pessoas nas áreas 

diretamente afetadas. 

Os dois fatores que titulam este impacto, o afugentamento e os distúrbios à 

fauna, podem ser responsáveis pela diminuição da taxa de natalidade, do estado de 

saúde e do aumento da mortalidade, pois os ruídos causam stress e alterações no 

comportamento, gerando desequilíbrios fisiológicos típicos de situações de tensões. 

Esse impacto é distintamente considerado tendo em vista o incremento de 

ruídos pelos trabalhos de implantação. 

 

 Atropelamento e morte de animais 

Durante as atividades de implantação do empreendimento poderá haver um 

aumento nos incidentes de atropelamento de diversos espécimes de representantes 

da fauna. Esses acontecimentos são comuns em áreas determinadas como 

corredores de migração e no horário de crepúsculo, e acontecem devido ao 

afugentamento dos animais pelo transito das máquinas e caminhões a serem 

utilizados nesta atividade, pela abertura e desmatamento das áreas vegetais nativas 

para locação das estruturas, o que leva à carência de abrigo para movimentação 

desses animais, com consequentes perdas diretas e indiretas de animais silvestres.  

 

 Alteração da composição da fauna e desequilíbrio ecológico 

A modificação de estruturas vegetacionais, tanto naturais como antrópicas, 

causam alterações na composição da fauna silvestre (HALL, 1980). O 

desenvolvimento de atividades humanas utilizando a derrubada de florestas acaba 

originando fragmentos de vegetação nativa circundados por áreas alteradas ou 

urbanizadas (GIMENES & ANJOS, 2003), esta fragmentação de hábitats reduz a 

diversidade de espécies local.  

 

 Aparecimento de espécies exóticas 

Com o aumento da atividade humana na área de implantação de qualquer 

empreendimento, ocorre uma elevação do nível de susceptibilidade a introdução de 

espécies, devido à facilidade da introdução, ocupação e adaptação destas espécies 

as áreas antropizadas.  
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A invasão de espécies exóticas tem sido assunto de grande preocupação por 

atuar de forma agressiva sobre a manutenção de populações de espécies nativas. 

Espécies exóticas com grande capacidade de adaptação em ambientes naturais são 

favorecidas pelas transformações das paisagens naturais complexas em mosaicos 

homogeneizados (MEFEE et al., 1997). 

O aumento de espécies exóticas no ambiente represado pode causar a 

redução ou extinção de populações nativas locais, devido a competição por 

alimentação, abrigo e a disseminação de parasitas. A extinção das espécies ou a 

alteração da sua composição nos ecossistemas pode causar perdas irreversíveis 

aos recursos naturais. Os resultados para a biodiversidade são a redução dos 

recursos genéticos, a perda do potencial de fontes de alimentação e controle de 

doenças, e a redução da estabilidade dos ecossistemas. 

 

 Aparecimento de vetores e espécies sinantrópicas  

Devido a alteração dos habitas e o acúmulo de resíduos sólidos de forma 

muitas vezes inadequadas este impacto pode ter uma certa relevância. 

Principalmente no que diz respeito ao aparecimento e ao aumento das populações 

de insetos vetores e transmissores de vírus, bactérias e protozoários (tais como 

mosquitos, moscas e baratas, respectivamente) e roedores exóticos ou oportunistas, 

tais como o camundongo (Mus musculus), o rato doméstico (Rattus rattus) e a 

ratazana (Rattus norvergicus). Estes organismos além de poderem provocar danos 

materiais e à saúde pela transmissão de agentes patogênicos ao homem e a 

animais domésticos, podem ainda ocupar as áreas naturais próximas ao 

empreendimento e, com isso, vir a competir com animais silvestres pelo hábitat e 

pelo alimento ou mesmo introduzir doenças em suas populações, em particular em 

mamíferos. 

Com a instalação do empreendimento e consequente alteração do ambiente 

natural, bem como com o aumento na geração de lixos, ocorre o aumento do 

aparecimento de espécies sinantrópicas. Espécies sinantrópicas são espécies 

indesejadas, como por exemplo, ratos, pombos, baratas, mosquitos, morcegos, 

escorpiões, aranhas, serpentes, que passam a viver próximas de habitações 

humanas devido ao aumento na disponibilidade de alimento e abrigo.  
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 Exploração predatória de recursos naturais 

A instalação do empreendimento, do canteiro de obras e alojamento dos 

funcionários responsáveis pelo empreendimento pode aumentar sensivelmente a 

captura de animais e comprometer o equilíbrio das populações locais. Isso se deve 

ao fato que muitos dos funcionários que compõe a mão de obra são oriundos de 

regiões agrícolas em que a prática da caça e pesca são atitudes corriqueiras.  

As atividades de caça e pesca, geralmente, estão associadas à busca de 

alimento e lazer. Deste modo, os impactos incidem principalmente sobre espécies 

nativas de peixes, mamíferos, mas também sobre aves, especialmente inambús 

(Crypturellus spp.), codornas (Nothura spp.), canários (Sicalis spp.), curió 

(Sporophila spp.) e jacus (Penelope spp.) e repteis como o lagarto ou teiú 

(Tupinambis merianae).  

A caça, somada à captura de animais, para uso dos mesmos como animais 

de estimação, juntamente com a presença competitiva e nociva dos animais 

domésticos, conduzem ao afastamento ou mesmo eliminação de parte dos 

mamíferos e aves silvestres do ambiente natural local, iniciando assim, um processo 

de desequilíbrio ecológico. Além disso, podem ocorrer impactos sobre a flora local 

remanescente a qual passa a ser bastante explorada para fins medicinais e 

ornamentais, afetando populações de espécies raras. Em ambientes já 

comprometidos pela degradação ambiental isso pode levar a extinção local de 

espécies. Ainda pode ocorrer aceleração na atividade de extração de areia e 

exploração de recursos minerais na área do reservatório. 

 

 Destruição de hábitats  

A instalação do empreendimento caracterizada pela inundação de áreas, 

instalação de pátio de obras, abertura de estradas e acessos, dentre outros, 

provocarão a supressão de matas em toda a área do empreendimento. Com a 

supressão da vegetação ocorre uma redução na disponibilidade de nichos para a 

fauna local, promovendo uma alteração nas atividades básicas de sobrevivência 

(alimentação, reprodução, repouso, dispersão). Como se tratam de ecossistemas 

florestais poderá ocorrer alterações em substratos terrestres, arbustivos e arbóreos, 

modificando hábitos de diversas espécies de animais e reduzindo às condições 

favoráveis a sobrevivência das populações. Em casos mais drásticos, como os de 

supressão de hábitats da fauna habitante de cavidades calcárias, as espécies 
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impactadas podem ser extintas pela inundação destas cavidades, pois estes 

ambientes apresentam alto grau de endemismo.  

 

 Dispersão de espécies 

As atividades de construção e de desmatamento poderão acarretar na 

dispersão imediata dos animais silvestres em direção às áreas adjacentes. Entre 

esses, alguns são potencialmente causadores de acidentes (serpentes, aranhas e 

escorpiões). Desse modo, existe a possibilidade de acidentes com animais 

peçonhentos, com maior significância no caso de serpentes ocorrentes em áreas 

abertas. Também deve ser considerado que o potencial de acidentes pode ser 

incrementado em função do deslocamento desses animais para fora da área 

alterada em busca de presas. Isto poderá determinar a dispersão de serpentes em 

direção a moradias locais onde, costumeiramente, há a presença de diversos locais 

propícios para o alojamento de pequenos animais (lenha, lixo entre outros). 

Além disso, essa dispersão da fauna pode provocar eventuais desequilíbrios 

na estrutura das comunidades, pelo aumento da competição intra e interespecífica, 

por hábitats e alimentos, pelo aumento da predação de animais silvestres, pelo 

aumento de mortes desses animais em atropelamento ou por serem abatidos em 

ações ilegais de caçadores.  

 

 Empobrecimento genético da fauna 

A construção de barragens de usinas hidrelétricas em um rio modifica as 

características do hábitat, altera as comunidades, podendo compartimentalizar o 

ambiente, pois, muitas vezes, a estrutura física destas é intransponível para 

inúmeras espécies. Esse isolamento pode levar a transformações das populações 

em subpopulações que não realizam troca gênica entre si e os efeitos deletérios 

para as subpopulações poderão ser sentidos apenas em longo prazo com o 

enfraquecimento genético por endogamia e maior suscetibilidade a fatores 

determinísticos e estocásticos. 

 

 Interrupção da migração de peixes 

As barragens interceptam a rota migratória de várias espécies de peixes 

reofílicas, impactando sobre a capacidade biogênica do sistema e sobre a 

disponibilidade de alimento e abrigo para os peixes jovens. Esses represamentos 

alteram os regimes hídricos naturais exercendo impactos sobre, principalmente, as 
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espécies nativas acostumadas a ambientes lóticos. Essas espécies, de modo geral, 

realizam grandes deslocamentos com finalidades reprodutivas ou tróficas. Porém 

com os barramentos, essas atividades serão bastante reduzidas.  

 

 Redução de estoques populacionais terrestres  

Com a supressão da vegetação, ainda que em pequena escala, ocorre a 

redução de áreas e consequentemente hábitats, um fator ecológico fundamental 

para a sobrevivência das espécies, uma vez que a redução dessas áreas diminui 

recursos alimentares, abrigos e locais de reprodução ou desenvolvimento de alguma 

etapa do ciclo de vida. Dessa forma, pode ocorrer uma redução nos estoques 

populacionais e, em longo prazo, extinção local de algumas espécies.  

 

 Alterações em áreas de ocorrência de espécies endêmicas, raras ou 

ameaçadas  

Nos sistemas naturais afetados pela ação humana, a interferência gera 

impactos cuja intensidade é diretamente proporcional ao grau de diversidade do 

ambiente, às suas características de primitividade e à vulnerabilidade das espécies 

envolvidas. As alterações na paisagem natural nas áreas de influência do 

empreendimento, fruto do processo de ocupação e de transformação do uso do solo, 

provocaram modificações significativas na diversidade da fauna terrestre e aquática 

regional, incluindo a perda e o desaparecimento de espécies de diversos grupos.  

 

 Diminuição da abundância de espécies aquáticas  

A modificação de rios para formação de barragens promove mudanças de 

conectividade em sistemas rio-planícies de inundação e podem criar condições 

hidrodinâmicas e termais instáveis. Essa mudança do sistema lótico para lêntico 

implica na redução ou ate mesmo desaparecimento de algumas espécies. Assim, 

pode ocorrer o desaparecimento local de algumas espécies (em especial aquelas 

que apresentam grande dependência de sistemas oxigenados de corredeiras e/ou 

de macrófitas associadas a esses sistemas, tais como crustáceos, insetos das 

Ordens Ephemeroptera, Megaloptera, Plecoptera e Trichoptera e peixes com hábitos 

reofílicos), enquanto outras espécies mais rústicas e/ou associadas às macrófitas 

aquáticas de ambientes lênticos (tais como anelídeos, mosquitos, moluscos e peixes 

com hábitos oportunísticos, tais como lambaris, traíras e espécies exóticas como 

carpas e tilápias) terão aumentos populacionais e aumentos de biomassa rápidos. 



 

35 

 

Adicionalmente, com a grande alteração gerada para a formação dos reservatórios 

ocorrerá a diminuição de hábitats disponíveis para desova e alimentação. No 

conjunto, essas modificações provocarão alterações na estrutura da comunidade de 

organismos aquáticos da área do reservatório, com diminuição da diversidade de 

espécies que, por sua vez, trará reflexos na cadeia alimentar em função da 

interdependência biológica dos organismos. 

 

 Diminuição de área de ocorrência de espécies nativas 

Com a formação do reservatório e consequente transformação do ambiente 

lótico para lêntico, espécies com preferência por ambientes lóticos podem se 

deslocar para tributários deste trecho, bem como para regiões a montante do 

reservatório, alterando a densidade populacional dessas regiões, Como uma 

consequência secundária ocorre um rápido adensamento da ictiofauna levando à 

competição por espaço vital e alimento, podendo causar a diminuição da ocorrência 

de espécies nativas.  

Adicionalmente, durante a construção da barragem o curso do rio é desviado 

temporariamente por maciços de terra e rocha como barragens provisórias, 

denominados ensecadeiras, para possibilitar a construção da barragem do 

empreendimento. Alguns exemplares podem ficar aprisionados nestes ambientes e 

morrer por estresse, asfixia, predação e ferimentos provocados na tentativa de se 

deslocarem.  

 

 Efeitos de borda 

O efeito de borda é uma alteração na estrutura, na composição e/ou na 

abundância relativa de espécies na parte marginal de um fragmento na maioria das 

vezes ocasionado por perturbação antrópica. Este efeito se intensifica em 

fragmentos pequenos e isolados. 

 

 Perda de hábitats para a fauna 

Um dos principais impactos negativos potenciais a fauna, está relacionado 

com a supressão da vegetação, seja para a área da bacia de acumulação, abertura 

de acessos, instalação do canteiro de obras ou implantação da linha de transmissão, 

pois este desmatamento acarreta na redução de hábitats da fauna. O hábitat é um 

fator ecológico fundamental para a sobrevivência das espécies, provendo para as 

mesmas, locais de nidificação, sítios de alimentação e reprodução. Desta forma, a 
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sua perda pode acarretar numa alteração das populações animais presentes no 

local, o que pode se dar através da diminuição dos recursos para as espécies, por 

meio da redução de oferta de alimentos e da disponibilidade de espaço para o 

desenvolvimento de alguma etapa do ciclo de vida. 

A supressão da vegetação, além da perda e fragmentação de hábitats, pode 

provocar o início ou a aceleração de processos erosivos, que deverão alterar os 

sistemas de drenagem natural, impactando de forma indireta também a fauna 

aquática.  

 

 Alteração da paisagem  

A alteração da paisagem por meio da implantação de um empreendimento dá 

ao ambiente uma feição urbana, descaracterizando o ambiente. As obras de 

implantação constituem fator de geração de áreas com certo grau de degradação, 

principalmente em função da remoção da vegetação e do revolvimento do solo. O 

ambiente perderá sua caracterização cênica natural devido à eliminação de 

elementos como corredeiras, ilhas, paisagens utilizadas pela população para lazer, 

etc. Adicionalmente, com a supressão da vegetação para a formação do reservatório 

o ecossistema terrestre será transformado em ecossistema aquático. Neste aspecto 

serão observadas alterações expressivas no curso do rio, na área do reservatório 

(mudança de ambiente lótico para lêntico) e no trecho de vazão reduzida (diminuição 

da calha do rio). 

 

 Perda de cobertura vegetal nativa 

A implantação de uma usina hidrelétrica, mesmo de pequeno porte, implica na 

redução de hábitats florestais remanescentes e mata ciliar devido à supressão da 

vegetação nativa nas áreas das obras civis e do reservatório. Esse é um dos 

principais impactos para instalação desse tipo de empreendimento uma vez que a 

supressão da vegetação nativa interfere em praticamente todos os demais 

segmentos do meio. Muitos desses danos são permanentes e irreversíveis. A 

supressão da vegetação resultará na eliminação de indivíduos de espécies 

protegidas da flora brasileira.  

 

 Perda de conexão entre fragmentos 

Com o desmatamento da área para a construção do empreendimento e 

formação do canal de adução ocorrerá a formação de uma barreira física dividindo o 
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ambiente em dois diferentes fragmentos que serão impossibilitados de se conectar. 

Ou seja, a perda de conexão entre os fragmentos ocorre principalmente pelo 

rompimento de corredores ecológicos, da retirada da vegetação da área de 

inundação e implantação de estradas e benfeitorias que seccionam áreas naturais 

que anteriormente estavam relacionadas. Esse impacto pode levar ao isolamento de 

espécies e consequente prejuízo no fluxo gênico ou até mesmo interrupção do 

mesmo.  

 

 Redução da variabilidade genética vegetal 

Com o desenvolvimento do empreendimento ocorre a formação de um novo 

ambiente, resultado da destruição de hábitats naturais e antropização do meio. Com 

a remoção da vegetação nativa presente na AID do empreendimento ocorrerá a 

diminuição da diversidade do material genético vegetal presente na região. O fato 

das tipologias encontrarem-se em sua grande parte nos estágios iniciais e médios 

de sucessão natural potencializa ainda mais este impacto, pois a região já apresenta 

uma baixa biodiversidade causada pela expansão de atividades antrópicas. 

Adicionalmente, além do impacto mais comumente gerado sobre a flora este 

impacto pode atingir espécies da fauna.  
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5.1.2 Meio Físico 

 

 Alteração da dinâmica do ambiente  

Com a instalação de hidrelétricas ocorrerem muitas modificações no solo 

como cortes de taludes, movimentação e remoção de solo, limpeza da área do 

reservatório, criação e/ou pressão sobre estradas para a instalação alterando a 

dinâmica do relevo, sobretudo nos morros relacionados ao empreendimento e na 

dinâmica das águas. 

 

 Alteração da qualidade de água  

A alteração da qualidade da água na fase de implantação do empreendimento 

ocorre basicamente devido a fatores como: construção do empreendimento, 

abertura de estradas, formação de pátios de obras e instalações de atividades 

potencialmente poluidoras (e.g. oficinas de manutenção de caminhões e máquinas), 

gotejamento de hidrocarbonetos, precipitação de resíduos sólidos tais como 

borracha de pneus, fragmentos de lonas e de pastilhas de freio; e queda de produtos 

transportados e acidentes com cargas potencialmente poluentes. Adicionalmente, 

pode ocorrer o despejo de efluentes (tratados ou não tratados) de forma 

inadequada, diretamente nos rios. Todos esses fatores podem aumentar a turbidez 

da água e reduzir os níveis de oxigênio comprometendo a sobrevivência da fauna 

aquática do local. O aumento da turbidez constitui uma característica física 

diretamente ligada ao comportamento dos peixes, já que influencia os ritmos diários 

e migratórios das espécies. Além disso, devido ao aporte de sedimentos em direção 

aos corpos de água pode ocorrer o assoreamento de trechos do rio com dimensões 

localizadas ou grandes escalas, especialmente em épocas de precipitação.  

Além destas alterações, outro fator que sofre alterações é a capacidade de 

autodepuração das águas de um rio, a qual depende fundamentalmente das 

condições de oxigenação do mesmo. A oxigenação por sua vez, depende da taxa de 

produção e respiração do fitoplâncton, concentração de oxigênio e temperatura nas 

vazões afluentes ao reservatório, taxas de trocas de oxigênio entre o ar e a 

superfície, taxa de sedimentação do fitoplâncton e sua redução nas camadas mais 

profundas, matéria orgânica contida nos sedimentos e seu consumo de oxigênio. 

Essa capacidade de manutenção dos níveis de oxigênio e autodepuração das águas 

pode ser comprometida pela redução das velocidades das águas, supressão de 

corredeiras e assoreamento. Adicionalmente, o barramento para a formação do 

reservatório favorece o acúmulo de matéria orgânica e nutrientes potencializando a 
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formação de fitoplâncton. A formação da comunidade fitoplanctônica eleva a turbidez 

da água, reduz a passagem de luz, reduz a temperatura e o processo fotossintético 

aumentando a demanda de oxigênio dissolvido na água e levando, posteriormente, a 

sua rápida redução.  

 

 Alteração do microclima, balanço hídrico e dinâmica dos ventos 

A modificação da paisagem natural que ocorre com a remoção da vegetação, 

compactação do solo, impermeabilização do terreno para estruturas permanentes ou 

transitórias, acarretam mudanças na absorção, reflexão e convecção da radiação 

solar com consequente alteração no balanço térmico, evapotranspiração, infiltração, 

escoamento superficial e precipitação, prejudicando diretamente o balanço hídrico 

local. Com isso a evapotranspiração tende a aumentar, uma vez que com a remoção 

da vegetação ocorrerá maior exposição do solo. Essa maior exposição do solo, 

juntamente com a formação da lâmina de água do reservatório levam ao aumento da 

temperatura e da intensidade de vento no local. A compactação e impermeabilização 

do solo reduzem a infiltração e aumentam a superficial. A evapotranspiração e o 

aumento da temperatura alteram o regime de precipitação no local, potencializando 

os efeitos de borda e alteração na dinâmica populacional entre os fragmentos, 

promovendo alterações irreversíveis nas condições bióticas.  

 

 Alteração do nível do aquífero e alteração na qualidade da água subterrânea 

O nível do aquífero indica a profundidade a partir do qual o solo encontra-se 

saturado de água. Este nível é diretamente afetado pela diferença topográfica do 

terreno, espessura e porosidade do solo, e sazonalidade das chuvas. A alteração no 

nível do aquífero favorece a formação de processos erosivos, recalques de 

fundações, afloramentos do nível de água, desmoronamentos de paredes de poços, 

etc. Consequentemente, com a ascensão dos níveis das águas ocorrerá maior 

contato com os sais existentes no solo, permitindo maior tempo de dinâmica de 

dissolução e precipitação, provocando o enriquecimento das águas subterrâneas 

com elementos presentes no solo. Este aumento nos níveis das águas pode ainda 

levar ao encobrimento de ecossistemas naturais, higrófilos ou não, assim como os 

ecossistemas artificiais agrícolas, neste último caso levando a contaminação das 

águas subterrâneas por elementos químicos tóxicos.  
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 Alteração nos usos da água 

Com o desvio dos rios para a formação dos reservatórios podem ocorrer 

alterações nos usos múltiplos da água. Podem-se destacar os processos de 

captação de água para o fornecimento humano, a irrigação, a dessedentação de 

animais e a navegação.  

 

 Aumento do assoreamento das águas superficiais 

Todos os rios transportam certa quantidade de material sólido. Porém com a 

construção do empreendimento a quantidade de material sólido que atinge os rios é 

muito maior. A movimentação de grande quantidade de material sólido, além do 

carreamento de materiais resultantes de processos erosivos leva a diminuição da 

velocidade e turbulência das águas e consequente assoreamento dos rios. O 

assoreamento do rio provoca diminuição da profundidade do rio e ainda pode 

provocar o soterramento localizado da fauna bentônica e de ovos de peixe, 

acarretando na perda de indivíduos no trecho afetado, além de alterações nas 

comunidades de plantas aquáticas que vivem aderidas às rochas das corredeiras. 

Também as comunidades faunísticas que se alimentam de organismos aquáticos 

poderão ser afetadas, principalmente no caso das aves que se alimentam de 

invertebrados e peixes. 

 

 Eutrofização e florações 

O processo de eutrofização é aquele no qual certos nutrientes, especialmente 

nitrogênio e fósforo, se acumulam no corpo d’água gerando condições favoráveis ao 

desenvolvimento massivo de algas e macrófitas. Este processo pode acontecer 

naturalmente, mas, geralmente é consequência do aporte acelerado de nutrientes 

oriundos das atividades humanas e também da decomposição da vegetação 

submersa. O aparecimento de florações de algas e macrófitas, por sua vez, alteram 

a qualidade da água pelo consumo do oxigênio dissolvido, pelas alterações no pH, 

sabor, odor e cor das águas. Tal processo pode ser acelerado pela disponibilidade 

de luz e nutrientes, especialmente em áreas de deposição de material vegetal morto 

onde ocorre acelerado acúmulo de gás metano (CH4). Dependendo da intensidade 

da formação de florações pode ocorrer morte massiva da fauna aquática e 

inviabilização do uso da água. Adicionalmente, caso ocorra o desenvolvimento 

acelerado de macrófitas flutuantes, tais como aguapés, pode haver o 

comprometimento da geração hidrelétrica.  
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 Alteração da qualidade do ar 

A alteração da qualidade do ar ocorre no entorno do empreendimento, em 

virtude, do aumento no número e do tráfego de veículos. Adicionalmente, máquinas 

e motores necessários ao desenvolvimento do empreendimento também contribuem 

para a geração de gases e poeira. A produção de gases, geralmente tóxicos, se dá 

devido à combustão de hidrocarbonetos presentes nos combustíveis. Os gases 

comumente produzidos nestas situações são: CO; CO2; NOX, SO2, cloreto na forma 

iônica (Cl-), além do metano, resultado do alagamento de matéria orgânica para a 

formação do reservatório. Outro vetor de impacto seria a geração de poeira que é 

facilmente dispersada em função do regime de ventos da região. É válido lembrar 

que com a instalação do empreendimento ocorre a troca da vegetação, responsável 

pelo processo de fotossíntese e fixação do carbono no ecossistema, por uma 

superfície líquida que altera o processo de troca de gases com a atmosfera, dessa 

forma o impacto torna-se maior.  

 

 Alteração das condições geotécnicas 

Com a compactação e alteração na estrutura natural do solo ocorrem 

alterações nas condições geotécnicas. Os principais fatores que definem as 

condições geotécnicas de um terreno são: rocha e solo, água e condições 

geomorfológicas. A presença de fraturas sob o reservatório e a baixa profundidade 

do nível d’água define como parâmetros importantes na condição geotécnica a taxa 

de infiltração, escoamento superficial, permeabilidade do solo/rocha, capacidade de 

suporte e deformidade. Dentre as características geotécnicas que podem sofrer 

alterações estão a densidade e a deformidade do solo, podendo por vezes 

prejudicar a segurança e eficiência das obras.  

Além disso, a estabilidade dos taludes abertos na área da bacia de 

acumulação em decorrência da remoção de material a ser utilizado durante a 

implantação do empreendimento e taludes formados em áreas marginais ao futuro 

reservatório são pontos a serem considerados.  

 

 Erosão nas encostas 

A ocorrência de processos erosivos nas encostas marginais ocorre 

basicamente por deslizamento de materiais terrosos e até deslocamentos de 

maciços rochosos. Os principais tipos de processos erosivos que ocorrem nas 

encostas são: erosão por impacto da gota de chuva, erosão laminar ou em lençol, 
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erosão linear ou por fluxo concentrado. A maior incidência desses processos está 

relacionada ao enchimento do reservatório, o qual ocasiona maiores modificações 

ao meio físico, em particular alterações nos lençóis freáticos pré-existente ou 

enfraquecimento de camadas mais sensíveis à ação da água e às fases 

subsequentes de rebaixamento do nível da água. Mesmo após a estabilização do 

nível do reservatório esses desmoronamentos podem continuar ocorrendo, 

principalmente devido a ausência de cobertura vegetal no terreno e ao regime dos 

ventos que geram onda e variação no nível do lago.  

 

 Exploração de jazidas minerais 

Para a implantação do empreendimento há a necessidade da extração de 

rochas, para o agregado do concreto, areia e argila da área de influência, que serão 

aproveitados durante as obras. Deste modo é necessário que a quantidade de 

material extraído seja o necessário para suprir as obras de modo a não alterar de 

forma substancial a quantidade e qualidade dessas jazidas. Além disso, pode 

ocorrer a indisponibilização de uma possível exploração na ADA do 

empreendimento, seja pelo alagamento das jazidas, ou implantação de APP. 

 

 Comprometimento de cavidades naturais 

Em empreendimentos deste porte onde há ocorrências significativas de 

rochas carbonáticas (calcários e mármores) pode ocorrer comprometimento das 

cavidades naturais, em decorrência das escavações.  

 

 Sismicidade  

De modo geral atividades sísmicas naturais são bastante reduzidas, porém, 

com a instalação do empreendimento pode ocorrer maior número de eventos 

sísmicos induzidos. Sismos induzidos são tremores que ocorrem em decorrência da 

construção ou enchimento da barragem, os quais alteram as condições estáticas 

das formações rochosas, do ponto de vista mecânico e hidráulico, cuja combinação 

das duas ações pode desencadear distúrbios tectônicos. Os parâmetros que mais 

influenciam a indução de sismos por implantação de reservatórios estão 

relacionados à altura das barragens e ao volume de água represado. Dessa 

maneira, barragens e reservatórios de grande porte caracterizam-se como 

potencialmente sismogênicas. 
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 Alteração da estabilidade e compactação do solo 

A extração de solo para a construção do empreendimento poderá afetar a 

estabilidade do mesmo, gerando exposição de áreas secas em suas margens, 

desbarrancamento das mesmas, com consequente perda de solos e deposição de 

material sólido no fundo do lago, causando ainda, processos erosivos e em larga 

escala formação de voçorocas. Outro processo que também pode ocorrer é a 

compactação do solo pela passagem de veículos pesados o qual perde sua 

capacidade de regeneração tornando-se inviável Tal impacto este diretamente 

relacionado com o tipo de solo presente, declividade e altitude em relação ao 

espelho d’água.  

 

 Alteração da fertilidade do solo 

A fertilidade do solo consiste na capacidade de funcionar em equilíbrio para 

sustentar a produtividade biológica, manter a qualidade ambiental e promover a 

saúde vegetal e animal. A alteração da qualidade natural do solo assume 

importância no sentido de compor relação fundamental com os processos 

hidrológicos, tais como taxa de infiltração, escoamento superficial, drenagem e 

erosão. Possuem também, função essencial no suprimento e armazenamento de 

água, de nutrientes e de oxigênio no solo. Com a formação do reservatório poderão 

ocorrer alterações de textura, estrutura, macroporosidade, permeabilidade, 

resistência à penetração, profundidade de enraizamento, capacidade de água 

disponível, percolação e transmissão da água. Essas alterações prejudicam a 

fertilidade do solo, gerando perda de matéria orgânica, alteração de pH e perda de 

nutrientes, além de prejudicar a relação entre os componentes das fases sólida, 

líquida e gasosa.  

 

 Alteração do uso e ocupação do solo 

A instalação do empreendimento alterará o uso do solo, antes destinado à 

ocupação natural ou atividades agrícolas de populações locais e que agora passara  

a ser ocupado por áreas destinadas às vias de acesso, formação do reservatório, o 

próprio canteiro de obras, dentre outras estruturas. Tais mudanças apresentarão 

uma magnitude grande, haja vista a ocupação antrópica intensa na área a ser 

diretamente afetada pelo reservatório e pelo pátio de obras.  
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 Diminuição da capacidade de regeneração do meio 

Com a construção e enchimento do reservatório ocorrerão significativas 

mudanças das condições físicas e biológicas do ambiente. Espécies com maior 

capacidade de adaptação às alterações ambientais sofrerão menores impactos e 

poderão ser até mesmo favorecidas, enquanto que as de baixa plasticidade terão 

suas condições de sobrevivência e regeneração bastante reduzidas, resultando na 

mudança estrutural da comunidade local.  

 

 Erosão superficial 

As obras deste tipo de empreendimento geram grande movimentação no solo 

e grande remoção da cobertura vegetal. A exposição direta do solo aos fatores 

climáticos, principalmente chuva, favorece a ocorrência de processos erosivos. O 

processo de erosão consiste na desagregação de partículas de solo pela ação de 

impacto das gotas de chuva diretamente na superfície, o transporte das partículas 

pela ação do movimento do escoamento superficial e finalmente a deposição do 

material que foi desagregado e transportado em algum ponto na superfície do 

terreno. Notadamente os caminhos de serviços, muitas vezes abandonados após as 

obras, favorecem a concentração das águas superficiais e, consequentemente o 

avanço de erosões no próprio canteiro e aos locais das diversas frentes de serviços. 
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5.1.3 Meio socioeconômico 

 

 Alteração das condições da qualidade de vida 

Com a instalação do empreendimento, o qual demanda grande tráfego de 

pessoas, máquinas, veículos leves e pesados, obras de terraplanagem e explosões, 

ocorrem aumentos nas fontes de ruídos e vibrações (poluição sonora) além de 

poluição atmosférica, prejudicando a qualidade de vida local. Adicionalmente, nas 

condições em que muitos dos trabalhadores são alojados, como em regiões de 

acampamentos, ocorre a produção de resíduos orgânicos e inorgânicos e 

consequentemente alterações inerentes à saúde e qualidade de vida local.  

 

 Alteração das relações sociais 

A desapropriação de propriedades rurais e a consequente relocação de 

moradores, principalmente na área de assentamento da obra poderá impactar no 

rompimento de relações sociais. O vínculo entre as pessoas dessas comunidades 

são fortes e podem ser verificadas pela realização de festas, pelo trabalho de auto-

ajuda para ao plantio e a colheita e pela organização comunitária. Ao promover o 

reassentamento de parte dos moradores poderão se romper vínculos sociais já 

consolidados, perda de identidade comunitária, rompimento das interações sociais 

cotidianas e comprometer a qualidade de vida da população. 

 

 Alteração das condições habitacionais na fase de construção de obras 

Algumas áreas podem ser desapropriadas para o desenvolvimento da obra de 

instalação do empreendimento. Essa situação gera insegurança e expectativa na 

população local em relação ao valor a ser recebido pela área desapropriada e 

também em relação à tranquilidade, segurança e novas relações em novas áreas 

que serão ocupadas pelos desapropriados.  

 

 Alteração dos elementos culturais 

A implantação do empreendimento pode gerar interferências sobre os modos 

de vida de populações indígenas e sobre as relações dessas populações com 

comunidades vizinhas e com operários da obra.  
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 Mobilização politica e expectativa por parte da população regional 

A mobilização política da população deve ocorrer em duas esferas distintas. A 

primeira refere-se à mobilização dos proprietários das grandes fazendas que já 

residem nas áreas urbanas e atribuem valor financeiro às respectivas terras. A 

segunda esfera refere-se aos assentados, cujo valor atribuído à propriedade não é 

medido financeiramente, mas sim pessoalmente, na medida em que o seu lote é 

fundamental para a manutenção do seu modo de vida. Desta forma, a população 

local tende a se mobilizar nas duas esferas distintas através de discussões em torno 

do projeto, estimulando a capacidade de auto-organização e articulação para a 

prática da cidadania. 

 

 Alteração das atividades agrícolas e pesqueiras 

Em decorrência da expectativa pelo recebimento de indenizações pagas pela 

desapropriação de áreas necessárias à instalação do empreendimento, pode haver 

redução no investimento ou melhoria das propriedades da região que serão ou não 

atingidas pelo reservatório, reduzindo as práticas de produção e atividades 

agrícolas, gerando uma redução na renda da população local. Ainda em decorrência 

dessa situação, tanto os moradores atingidos, quanto os não atingidos pelo 

empreendimento poderão formar associações que prejudiquem o andamento e 

instalação do empreendimento.  

 

 Alteração da produção de unidades industriais 

A organização da população no território municipal mantém relação direta 

com o tipo de atividade econômica desenvolvida, que pode ser dividida em três 

segmentos diferentes: atividades de agropecuária (setor primário); atividades 

industriais (setor secundário); e atividades de comércio e serviços (setor terciário). 

Com o alagamento da área requerida para o empreendimento poderá haver o 

comprometimento de alguns itens de infraestrutura, tanto pública quanto privada, 

como postes de energia elétrica, linhas de transmissão e bombas d’água, 

prejudicando a produção de unidades industriais do entorno do empreendimento.  

 

 Geração de empregos temporários diretos e indiretos 

Com a instalação do empreendimento ocorre a geração de emprego, devido 

ao aumento do surgimento de postos de trabalho temporários tanto de mão de obra 
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direta, ligada ao empreendimento, quanto indireta para suprimentos de insumos, 

serviços e consumo.  

 

 Alteração das finanças municipais 

A economia local tende a ser beneficiada pela demanda de produtos e 

serviços gerada pela implantação e operação do empreendimento. Em geral ocorre 

um aumento significativo em postos de gasolina, restaurantes, hotéis, farmácias, 

supermercados, dentre outros serviços comerciais.  

O crescimento das atividades produtoras de bens e serviços tende a elevar a 

arrecadação de tributos, especialmente ICMS e ISS, nas esferas municipais e 

estaduais tanto entre as empresas que prestarão serviços diretos quanto entre 

aquelas indiretamente envolvidas. Além disso, haverá o recebimento da 

compensação financeira após o inicio da operação do empreendimento. Tais 

aumentos poderão ser revertidos em melhoria da infraestrutura básica do município.  

 

 Especulação imobiliária 

A perspectiva da implantação de uma obra do porte de uma usina hidrelétrica 

gera expectativas mesmo antes do empreendimento obter as primeiras licenças 

ambientais. A euforia que cerca as obras bem como o aumento da circulação de 

pessoas e bens relacionados com a mesma, pode desencadear um aumento nos 

valores dos imóveis levando a uma especulação imobiliária tanto nas zonas urbanas 

como nas zonas rurais próximas a obra. 

Dessa forma, tanto terrenos como imóveis prontos podem experimentar uma 

supervalorização, e num ponto mais crítico, podem atingir preços irreais. Nas zonas 

rurais a especulação imobiliária costuma ter outros contornos: rumores, boatarias, 

e/ou grilagens de terra em casos mais extremos. A especulação imobiliária pode 

tanto valorizar o valor dos imóveis rurais, principalmente ao se levar em 

consideração a melhoria dos acessos em parte da zona rural atingida em 

função/necessidade da obra, como pode gerar o efeito contrário e desvalorizar 

imóveis rurais da região atingida.   

 

 Alteração na infraestrutura local  

Com o crescimento da população local, em virtude do aumento no número de 

trabalhadores, ocorre uma pressão sobre a infraestrutura local, que engloba locais 

de uso público e de dinâmica social gerando, por exemplo, aumento na demanda 
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por escolas, por centros de recreação e lazer, transporte público, saúde, 

saneamento, coleta e tratamento de resíduos, segurança pública, etc. 

Adicionalmente, o crescimento de opções de serviços na região do empreendimento 

poderá aumentar as migrações de pessoas de municípios próximos em busca de 

trabalho formal ou informal gerando ainda mais impactos sobre a infraestrutura da 

região.  

 

 Alteração do sistema viário 

Durante o período de obras e implantação do empreendimento haverá um 

aumento no fluxo de veículos leves e pesados necessários a execução da obra de 

tal porte, o que poderá gerar sobrecarga e danos a estradas e rodovias. Caso a 

região do empreendimento possua alternativa como hidrovias, ferrovias e aeroportos 

estes também poderão ser sobrecarregados.  

 

 Inundação de áreas urbanas 

A instalação do empreendimento demandará o alagamento de parcelas de 

terras das propriedades do entorno. Tal situação poderá gerar a relocação de 

moradias e infraestrutura local. 

 

 Desaparecimento/descaracterização de monumentos, prédios e sítios com 

valor cultural e histórico. 

O empreendimento pode causar o desaparecimento ou descaracterização 

cultural e histórica, como remoção de elementos arquitetônicos antigos, paisagens, 

etc.  

 

 Desaparecimento de sítios com valor arqueológico e paisagístico 

As obras para a instalação do empreendimento podem causar o 

desaparecimento de áreas que contenham vestígios da cultura material de povos 

pré-históricos. Com a remoção da cobertura vegetal e obras de terraplanagem e 

supressão da vegetação podem ocorrer a exposição e destruição de estruturas 

arqueológicas superficiais e subsuperficiais. Procedimentos de escavação podem 

destruir completamente estruturas arqueológicas, devido na maioria das vezes 

serem realizadas por grandes máquinas. Adicionalmente os rejeitos dessas 

escavações podem gerar o soterramento de sítios de valor arqueológico e 

paisagístico. O desmatamento e destocamento também podem levar à destruição de 
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sítios de valor paisagístico. O enchimento do reservatório pode levar a submersão e 

descaracterização de estruturas arqueológicas.  

 

 Movimento migratório para a região do empreendimento 

A construção de um empreendimento energético demanda grande volume de 

recursos humanos, e consequentemente cria a expectativa de muitos postos de 

trabalho. Como consequência há um grande afluxo de pessoas de outras regiões em 

busca de empregos. Essa migração populacional, que na sua maioria apresenta 

baixa qualificação para os trabalhos requeridos, gera alterações sobre as condições 

de infraestrutura local, no que se refere ao aumento na violência e criminalidade 

tanto na região quando arredores do empreendimento.  

 

 Alteração dos elementos culturais das populações tradicionais 

Devido ao crescimento da população na região do empreendimento, 

especialmente de trabalhadores não locais, poderá haver a introdução de costumes 

e modos de vida diferentes das populações tradicionais.  

 

 Alterações que possibilitem focos de moléstias diversas 

Com o crescimento populacional na região do empreendimento ocorre 

também o crescimento de focos de moléstias diversas. A instalação e utilização de 

acampamentos pelos trabalhadores gera uma grande produção de detritos 

orgânicos, recicláveis, químicos e efluentes sanitários, os quais podem contribuir 

para o surgimento de vetores na área do empreendimento pode ocorrer aumento 

nos danos à saúde pela transmissão de agentes patogênicos. Adicionalmente, com 

a presença e circulação de grande número de trabalhadores, em sua maioria 

homens, aumenta o aparecimento de estabelecimentos como bordéis e prostíbulos 

nos arredores do canteiro de obras, acarretando em problemas relacionados à essas 

atividades, além de aumento nos casos de tráfico de drogas e violência.  

 

 Alteração da taxa de emprego  

Com a instalação do empreendimento ocorre uma melhoria na taxa de 

emprego, capacitação e treinamento de funcionários aliado aos benefícios 

trabalhistas. Porém, com a conclusão da obra ocorrerá o desligamento da mão de 

obra temporária contratada para tal atividade. Os trabalhadores não residentes da 

região deverão, gradativamente, retornar às suas regiões de origem. Com isso, 
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haverá uma drástica diminuição na procura por bens e serviços e consequentemente 

uma retração na renda anteriormente produzida. Caso os trabalhadores temporários 

não tenham condições de retornar às suas origens pode ocorrer aumento na 

marginalização e criminalidade. 

 

 Aumento no risco de acidentes 

Com o aumento no número e no tráfego de veículos (leves e pesados) para 

transporte de materiais e pessoas e, também, do adensamento demográfico, ocorre 

o aumento do risco de acidentes tanto na área do empreendimento quanto nas 

estradas próximas. Esses riscos podem ser potencializados pelo desgaste das vias 

de acesso (rodovias e estradas) do entorno do local. Adicionalmente, o trabalho de 

execução das obras traz riscos inerentes aos trabalhadores. 

 

 

5.2. Frequência de ocorrência dos impactos 

 

Com base na frequência de ocorrência dos impactos listados e padronizados 

(Tabela 5). foi possível observar que impactos pouco frequentes podem ser 

extremamente importantes e representarem um impacto altamente significativo na 

implantação de determinados empreendimentos, como o escolhido para este estudo, 

a saber: Alterações em áreas de ocorrência de espécies endêmicas, raras ou 

ameaçadas. Este é um impacto com uma importância alta para o meio biótico, 

porem apresentou uma frequência de ocorrência de apenas 46%. Já para o meio 

socioeconômico, Desaparecimento/descaracterização de monumentos, prédios e 

sítios com valor cultural e histórico, também pode ser importante, porém não ocorreu 

no estudo aqui utilizado. Desta forma, partiu-se para desenvolvimento do índice de 

impacto ambiental com base na ponderação do nível de significância de cada 

impacto, o que permitiu uma caracterização mais real para o empreendimento em 

questão. 

Os impactos e meios atingidos são descritos na Tabela 5 e estão organizados 

de forma decrescente pela frequência de ocorrência em que cada impacto foi 

observado nos EIA/RIMAS analisados. 
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Tabela 5. Lista dos impactos definidos para a elaboração da matriz com o numero de vezes que eles 

se repetiram e suas frequências de ocorrências. 

Meio Impacto Associado n 
Frequência 

de 
ocorrência 

Biótico  
  

Diminuição de área de ocorrência de espécies nativas 29 96,67 

Perda de conexão entre fragmentos 27 90,00 

Alteração da composição da fauna e desequilíbrio ecológico 26 86,67 

Atropelamento e morte de animais 25 83,33 

Aumento de caça 25 83,33 

Perda de cobertura vegetal nativa 25 83,33 

Dispersão de espécies 24 80,00 

Isolamento de populações de animais silvestres em função da fragmentação 
da paisagem natural 

22 73,33 

Alteração da paisagem  22 73,33 

Interrupção da migração de peixes 21 70,00 

Diminuição da abundância de espécies aquáticas  21 70,00 

Perda de hábitats para a fauna 16 53,33 

Aparecimento de espécies exóticas 15 50,00 

Empobrecimento genético da fauna 15 50,00 

Aumento do nível de estresse, afugentamento e distúrbios à fauna. 14 46,67 

Alterações em áreas de ocorrência de espécies endêmicas, raras ou 
ameaçadas. 

14 46,67 

Redução da variabilidade genética vegetal 14 46,67 

Aparecimento de vetores e espécies sinantrópicas 13 43,33 

Efeitos de borda 11 36,67 

Redução de estoques populacionais terrestres  10 33,33 

Físico 

Alteração da qualidade de água 30 100,00 

Alteração da dinâmica do ambiente 26 86,67 

Aumento do assoreamento das águas superficiais. 24 80,00 

Erosão nas encostas 23 76,67 

Alteração do uso e ocupação do solo 22 73,33 

Erosão superficial 18 60,00 

Alteração do nível do aquífero e alteração na qualidade da água subterrânea 17 56,67 

Alteração das condições geotécnicas 16 53,33 

Alteração nos usos da água 13 43,33 

Eutrofização e florações 10 33,33 

Sismicidade 10 33,33 
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Alteração do Microclima, balanço hídrico e dinâmica dos ventos. 9 30,00 

Exploração de jazidas minerais 6 20,00 

Compactação do solo 3 10,00 

Alteração da fertilidade do solo  2 6,67 

Diminuição da capacidade de regeneração do meio 2 6,67 

Comprometimento de cavidades naturais 1 3,33 

Alteração da qualidade do ar 
 

0,00 

Socioeconômico 
 

Alteração de sítios com valor arqueológico e paisagístico 29 96,67 

Alteração das finanças municipais 28 93,33 

Alteração do sistema viário 24 80,00 

Aumento no risco de acidentes 22 73,33 

Alteração das condições da qualidade de vida 21 70,00 

Alteração na infraestrutura local 21 70,00 

Geração de empregos temporários diretos e indiretos 20 66,67 

Mobilização politica e expectativa por parte da população regional 15 50,00 

Alteração das atividades agrícolas e pesqueiras 14 46,67 

Movimento migratório para a região do empreendimento 14 46,67 

Inundação de áreas urbanas 11 36,67 

Alteração da produção de unidades industriais 10 33,33 

Alterações que possibilitem focos de moléstias diversas 10 33,33 

Alteração da taxa de emprego  10 33,33 

Alteração das relações sociais 7 23,33 

Especulação imobiliária 7 23,33 

Alteração de áreas e atividades agrícolas 6 20,00 

Alteração das condições habitacionais na fase de construção de obras 6 20,00 

Alteração dos elementos culturais 5 16,67 

Alteração dos elementos culturais das populações tradicionais 1 3,33 

Desaparecimento / descaracterização de monumentos, prédios e sítios com 
valor cultural e histórico.   

0,00 

 Fonte: Elaborado pelo autor 
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5.3. Parâmetros e atributos para elaboração da matriz e elaboração  

 
Os impactos ambientais de provável ocorrência no empreendimento da Área 

Diretamente Afetada (ADA), da Área de Influência Direta (AID), Área de Influência 

Indireta (AII) e em todas as fases de ocorrência do mesmo, foram utilizados na 

elaboração da matriz de impactos. Para tanto foram destacados os seguintes 

atributos para cada impacto ambiental: 

 

 Fase de Ocorrência: O impacto pode ocorrer na fase de 

planejamento (P), implantação (I) e/ou operação (O). 

 Natureza: O impacto pode ser positivo (P) ou negativo (N). 

 Forma de Manifestação: Direta (D) ou Indiretamente (I). 

 Área de Abrangência: Local, regional ou nacional. 

 Probabilidade de Ocorrência: O impacto pode ter uma 

probabilidade certa, alta, média ou baixa de ocorrer. 

 Duração: Curta ou temporária, permanente ou longa ou ainda 

cíclica. 

 Magnitude: Definição da sua grandeza em termos absolutos 

(pequena, média ou grande). 

 Importância: Determinação do seu significado em termos relativos, 

ou seja, em comparação ao conjunto (pequena, média ou grande). 

 Possibilidade de Reversão: Definição da perspectiva de reversão 

dos seus efeitos, por si, ou através de medidas mitigadoras 

(irreversível, parcialmente reversível ou reversível). 

 

Neste estudo, a elaboração da matriz de impactos ambientais buscou 

relacionar cada possível impacto do empreendimento com os atributos acima 

descritos, seguindo a Resolução CONAMA 01\86, identificando assim, o grau de 

significância dos impactos. Para isso, na análise de significância cada atributo foi 

pontuado com os valores 1, 3 ou 5 com o intuito de diferenciar de forma mais 

enfática e significativa a importância do parâmetro. os atributos relacionados à fase 

de ocorrência (Fase), natureza (Nat), forma de manifestação (Mani) e probabilidade 

de ocorrência (Prob) não foram pontuados (Tabela 6).  

Para a definição do índice de significância foram utilizados os atributos já 

existentes nos EIA/RIMAS estudados. Já a valoração dos mesmos foi elaborada 
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levando-se em conta a representatividade dos atributos magnitude (am) e 

importância (ai), e pro isto, considerado um peso dois para a soma destes atributos 

e consequente obtenção do índice de significância. Os demais atributos foram 

apenas incluídos na soma aritmética, sem qualquer peso. Assim o grau de 

significância ficou fortemente determinado por esses dois atributos, os quais são 

determinantes na quantificação do dano ambiental. 

 

Tabela 6. Pontuação dos atributos segundo a gravidade. 

Atributos Conceito Pontuação 

Fase de 
Ocorrência 

Planejamento  P 

Instalação  I 

Operação  O 

Natureza Positivo  P 

Negativo  N 

Forma de 
Manifestação  

Direta D 

Indireta  I 

Probabilidade 
Ocorrência 

Possível P 

Certa C 

Magnitude 
(am) 

Pequena  1 

Média 3 

Grande 5 

Importância 
(ai) 

Pequena  1 

Média 3 

Grande 5 

Possibilidade 
Reversão 

(ar)  

Reversível 1 

Parcialmente reversível 3 

Irreversível 5 

Abrangência 
(aa) 

Local  1 

Regional  3 

Nacional 5 

Duração 
(ad) 

Temporária  1 

Permanente  3 

Cíclica 5 

   Fonte: Elaborada pelo autor  

 

 

Deste modo, a soma ponderada das pontuações de cada um dos atributos 

resultará em um valor adequando-o em um índice de significância para cada impacto 

listado, obtido por meio da fórmula:  
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   (    )  (    )           

onde: 

is = índice de significância 

am = magnitude 

ai = importância 

ar = possibilidade reversão  

aa = abrangência 

ad = duração 

A escala de valores para apontar o nível de significância foi definida pela 

função estatística quartil do índice de significância, que corresponde ao somatório 

dos atributos. Os quartis são valores de dados gerados a partir do conjunto de 

observações ordenado em ordem crescente, que divide a distribuição em quatro 

partes iguais (VIEIRA, 2008). Deste modo, cada nível de significância corresponderá 

a um quartil, qualificando os impactos em: não significativos, pouco significativos, 

moderadamente significativos e altamente significativos (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Nível de significância segundo a soma das pontuações dos atributos. 

Nível de significância Quartil Valor 

Não significativo 1º 0-12 

Pouco significativo 2º 13-19 

Moderadamente significativo 3º 20-27 

Altamente significativo 4º 28-35 

 

Aliado ao levantamento e padronização da descrição dos impactos foi 

possível perceber que, de maneira geral, as principais técnicas de avaliação de 

impacto em EIA/RIMAS no Brasil utilizam matrizes. No estado do Ceará, por 

exemplo, 76,4% dos estudos de impactos ambientais utilizam algum tipo de matriz, 

mesmo ela passando por algum tipo de adaptação por parte dos autores (OLIVEIRA 

& MOURA, 2009). Para estudos realizados apenas para PCHS, vários são os 

empreendimentos que também utilizam este tipo de metodologia (e.g. BARBOSA, 

2004; KLING, 2005; BARBOSA & DUPAS, 2008).  

As matrizes são um dos métodos mais utilizados em EIA, as quais vêm sendo 

aprimoradas com a finalidade de tornar as avaliações de impactos mais eficientes 

(TEIXEIRA, 2006; BARBOSA & DUPAS, 2008). Por meio de matrizes os impactos 

podem ser avaliados somente segundo os critérios de magnitude e importância. As 
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mesmas são consideradas extremamente úteis para comunicar a probabilidade da 

ocorrência de determinados impactos, facilitando a compreensão, inclusive, de um 

público não técnico (TEIXEIRA, 2006). Porém, por mais que a maioria dos estudos 

utilizem estas matrizes, estas são consideradas muito subjetivas por não permitir 

uma quantificação final dos impactos levando em consideração todo o ambiente a 

ser avaliado. Deste modo, as matrizes devem ser apenas utilizadas como um dos 

instrumentos para o processo de AIA (MOREIRA, 1995; MOTA & AQUINO, 2002).  

 

 

5.4. Elaboração do índice de Impacto Ambiental Global 

 

Os Índices de significância foram ponderados para a inclusão e elaboração 

do índice de impacto ambiental conforme a Tabela 8.  

 

Tabela 8. Ponderação do nível de significância. 

Nível de significância Peso  

Não significativo 1º 

Pouco significativo 2º 

Moderadamente significativo 3º 

Altamente significativo 4º 

 

 

O índice de impacto ambiental foi calculado para cada um dos meios 

estudados, biótico, físico e socioeconômico, a partir do nível de significância de cada 

impacto. Para tanto foi calculado com base na seguinte fórmula: 

 

         {(      )  (      )  (      )      }  {(      )

 (      )  (      )      } 

 

Onde:  

IIA = Índice de impacto ambiental  

IPAS = Índice de significância do Impacto positivo altamente significativo  

IPMP = Índice de significância do Impacto positivo moderadamente significativo 

IPPS = Índice de significância do Impacto positivo pouco significativo 

IPNS = Índice de significância do Impacto positivo não significativo 
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INAS = Índice de significância do Impacto negativo altamente significativo  

INMP = Índice de significância do Impacto negativo moderadamente significativo 

INPS = Índice de significância do Impacto negativo pouco significativo 

INNS = Índice de significância do Impacto negativo não significativo 

 

Apesar das inúmeras técnicas disponíveis para avaliação de impactos 

ambientais, poucos são os estudos que fazem uso de índices em seus 

procedimentos (SANCHEZ, 2008). Além disso, não há na literatura nacional e 

internacional um índice de impacto ambiental para empreendimentos hidrelétricos. 

Sua existência facilitaria a análise do grande número de informações apresentadas e 

possibilitaria, além de qualificar, quantificar o impacto levantado, facilitando 

sobremaneira a realização e análise deste tipo de estudo e principalmente reduzindo 

a subjetividade das avaliações ambientais necessárias diminuindo a morosidade do 

processo de licenciamento. 

Os primeiros índices utilizados no Brasil foram os econômicos para 

avaliação do produto nacional bruto, da taxa da inflação e do custo de vida (IAP-

GTZ, 1995). Para o sistema de avaliação ambiental, o Battelle Columbus 

Laboratories foi o pioneiro a basear-se numa disposição hierárquica de indicadores 

de qualidade ambiental, a qual possibilitou expressar diferentes componentes em 

unidades comuns numa escala arbitrária mediante o uso de funções de valor (DEE 

et al., 1972). Os métodos quantitativos de avaliação do ambiente buscam associar 

valores aos aspectos qualitativos que possam ser formulados durante a avaliação de 

impactos de um projeto (CARVALHO & LIMA, 2010). 

Ao longo dos anos, outros autores também passaram a utilizar os índices na 

AIA com a intenção de promover uma abordagem sistemática, holística e 

hierarquizada do meio ambiente (IAP-GTZ 1995). Em termos gerais, um índice 

relaciona um valor observado (indicador) de um componente selecionado, com o 

padrão estabelecido para o mesmo. Expressa até que ponto o componente 

observado é ou não desejável em relação ao homem e ao seu meio ambiente (IAP-

GTZ, 1995). 

A utilização de um índice global para a avaliação de impacto ambiental 

resultante da soma dos impactos específicos seja ela ponderada ou não, é um 

assunto que causa muita discussão no meio acadêmico. Isto ocorre devido à 

diferente natureza dos impactos nos distintos meios estudados e a dificuldades na 

sua interpretação e, portanto, leva a discussão da utilização ou não de um índice. 
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Kling (2005) acredita que a avaliação ambiental através de um único índice, favorece 

a degradação dos recursos ambientais ao longo do tempo. Entretanto, quando há 

compatibilização entre as escalas utilizadas para os diversos impactos, este índice 

pode ser calculado (COSTA et al., 2005).  

Geralmente, os modelos tradicionais de métodos para AIA (lista de controle, 

cenários ou matrizes) analisam os meios e os impactos ambientais isoladamente 

(TEIXEIRA, 2006).  

Os índices fornecem uma visão da magnitude do impacto, ou seja, do grau de 

alteração de um parâmetro ambiental que permita identificar áreas problemáticas 

(CARVALHO & LIMA, 2010). Apresentam a vantagem de subsidiar os analistas com 

informações caracterizadas pela situação geral do ambiente, facilitando a tomada de 

decisões através de informações, e não suposições, sobre impactos que podem ser 

gerados. E ainda, utilizando-se de equipes multidisciplinares pode-se diminuir a 

subjetividade do método (CARVALHO & LIMA, 2010). Além disso, os índices podem 

principalmente, servir de base para a tomada de decisões no processo de 

identificação e avaliação dos impactos, e efeitos por eles gerados, em qualquer que 

seja a instancia do projeto. Deste modo, o uso de índices de impactos ambientais 

implica em levar em consideração a complexidade dos sistemas, a multiplicidade de 

seus componentes, a não linearidade dos fenômenos e as diferentes escalas das 

suas causas e efeitos identificando com maior precisão os impactos danosos ao 

meio ambiente. 
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6. ESTUDO DE CASO “PCH DOIS SALTOS” 

 

O estudo de caso da PCH Dois Saltos foi escolhido em virtude do 

empreendimento apresentar características incomuns quando comparado com os 

demais empreendimentos hidroelétricos implantados rotineiramente. Neste caso, 

principalmente, por não ter sido necessária a implantação de um reservatório de 

acumulação para a geração de energia elétrica, pois este empreendimento utilizará 

um reservatório já existente. Adicionalmente, este empreendimento já apresenta 

licença de instalação emitida pelo Instituto Ambiental do Paraná e seus estudos 

ambientais já estão sob domínio público. 

Para a realização deste estudo de caso foi realizado um breve diagnóstico a 

respeito dos meios biótico, físico e socioeconômico da implantação da PCH Dois 

Saltos com base no EIA/RIMA elaborado pelo Instituto de Tecnologia para o 

Desenvolvimento – LACTEC. A partir disto foi aplicada a matriz de impacto 

ambiental e o índice de avaliação de impacto, propostos neste trabalho.  

 

6.1. Informações Gerais sobre o Empreendimento 

O empreendimento utilizado como estudo de caso consiste na Pequena 

Central Hidrelétrica (PCH) Dois Saltos, a ser instalada no rio dos Patos com 

capacidade total de 25 MW a partir do primeiro trimestre de 2014. O rio dos Patos 

está localizado na região central do Estado do Paraná, nasce no município de Irati, 

desenvolvendo-se na direção norte por 104 km até sua confluência com o rio São 

João, formando então o rio Ivaí. No trecho médio inferior do rio dos Patos existem as 

PCHS Salto Mandurí, ou Rio dos Patos, com 1,8 MW, em operação desde 1946 e, 

Salto Rio Branco com 2,5 MW, em operação desde 1955.  

A bacia do rio Ivaí constitui-se em uma importante bacia do Estado do 

Paraná, contando com cerca de 36.500 km² de área de drenagem. O rio Ivaí, um dos 

quatro principais rios do estado, corre no sentido noroeste, desaguando no rio 

Paraná pela margem esquerda.  

As nascentes do rio dos Patos estão localizadas em altitudes de 

aproximadamente 1.280 m. Da nascente do rio até a sua foz, na confluência com o 

rio São João, a inclinação do leito é de aproximadamente 4,5 m/km (dada pelo 

quociente entre a diferença de nível e o comprimento do rio, desprezando-se os 15% 

do seu comprimento inicial). Esta bacia hidrográfica abrange uma área de 1.442 km² 

e se desenvolve basicamente no sentido norte, aproximadamente entre os paralelos  
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25°31’ e 25°02’ de latitude sul e os meridianos 51°09’ e 50°58’ de longitude oeste.  

O arranjo planejado para o novo empreendimento considera a reunião das 

quedas em Salto Mandurí e Salto Rio Branco, com remanescentes de queda no 

mesmo rio até aproximadamente 2 km à jusante, compondo um desnível de 115,50 

m, o qual, com a vazão média de longo termo revelada nos estudos hidrológicos, 

indica uma potência instalada para o novo empreendimento de 25 MW.  

Este empreendimento será composto por duas unidades geradoras a serem 

instaladas a jusante do Salto Rio Brancas com a tomada d’água por túnel de adução 

à aproximadamente 1.000 m a montante do Salto Manduri.  

A PCH Dois Saltos tem sua localização geográfica definida pelas 

coordenadas 25°10’32” S e 50°56’25” W no município de Prudentópolis, no Estado 

do Paraná (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Localização da PCH Dois Saltos.  

 

6.2. Proponente  

A Dois Saltos Empreendimentos de Geração de Energia Elétrica Ltda. é uma 

sociedade firmada entre a Santa Clara Indústria de Pasta e Papel Ltda e a Copel – 

Companhia Paranaense de Energia. Foi criada em outubro de 1998, tendo por 
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objeto a implantação e a exploração comercial, na qualidade de Produtor 

Independente de Energia, do Empreendimento Dois Saltos. 

 

6.3. Responsável pela Elaboração dos Estudos Ambientais  

Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento - LACTEC 

 

6.4. Dados do Projeto  

Os dados do empreendimento são apresentados na Tabela 9. 

 

Tabela 9. Resumo dos dados do empreendimento 

Usina   

Energia Firme  12,81 MW médios  

Energia Média  13,78 MW médios  

Fator de capacidade para energia média  55,12%  

Produção Média anual de energia  120.713 MWh  

Bacia de Drenagem   

Área  1.210 km
2
 

Vazões   

Mínima média mensal  0,90 m
3
/s  

Mínima defluente (garantida à jusante) 50% de Q10,7  0,815 m
3
/s  

Máxima turbinável total  25,6 m
3
/s  

Máxima turbinável por unidade  6,4 m
3
/s  

Média de longo termo  23,5 m
3
/s  

Máxima de enchentes TR 500 anos  900 m
3
/s  

Descarga de projeto do vertedouro  1.546 m
3
/s  

Níveis de tomada d’água   

Estático normal  711,60 m  

Dinâmico 4 unidades  710,47 m  

Dinâmico 1 unidade  711,31 m  

Níveis no canal de fuga   

Máximo  602,00 m  

Normal  597,00 m  

Mínimo  596,00 m  

Quedas brutas de projeto   

Máxima  115,50 m  

Normal  114,60 m  

Mínima  110,00 m  

Quedas líquidas de projeto   

Máxima  115,42 m  

Normal  111,60 m  
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Mínima  108,60 m  

Reservatório Existente   

Área inundada NA Max. normal  500.000 m
2
 

Volume útil  500.000 m
3
 

Volume total  700.000 m
3
 

Barragem existente   

Tipo  Concreto à gravidade  

Altura  3,50 m  

Comprimento de crista  70 m  

Volume total de concreto  600 m
3
 

Unidades Geradoras   

Quantidade  4 

Potência de projeto da turbina  6,65 MW  

Potência do gerador  7,35 MVA  

Tensão do gerador  13,8 kV  

Fator de potência  0,90  

Fonte: Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) PCH Dois Saltos 

 

6.5. Descrição das Estruturas e Obras  

 

Sistema de adução  

O sistema de adução consiste em um canal – túnel – canal à montante da 

barragem existente da PCH Rio dos Patos (Salto Manduri), desviando as águas para 

a câmara de carga, formado por um barramento de pequeno vale imediatamente à 

montante da futura casa de força1, uma tomada d’água e um túnel forçado revestido 

em concreto e blindado em aço no trecho inferior, bifurcando antes da entrada na 

casa de força, demonstrado na Figura 5. 

                                                           
1
 Estrutura que promove a transição entre o escoamento livre, no canal de adução, e o escoamento 
sob pressão no conduto forçado.  
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Figura 5. Arranjo esquemático do canal de derivação do Empreendimento PCH Dois Saltos. Fonte: LACTEC 2012. 
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Casa de força  

A casa de força de Dois Saltos será do tipo abrigada, contendo um bloco para 

duas unidades geradoras de eixo vertical, um bloco para descarga de equipamentos 

e montagem, uma área de acesso e estacionamento, um edifício de controle e uma 

área externa para transformadores. O edifício da casa de força terá 35 m de 

comprimento por 13 m de largura. Será construído sobre uma escavação na 

margem do rio, a qual avança sobre a elevação rochosa característica do local, 

formada por um talude íngreme de rocha, que se eleva da cota do fundo do rio, até o 

topo da elevação à montante, na EI. 733.00.  

 

Edifício controle  

A PCH Dois Saltos está projetada para operação remota, ou seja, sem o 

atendimento de operador em tempo integral. Consequentemente as necessidades 

de pessoal serão muito reduzidas. A sala de comando e as instalações 

administrativas e de atendimento aos operadores estará situada externamente à 

área de montagem, no edifício de controle no lado jusante do bloco de montagem.  

 

Subestação  

A subestação de 34.5 kV ocupará uma área terraplenada e revestida com 

brita com 55m de comprimento por 49m de largura na EI 725.00, localizada próximo 

à tomada d’água da casa de força, no alto da elevação à montante da área dos 

transformadores.  

As estruturas de suporte para os cabos aéreos e barramentos serão em 

concreto pré-fabricado. As estruturas para os equipamentos serão em forma de 

pedestais de concreto.  

A proteção de acesso indevido de pessoas e animais será feita por cerca de 

alambrado reforçado, postes e mourões de concreto.  

 

Linhas de transmissão  

Serão construídas duas linhas de transmissão em 34,5kV. Uma partir da 

subestação do Empreendimento Dois Saltos, até a subestação da Copel em 

Prudentópolis. A outra que será estudada a transmissão por uma linha de 138 kV até 

a mesma subestação.  

As linhas de transmissão serão em circuito simples, construídas sobre 

estruturas de aço zincado, ou em concreto pré-fabricado.   
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6.6. Diagnóstico Ambiental Meio Biótico 

 

6.6.1. Áreas de influência do meio biótico 

 

Área diretamente afetada (ADA) 

A Área Diretamente Afetada, ou ADA, corresponde aos locais onde ocorrerão 

as intervenções diretas nos terrenos para implantação de estradas e caminhos de 

acesso, edificações e instalações do canteiro de obras, pátios, depósitos, áreas dos 

canais e do túnel de adução, área do pequeno lago de regularização e dos condutos 

forçados e área onde ficará a casa de força. 

 

Área de Influência Direta (AID) 

A Área de Influência Direta, ou AID, compreende o trecho do rio dos Patos 

que se inicia na ponte da BR 373 até o final do canyon, onde será instalada a casa 

de força, bem como da Linha Esperança até a estrada que leva à PCH Salto Rio 

Branco. Incluem-se dentro desta área todos os remanescentes florestais nativos e 

os cursos d’água ocorrentes. 

 

Área de Influência Indireta (AII) 

Para o meio biótico, considera-se uma região de referência representada pela 

bacia hidrográfica do rio dos Patos (desde sua nascente até o ponto de encontro 

com o rio São João). A AII indica o contexto regional em que se insere o 

empreendimento, principalmente para os aspectos referentes à tipologia da 

vegetação. 

 

6.6.2. Flora 

A região do empreendimento, no rio dos Patos, apresenta uma vegetação 

denominada Floresta Ombrófila Mista, também conhecida como Floresta com 

Araucárias. Neste tipo de floresta o Pinheiro do Paraná é a espécie mais 

característica. Além dele são também encontradas a Erva-mate, a Imbuia e outras 

espécies conhecidas como canelas. 

Dentro do canyon do rio dos Patos, a vegetação está relativamente mais 

preservada devido à inclinação do terreno. Nas áreas mais planas, a vegetação foi 

substituída por agricultura e pastagem, restando alguns remanescentes com 

espécies mais rústicas como a bracatinga, a aroeira e a quaresmeira. 
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Foram observadas na região da PCH 164 espécies, sendo as mais 

importantes, devido ao risco de extinção, a araucária, a imbuia, a canela-sassafrás e 

o xaxim-bugio (LACTEC, 2012). 

Dentro da ADA a classe de cobertura vegetal mais representativa é a floresta 

secundária em estágio médio, que cobre 61,2% da área e localiza-se principalmente 

em áreas mais planas próximas ao rio dos Patos. As comunidades vegetais em 

melhor estado de conservação, floresta alterada em estágio avançado, cobrem 4,1% 

e estão localizadas nas áreas de maior declividade na calha do rio dos Patos. Por 

outro lado, 29,6% da área diretamente afetada encontram-se desprovida de 

cobertura florestal sendo resultado de intervenções humanas que substituíram a 

vegetação por áreas de agricultura e pastagem (Erro! Fonte de referência não 

encontrada.). 

 

 

Figura 6. Mapa de uso do solo e vegetação na região de inserção da PCH Dois Saltos. (Fonte: EIA 

PCH Dois Saltos). 

 

6.6.3. Fauna  

Com base no exposto no EIA da PCH Dois Saltos, pode-se relatar que o 

diagnóstico da fauna para o empreendimento foi dividido nos grupos mastofauna, 

avifauna, herpetofauna e ictiofauna para melhor caracterizar as espécies de 

ocorrência na região.  
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6.6.3.1. Mastofauna 
O município de Prudentópolis se insere no Domínio Amazônico da 

classificação zoogeográfica, que cobre a maior parte da América do Sul (CABRERA 

& WILLINK,1973). Regionalmente, encontra-se no Distrito dos Planaltos Brasileiros, 

abrangendo parte das áreas das araucárias e campos extensivos cuja fauna é a 

mais variada do continente, representada por todas as dez ordens de mamíferos 

ocorrentes na América do Sul.  

Os mamíferos são animais que têm como principal característica a presença 

de glândulas mamárias, desenvolvidas para produção de leite, utilizado na 

alimentação dos filhotes. Devido aos ambientes encontrados na região do 

empreendimento, matas ciliares relativamente preservadas, florestas alteradas em 

estágio avançado e áreas agrícolas, a diversidade de mamíferos neste estudo é 

relativamente ampla. 

Foram registrados 47 espécies de mamíferos pertencentes a 9 ordens e 23 

famílias, o que corresponde a 25% das espécies ocorrentes no Estado. Estes 

animais são representados por roedores, morcegos, macacos, marsupiais (gambás 

e cuícas), veados, felinos e carnívoros. As espécies mais comuns encontradas 

foram: preá, capivara, gambá, graxaim, serelepe, ouriço e tatu (na maioria espécies 

habituadas a atividades humanas). Ainda assim outras espécies mais exigentes e 

ameaçadas podem ocorrer com menos frequência, como por exemplo, jaguatirica, 

bugio, tamanduá, veado e lontra (LACTEC, 2012). 

Das 47 espécies de possível ocorrência, 3 são consideradas vulneráveis 

(Leopardus pardalis, Leopardus tigrinus, Mazama americana), 2 são quase 

ameaçadas (Alouatta clamitans, Lutra longicaudis), 5 são insuficientemente 

conhecidas, 32 tem um risco menor, 1 não foi avaliada e 4 são espécies exóticas 

e/ou invasoras.  

De acordo com estudos conhecidos sobre a biologia das espécies com 

registro próximo a área do empreendimento 30% das espécies de mamíferos 

apresentam regime alimentar onívoro, 24% apresentam regime alimentar herbívoro, 

21% insetívoro, 12% carnívoro, 11% frugívoro e uma espécie de hematófaga.  

Algumas espécies têm importância na regeneração de áreas degradadas, 

pois dispersam sementes de algumas espécies vegetais e inibem o crescimento de 

outras através da ingestão de gema apical, exemplos dessas espécies são os 

veados (Mazama spp.), a capivara (Hydrochaeris hydrochaeris) e os morcegos 

frugívoros. Os mamíferos carnívoros são importantes bioindicadores de qualidade 

ambiental, pois dependem dos recursos alimentares em níveis tróficos inferiores. 
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Devido a degradação do ambiente natural nem todas as espécies com 

registro na região podem ser encontradas na AID do empreendimento. Espécies 

menos dependentes de ambientes florestais, mais generalistas e com maior 

resistência a alteração ambiental tem maior capacidade de se adaptar as alterações 

antrópicas. A área de estudos não disponibiliza o suporte a espécies aloantrópicas 

ou estenóicas (espécies com pequena capacidade de adaptação às alterações 

ambientais). Mesmo quando considerada uma área mais ampla, com fragmentos em 

melhores estados de conservação, é observado predominância de espécies 

sinantrópicas ou euriócas (com maior capacidade de adaptação às alterações 

ambientais). É também observado desequilíbrio na comunidade de mamíferos 

devido as alterações antrópicas.  

A área de influência do empreendimento não dá suporte a espécies mais 

especialistas, sensíveis a alteração ambiental e que necessitem de grandes áreas 

preservadas para ocorrência. É o caso dos grandes mamíferos e de mamíferos topo 

de cadeia como a onça pintada (Panthera onca) e a anta (Tapirus terrestris).  

Espécies mais generalistas, com maior resistência a alterações ambientais e 

que não necessitam de grandes áreas preservadas para a sobrevivência podem 

persistir inclusive nas áreas com maiores alterações antrópicas, como é o caso do 

Gambá-de-orelha-branca (Didelphis albiventris), Tatu-galinha (Dasypus 

novemcinctus) e Ratão do banhado (Myocastor coypus), todos com ocorrência para 

área de influência do empreendimento.  

 

6.6.3.2. Avifauna 
A avifauna da região para onde foi projetada o Empreendimento Dois Saltos é 

composta basicamente por elementos relacionados à Floresta Ombrófila Mista e 

espécies também encontradas na Floresta Estacional Semidecidual. Este contato 

existente entre duas formações vegetacionais distintas promove uma elevada 

riqueza de espécies.  

Das 136 espécies registradas durante a fase de campo, apenas duas são 

citadas nas listas de animais ameaçados de extinção: o gavião-pega-macaco 

(Spizaetus tyrannus) e o grimpeiro (Leptasthenura setaria). Este valor representa 

51,7% do total de espécies estimado para região (LACTEC, 2012). 

Apesar de serem escassos, os ambientes florestais presentes ao longo do rio 

dos Patos são extremamente importantes para um elevado número de espécies de 

aves silvestres. Devido ao fato do entorno imediato e em diversos trechos deste rio, 

a vegetação florestal já foi substituída por pastos ou áreas agrícolas. Desta forma, 
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os impactos mais relevantes sobre a avifauna oriundos da instalação de uma PCH 

no local proposto, estarão relacionados à supressão da vegetação ciliar, que é aA 

formação florestal remanescente mais importante para a manutenção da avifauna 

local. 

Observou-se que parte dos fragmentos florestais avaliados já sofreu cortes 

seletivos de madeira e outras formas mais agressivas de impacto. O efeito de borda 

na maioria dos locais visitados é nítido, o que favorece espécies oportunistas e 

reduz a qualidade de hábitat florestal para espécies mais exigentes. Atividades de 

caça e pesca são comuns na região, ocorrendo uma intensa modificação do sub-

bosque dos ambientes florestais do rio dos Patos. Todas estas formas de impacto 

são refletidas sobre a avifauna (LACTEC, 2012).  

 

6.6.3.3. Herpetofauna  
A herpetofauna da área a ser diretamente afetada pelo Empreendimento Dois 

Saltos abrange uma comunidade diversa, com grupos de espécies associados a 

toda a gama de elementos da paisagem existentes na região. As formas florestais, 

embora dominem em riqueza, são em geral menos abundantes do que aquelas 

associadas a áreas abertas e a banhados (estes especialmente habitados por 

anuros).  

Ao todo, foram registrados 27 espécies de anfíbios e 36 de répteis para a 

área de influência do Empreendimento Dois Saltos. Os anfíbios abrangem 26 tipos 

diferentes de sapos, rãs e pererecas e um de cobra cega, enquanto os répteis 

dividem-se em cágados, lagartos e 28 espécies de serpentes, incluindo cinco 

peçonhentas, como a jararaca, a cascavel e a coral. Este número de espécies é 

considerado como alto, e deve-se ainda à existência de vários remanescentes 

florestais e campos em bom estado de conservação na região. Das espécies 

registradas, apenas a perereca de vidro e o cágado-pescoço-de-cobra são restritos 

ao vale do rio dos Patos (LACTEC, 2012). 

Ainda na ADA, a calha do rio dos Patos, embora se apresente essencialmente 

margeada por vegetação florestal, apresenta apenas uma espécie exclusivamente 

associada a este ambiente, a saber, a perereca Vitreorana uranoscopa. Esta 

espécie, muito embora se encontre citada como apresentando “dados deficientes” 

de conhecimento na lista de anfíbios ameaçados de extinção do Estado do Paraná, 

apresenta ampla distribuição pelo sul e sudeste do Brasil, denotando certa 

resiliência a alguns níveis de impactos ambientais. Em se tratando de um 

reservatório de pequeno porte, é possível que indivíduos adultos dessa espécie 
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desloquem-se entre áreas a montante e jusante, mantendo o fluxo gênico das 

populações ao longo da região. Contudo, monitoramentos subsequentes serão 

requeridos para avaliação desta condição e/ou de uma possível colonização da 

espécie nas margens do lago a ser formado. Quanto às demais espécies florestais 

ora citadas, as mesmas não se encontram exclusivamente associadas à calha do rio 

dos Patos. 

A presença de diversos remanescentes florestais formando mosaicos na 

paisagem regional, bem como a manutenção da vegetação ciliar ao futuro 

reservatório, concorre e certamente concorrerão com ambientes adequados à 

manutenção das populações das mesmas. A própria declividade da área a ser 

diretamente afetada possivelmente impõe limites importantes à herpetofauna, na 

medida em que reduz a disponibilidade de nichos às espécies (especialmente poças 

temporárias) e, desta forma, é esperada uma maior abundância de espécies 

florestais nos remanescentes estabelecidos sobre as áreas planas mais elevadas da 

bacia. Esta condição, contudo, é hipotética, e somente poderá ser elucidada na 

medida em que estudos comparados de riqueza e abundância das espécies sejam 

conduzidos ao longo da região.  

Por fim, no que diz respeito à herpetofauna aquática, a única espécie que 

encontra-se restrita à calha do rio dos Patos consiste no cágado-pescoço-de-cobra 

(Hydromedusa tectifera). Conforme citado, esta espécie possivelmente detém 

estratégias naturais para transposição de barreiras como cachoeiras e saltos através 

de ambientes terrestres marginais, e possivelmente não chegue a ter sua população 

comprometida pelo estabelecimento da barragem. Esta condição, contudo, carece 

de confirmação, e deverá ser objeto de monitoramento caso o empreendimento 

venha a ser implementado na região. 

 

6.6.3.4. Ictiofauna 
A fauna de peixes da área de estudo é composta por pelo menos 90 espécies 

de pequeno (menor de 20 cm), médio (entre 20 e 40 cm) e grande porte (maior que 

40 cm). Das 90 espécies levantadas para esta bacia hidrográfica (Ivaí), três são 

consideradas exóticas, ou seja, espécies de outros ambientes, sendo uma 

proveniente da bacia Amazônica: a curvina (Plagioscion squamosissimus).  

De acordo com as informações levantadas para a elaboração do EIA/RIMA 

deste empreendimento, ainda que possam ser consideradas como resultados 

preliminares em função deste estudo ser realizado apenas em cima de dados 

secundários, a ictiofauna desta região mostrou-se bastante diversificada, o que 
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esteve relacionado provavelmente com a ampla área de drenagem desta bacia, e, 

consequentemente, com a variação de ambientes. 

Os diversos ambientes da bacia hidrográfica do rio Ivaí possibilitam a 

ocorrência de espécies com diferentes hábitos e comportamentos. Estas espécies 

podem ser agrupadas em quatro categorias distintas: i) as migradoras, de ocorrência 

generalizada na região e que usam a calha do rio para deslocamentos reprodutivos, 

alimentares e/ou de crescimento; ii) as introduzidas, que ocorrem nestes rios por 

causa da introdução acidental (aquicultura) ou intencional (“peixamento” de 

represas); iii) as de sistemas fluviais semelhantes à zona litorânea, com ictiocenoses 

normalmente formadas por espécies restritas às cabeceiras ou nascentes de cursos 

d’água e iv) as de ocorrência generalizada, normalmente de médio (entre 20 e 40 

cm) e grande (> 40 cm) porte. 

O grande número de espécies observado e a predominância daquelas que 

apresentam uma ampla distribuição na bacia hidrográfica pode indicar que não 

existem preferências por um ou outro ambiente. Entretanto, a grande variação 

fisiográfica que o rio Ivaí apresenta (áreas periodicamente alagáveis, lagoas 

naturais, remansos, poças profundas, fortes corredeiras e cachoeiras de diferentes 

alturas) sugere diferentes ictiocenoses para a área de estudo. Estas diferenças 

podem ser devido aos distintos ambientes formados, os quais estão fortemente 

associados às condições climáticas.  
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6.7. Diagnóstico Ambiental Meio Físico  

 

O diagnóstico ambiental do meio físico da área onde se insere o 

empreendimento Dois Saltos foi realizado segundo seus componentes clima, 

geologia, geomorfologia, pedologia, recursos minerais, sismicidade, hidrogeologia, 

hidrologia e qualidade das águas, em função das técnicas específicas de abordagem 

de cada uma das áreas.  

Uma obra do porte e concepção do empreendimento em estudo tem uma 

pequena influência sobre o meio físico regional, apresentando interferências 

significativas apenas na área diretamente afetada pelas obras. A despeito do caráter 

pontual das obras, os fatores ambientais avaliados foram inicialmente 

contextualizados regionalmente, sendo em seguida feitas considerações de cunho 

local.  

 

6.7.1. Áreas de influência do meio físico 

 

Área Diretamente Afetada (ADA) 

Compreende a mesma área definida para o Meio Biótico. 

 

Área de Influência Direta – (AID) 

A Área de Influência Direta, ou AID, compreende a bacia hidrográfica do Rio 

dos Patos na porção que vai desde sua nascente até a barragem já existente da 

PCH Rio dos Patos. 

 

Área de Influência Indireta (AII) 

A Área de Influência Indireta, ou AII, considera-se como uma região de 

referência representada pela bacia hidrográfica total do Rio dos Patos (desde sua 

nascente até o ponto de encontro com o rio São João). Esta área indica o contexto 

regional em que se insere o empreendimento, principalmente para os aspectos 

referentes ao clima e à qualidade das águas. 

 

6.7.2. Clima  

Em linhas gerais, o clima da bacia do rio dos Patos pode ser caracterizado 

como Sub-tropical Úmido Mesotérmico – Cfa, apresentando ventos frescos, com 

geadas severas, sem estação seca pronunciada (DOIS SALTOS, 1999). Na zona 
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dos vales dos rios dos Patos e São João ocorre o clima temperado brando, chuvoso, 

verões frescos e geadas pouco frequentes.  

 

6.7.3. Chuvas  

Dentro da área de drenagem à montante do ponto de captação do 

Empreendimento Dois Saltos estão localizadas as estações pluviométricas Tijuco 

Preto (02551038), Itapara (02550053), Rio dos Patos (02550000) e Barragem PCH 

Rio dos Patos (02550074). Da análise dos dados, observa-se que as chuvas são 

distribuídas ao longo dos meses do ano. A precipitação total média anual varia de 

1.553 mm a 1.806 mm, apresentando, no período analisado, um máximo de 2.926 

mm (ano de 1982 em Itapara) e um mínimo de 820 mm (ano de 1977 em Itapara).  

 

6.7.4. Temperatura, umidade relativa, evaporação e insolação total  

Os dados disponíveis são temperatura do ar, umidade relativa do ar, 

evaporação e insolação total, para a estação Guarapuava (83834), e temperatura e 

umidade relativa do ar, para a estação Ivaí (83811).  

Na AII a temperatura média mensal de longo tempo atinge valores superiores 

a 22°C nos meses mais quentes, e inferiores a 15°C nos meses mais frios. Já a 

umidade relativa do ar apresenta valores maiores nos meses de verão e outono. A 

evaporação média mensal de longo termo apresentada pela estação Guarapuava 

varia de 46 mm a 80 mm, com máximos ocorrendo entre agosto a dezembro e 

mínimos entre abril e junho.  

A estação Guarapuava apresenta dias mais ensolarados nos meses de 

agosto, novembro e dezembro.  

 

6.7.5. Geologia  

Na área onde se pretende implantar o empreendimento ocorrem rochas das 

Formações Teresina e Serra Geral. Essas rochas têm naturezas distintas e, em vista 

disso, propriedades físicas e químicas também distintas. Os afloramentos de rochas 

analisados estão localizados nos cortes da estrada de acesso aos saltos Manduri e 

Barão do Rio Branco e, neste último, no paredão ao lado da escada de acesso à 

casa de força, situada na margem direita do rio dos Patos.  

A região onde se insere o projeto do Empreendimento Dois Saltos há cerca 

de 260 milhões de anos atrás, no período Neo-Permiano, foi coberta por oceanos 

em cujo leito se depositaram camadas de sedimentos finos a médios que se 
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consolidaram com o decorrer do tempo formando as rochas sedimentares da 

Formação Teresina. Estas rochas passaram a sofrer as pressões e tensões 

provocadas pelos movimentos da crosta terrestre, fraturando-se e sofrendo 

deslocamentos em falhas geológicas. 

No fim do período Jurássico e início do período Cretáceo, há cerca de 140 

milhões de anos atrás, iniciaram os grandes derrames de magma que se 

solidificaram gerando o basalto paranaense. Em vários locais o magma extravasou 

por meio de fraturas cortando as rochas sedimentares formando diques de diabásio 

também se introduziu entre camadas de rochas sedimentares, formando 

compartimentos horizontais que podem chegar a dezenas de metros de espessura 

chamados de sill. Tanto no salto Rio Branco como no salto Manduri esses 

compartimentos foram formados devido à maior resistência à erosão do basalto, em 

relação às rochas da Formação Teresina (LACTEC, 2012). 

 

6.7.6. Geomorfologia  

O posicionamento da calha do rio dos Patos no setor ao norte da cidade de 

Prudentópolis corresponde a uma série de acidentes tectônicos que atuaram a partir 

do Permiano superior (LACTEC, 2012).  

Um fato a ser destacado sobre o setor do empreendimento se refere que ao 

longo do curso do rio dos Patos, o gradiente hipsométrico da bacia sofre um 

incremento muito grande entre a parte a montante dos primeiros saltos e corredeiras 

e após quando o rio passa a percorrer o canyon. Esse aumento de gradiente é ainda 

maior quando tomado entre os divisores de água laterais a oeste e a leste e o nível 

de base representado pela cota do rio dos Patos no ponto de deságue dos afluentes. 

Assim, as bacias, tanto da parte ocidental quanto oriental, drenando diretamente 

para a calha do rio dos Patos não evidenciam terem sido influenciadas pelo aumento 

de gradiente a jusante. Ainda assim o arroio Boa Vista, principal afluente da margem 

direita do rio dos Patos, deságua poucas centenas de metros acima das cachoeiras, 

não tendo sido atraído pelo maior gradiente à jusante. 

As fases de tectonismo relativamente intenso do Paleozóico Superior e do 

Mesozóico Médio marcaram de forma permanente o arranjo estrutural das 

formações sedimentares e basálticas (LACTEC, 2012). 

A presença de feições circulares de pequeno (centenas de metros) a grandes 

(quilômetros) na AII pode ser atribuída às intrusões de soleiras de diabásio.  
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Um fator a ser considerado é que embora o material litológico da Formação 

Teresina tenha caráter mais maciço e com tendência a se compactar, a zona 

silicificada é rúptil com probabilidade de se romper em placas (LACTEC, 2012). 

Tanto o material acima quanto a soleira de diabásio devem oferecer dificuldades 

técnicas para perfuração, entretanto recomenda-se o uso bastante moderado de 

explosivos para evitar rupturas e abertura de zonas de infiltração. 

 

6.7.7. Hidrografia 

O empreendimento está inserido na bacia hidrográfica do rio Ivaí e na sub-

bacia do rio dos Patos. Essas duas, por sua vez, pertencem, segundo definições da 

Agência Nacional de Águas (ANA), à sub-bacia Hidrográfica 64 - Rio Paraná, 

Paranapanema e Outros e à Bacia 6 - Rio Paraná.  

O rio dos Patos nasce na Serra da Boa Esperança entre os municípios de 

Guarapuava e Santo Inácio. Seus principais afluentes são os rios Bonsucesso, 

Lageadão e Taboãozinho. 

Os principais usos das águas do rio dos Patos são para o abastecimento 

público, irrigação, dessedentação de animais, lançamento de efluentes, com 

destaque para a geração de energia e para o lazer e turismo. O rio não é navegável 

em nenhum de seus trechos. Considerando os usos da água e a alta disponibilidade 

hídrica da região, o acréscimo da demanda projetada para o futuro não vai gerar 

problemas referentes à oferta de água. Os prováveis conflitos futuros quanto aos 

tipos de uso poderão estar associados à qualidade da água, visto que, alguns usos 

são mais poluidores que outros; e ao lazer e turismo, dado que a região possui este 

potencial. 

Devido à presença de duas cachoeiras na Área de Influência Direta do 

Empreendimento Dois Saltos, a determinação da quantidade mínima de água a ser 

mantida sobre estes locais seguiu cuidados especiais em sua análise, bem como 

foram elaborados medidas e programas para compensar e minimizar os impactos 

relacionados à alteração do cenário paisagístico nas cachoeiras. 

 

6.7.8. Sismicidade  

Os eventos sísmicos podem ser de natureza tectônica ou não-tectônica, 

respectivamente associados ao processo de migração das placas litosféricas e a 

fenômenos geológicos muito localizados e em pequena escala, bem como 

determinadas atividades antrópicas. Dentre as atividades antrópicas geradoras de 
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sismos, a mais comum, e de interesse direto do empreendimento em foco, está o 

enchimentos de reservatórios de água (barragens de todos os tipos).  

As causas inerentes da sismicidade induzida por reservatório (SIR) 

relacionam-se à penetração da água, forçada pelo aumento da carga hidráulica 

devido à altura da coluna de água, através dos planos de fraturas da rocha. A 

presença da água nos planos de fraqueza da rocha facilitaria o deslizamento de um 

bloco em relação ao outro, gerando a acomodação do terreno e abalos sísmicos. 

No caso específico do Empreendimento Dois Saltos, as características do 

empreendimento diferem das citadas anteriormente, uma vez que não haverá a 

formação de um novo reservatório de água, e o que será utilizado apresenta-se já 

estabilizado.  

Outro aspecto, todavia, há que ser mencionado é relacionado à água 

presente nas fraturas das rochas ou aprisionada nas rochas como no arenito. Os 

sismos provocados por bombeamento de poços para abastecimento de água tem 

que ser avaliado com cautela, pois esta situação é especifica para cada contexto 

geológico. 

Há que se considerar a perfuração do túnel de adução com a utilização de 

explosivos, o qual incrementará a circulação de água por fraturas das rochas. Este 

processo poderá promover uma movimentação de blocos em função de 

acomodações pela redistribuição de tensões do maciço. Entretanto isso é pouco 

provável e de amplitude pequena.  

 

6.7.9. Recursos Minerais  

A região ao longo do rio dos Patos é bastante atrativa economicamente por 

ocorrer recursos minerais utilizado em diversos segmentos, tais como argila, argila 

refratária, diabásio como revestimento e britas, cascalho para a construção civil e 

outros.  

Entre as principais substâncias pesquisadas e lavradas na região encontra-se 

a argila. As substâncias requeridas junto ao DNPM são: argila, argila vermelha, 

argila refratária, cascalho, água mineral, basalto e diabásio. 

6.7.10. Pedologia  

Um empreendimento do porte de uma PCH, como é o caso do 

Empreendimento Dois Saltos, envolve diretamente um número reduzido de unidades 

de solo, notadamente por sua pequena extensão areal. No caso deste 

empreendimento, sua interação com os solos da região é ainda mais atenuada em 
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face das obras serem em grande parte subterrâneas, abaixo do manto de 

intemperismo, onde será perfurado o túnel de adução.  

Nas áreas mais altas do empreendimento, com relevo suavemente ondulado, 

predomina um solo bem desenvolvido com perfis relativamente espessos, ou seja, 

com uma camada profunda de solo sem a presença de pedras (denominado 

LATOSSOLO VERMELHO DISTRÓFICO TÍPICO), ao passo que na área vizinha, na 

calha do rio dos Patos, a partir do Salto Rio Branco, ocorrem solos rasos com muitas 

pedras, em função do relevo mais acidentado e com maior taxa de erosão (solos do 

tipo NEOSSOLO HÁPLICO DISTRÓFICO TÍPICO). 

A área do Projeto foi cartografada no Levantamento de Reconhecimento dos 

Solos do Estado do Paraná de 1981 como pertencente a duas associações de solos 

bastante distintas:  

a) LEa11 descrita como Associação LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO 

ÁLICO + TERRA BRUNA ESTRUTURADA SIMILAR ÁLICA ambos A proeminente 

textura argilosa, fase floresta subtropical perenifólia relevo suave ondulado. No 

setor, esta associação se desenvolve sobre rochas da Formação Teresina;  

b) Re4 descrita como SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A moderado textura 

argilosa fase floresta subtropical subperenifólia relevo forte ondulado e montanhoso 

substrato siltitos, arenitos e argilitos. No setor esta unidade se desenvolve sobre as 

encostas íngremes do canyon do rio dos Patos e na parte superior é, sobretudo, 

formada pelas litologias supracitadas, porém a partir do nível de afloramento da 

soleira de diabásio, o substrato dos solos passa a ser composto tanto por material 

da Formação Teresina quanto das intrusivas básicas. A localização e contorno 

destas unidades correspondem exatamente às novas unidades:  

a) LVd2 – Associação de: LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico + 

NITOSSOLO HÁPLICO Distrófico típico, ambos textura argilosa A proeminente 

álicos fase floresta subtropical perenifólia relevo suave ondulado; com 0,70% ; 

b) RRe1 – NEOSSOLOS REGOLÍTICOS Eutróficos típicos (na denominação 

anterior NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico típico) textura argilosa A moderado, fase 

floresta subtropical subperenifólia relevo forte ondulado e montanhoso substrato 

siltitos arenitos e argilitos (+ diabásios de soleiras, conforme cartas geológicas e 

checagem de campo da equipe do presente trabalho); com 2,37%. No setor do 

Projeto, esta unidade inclui ainda afloramentos de rochas, tanto de siltito quanto de 

diabásio, alguns deles com cachoeiras e cascatas. 
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6.7.11. Águas Subterrâneas 

As águas subterrâneas da região onde se insere o empreendimento são 

naturalmente águas de boa qualidade físico química, com pH variando de neutro a 

alcalino (LACTEC, 2012). 

Localmente, em alguns poços em Prudentópolis foram identificadas 

contaminações de atividades humanas desenvolvidas na superfície. Estas 

contaminações se manifestam em teores de nitrato relativa ou absolutamente 

elevados. A despeito de padrões ou limites legais para água de consumo não terem 

sido atingidos nas análises disponíveis, certamente configuram anomalias. 

Do ponto de vista hidrogeoquímico se tratam de águas com a composição 

variando entre bicarbonatadas cálcicas ou cálcio-magnesianas até bicarbonatadas 

sódicas (LACTEC, 2012).  

Há uma grande similaridade entre as águas dos aquíferos da área do 

empreendimento e do rio dos Patos, desta forma, pode se inferir que o 

Empreendimento Dois Saltos não impactará significativamente o quimismo das 

águas subterrâneas locais.  

A interferência do empreendimento na qualidade das águas subterrâneas 

deverá se limitar a menos de uma centena de metros dos locais do túnel de adução 

e do canteiro de obras, sendo insignificante em termos e impactos ambientais. 

Também há que se mencionar a possibilidade de contaminação da água 

subterrânea do freático por hidrocarbonetos em função de vazamentos e infiltração 

no solo de combustíveis e lubrificantes de equipamentos empregados na obra. 

 

6.7.12. Qualidade das águas superficiais  

De maneira geral a qualidade da água do rio dos Patos, na região da PCH Rio 

dos Patos, apresenta-se de aceitável a ótima, de acordo com o IQA, nas três 

estações de amostragem. Na maior parte do tempo, a água apresenta-se com 

qualidade boa (78% dos eventos de monitoramento na estação Rio dos Patos (E1), 

a montante do reservatório, 74% na estação Reservatório da PCH Rio dos Patos, a 

montante da barragem (E2) e 70% na estação Rio dos Patos, a jusante da usina 

(E3)). A qualidade da água apresenta-se ótima em 13% dos eventos de 

monitoramento na Estação E1, 17% na Estação E2 e 26% na Estação E3.Os valores 

de IQA correspondentes à qualidade aceitável foram registrados em 9% dos eventos 

de monitoramento nas Estações E1 e E2 e 4% na estação E3.  
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Com base na Resolução CONAMA 357/05, o maior número de desacordos foi 

observado para a variável coliformes fecais, que para rios de Classe 2 tem limite de 

1.000 NMP.100mL-1. Os desacordos foram registrados na maior parte do tempo na 

estação E1. De um total de 23 amostras, 15 se apresentaram em desacordo com a 

legislação. A maior concentração registrada desta variável, de 17.000 NMP.100mL- 

1 ocorreu no mês de fevereiro/10. A presença de coliformes termotolerantes em 

águas indica a contaminação das mesmas por material de origem fecal.  
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6.8. Diagnóstico Ambiental Meio Socioeconômico  

 

6.8.1. Áreas de influência do meio antrópico 

 

Área diretamente afetada (ADA) 

A Área Diretamente Afetada pelo Empreendimento Dois Saltos compreende 

as propriedades direta ou indiretamente atingidas pela construção do 

empreendimento, totalizando uma área de aproximadamente 300 ha. 

 

Área de influência direta (AID) 

Área de Influência Direta é formada pelas sedes urbanas de Prudentópolis e 

de Guamiranga, uma vez que as atividades associadas ao empreendimento poderão 

influenciar a vida social e econômica destas cidades. 

 

Área de influência indireta (AII) 

A Área de Influência Indireta do Empreendimento Dois Saltos é formada pelos 

territórios dos municípios de Prudentópolis e de Guamiranga. 

 

6.8.2. Arqueologia  

A arqueologia paranaense pode ser dividida em pré-colonial e histórica, sendo 

que os sítios históricos seriam ruínas e vestígios da cultura material, relacionados à 

ocupação europeia, dos séculos XVI a XX, no território atualmente compreendido 

pelo Paraná. Os vestígios pré-coloniais seriam representados por artefatos, 

sepultamentos humanos, restos de habitações e da dieta alimentar, relacionados 

tanto a populações caçadoras e coletoras, como a povos ceramistas que habitavam 

o Paraná. Ainda podem ser encontradas as representações simbólicas destas 

populações, como as pinturas e gravuras rupestres. 

Na área de estudo, ou seja, nos município de Prudentópolis e 

circunvizinhanças, um total de sete sítios arqueológicos foram registrados, os quais 

são considerados de suma importância para a compreensão da arqueologia regional 

relacionada ao Empreendimento Dois Saltos. Desde o século XVI existem 

referências a existência de populações indígenas e vestígios arqueológicos no vale 

do Ivaí por europeus, como Cabeza de Vaca em 1541/42, que comandava um grupo 

de conquistadores, que saiu do litoral de Santa Catarina e pretendendo chegar ao 

Paraguai, acabou cortando o interior do atual Estado do Paraná, utilizando o 
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caminho do Peabiru (CABEZA DE VACA, 1987). Borba (1908) também relaciona 

vários objetos, como pontas de flecha e mãos de pilão, coletados em Teresina, 

antiga Colônia Tereza. As primeiras pesquisas arqueológicas sistemáticas 

realizadas em Prudentópolis foram no sítio Estirão Comprido, localizado na margem 

esquerda do rio Ivaí, doze quilômetros abaixo da foz do Areião. Nas proximidades da 

região foi identificado dois sítios Umbu junto às margens do alto Ivaí: Rio Barra do 

Doutor, localizado em Cândido de Abreu, e o dos Índios, no município de Ivaí. 

Também em áreas próximas, junto a assentamento do Incra, no município de Turvo, 

principalmente na propriedade de José Bonetti, já foram encontrados muitos 

vestígios descritos por Parellada (2005). 

A arqueologia histórica desta região compreende os vestígios deixados pelas 

diversas populações que habitaram essas áreas a partir do século XVI, coloniais ou 

posteriores, onde geralmente existe documentação escrita complementar. Na área 

de estudo estes materiais podem ser caracterizados como pertencentes à Tradição 

Neobrasileira (“A Tradição Neobrasileira, combinando técnicas indígenas de 

manufatura e decoração com elementos de forma européia, desenvolveu-se no 

litoral brasileiro a partir do século XVI”) ou simplesmente históricos se houver 

apenas restos construtivos e/ou louça, vidro, grês e metais associados.  

Desde o século XVI existem referências à existência de populações indígenas 

e vestígios arqueológicos no vale do Ivaí por europeus. Os registros arqueológicos 

mais antigos estão relacionados às diversas populações indígenas que já ocuparam 

a região do empreendimento, incluindo índios Coroados, Xetás, povos Jê (Kaigangs 

e Xokleng), grupos caçadores-coletores Umbu, populações ceramistas e agricultoras 

filiadas a Tradição Itararé-Taquara, povos Tupiguarani. Outros registros estão 

relacionados à ocupação européia, dos séculos XVI a XX, a ocorrência de índios 

Camperos, igualmente denominados Cabelludos e Coronados e as missões de 

Concepción de Nuestra Señora de Guañaños e San Pedro que tinham como maioria 

de sua população índios Gualachos. Em boa parte, os povos que ocorreram nessa 

região ali permaneceram enquanto as condições ambientais permitiam a exploração 

de recursos, principalmente utilizados na alimentação. Os materiais por eles 

deixados permite a caracterização da cultura dos grupos e a identificação das 

atividades desenvolvidas. Muitos destes sítios são caracterizados como áreas 

multifuncionais, de reocupação frequente, utilizadas, muito provavelmente, como 

estações de caça. Alguns vestígios, entretanto, parecem estar relacionados a 

acampamentos temporários. 
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6.8.3. Considerações sobre socioeconomia 

A região é conhecida pelas características de sua população, que foi 

colonizada por imigrantes de várias etnias, dentre eles destacam-se os poloneses, 

alemães, russos, italianos e, em especial em Prudentópolis, uma grande parte de 

ucranianos.  

Devido ao relevo e à presença dos rios Barra Grande, dos Patos, Ivaí, São 

Francisco, São João, Lageadão, Água Podre e São Sebastião, esta região possui 

inúmeras quedas d’água, sendo algumas consideradas as mais altas do Brasil. 

Muitas quedas situadas em Prudentópolis possuem altura superior a 100 metros, o 

que fez com que o município passasse a ser conhecido e, posteriormente, se 

autodenominasse, “Terra das Cachoeiras Gigantes”. 

A região tem a base da sua economia assentada na agricultura e na pecuária, 

porém as atividades ligadas ao turismo tem grande potencial a ser explorado. 

Em Prudentópolis, além do ecoturismo, o fato de que o percentual de 

descendentes de ucranianos chega a quase 55% da população local, faz com que 

aspectos dessa cultura, mantidos no cotidiano e celebrados em ocasiões especiais, 

também se apresentem como atrativos turísticos, estando relacionados, 

primordialmente, ao segmento de turismo de eventos, pautado na realização de 

festas folclóricas e tradicionais da cultura ucraniana. Além desses aspectos, 

ressalta-se ainda o fato da região ser a maior produtora de feijão preto do Estado do 

Paraná, também inserido no potencial de turismo através da festa nacional do feijão 

preto, que acontece no mês de agosto. 

Em Guamiranga, apesar de também contar com atrativos naturais relevantes, 

este potencial ainda não é devidamente explorado no município. Além das inúmeras 

quedas d’água ali situadas, vários locais no município são propícios ao 

desenvolvimento de atividades voltadas ao turismo rural. 

Durante os estudos realizados na região, ficou evidenciada a preocupação 

por parte da população em relação aos possíveis impactos que a construção do 

empreendimento poderá causar sobre suas cachoeiras e o forte desejo de ver a 

região se tornar um polo turístico (LACTEC, 2012). 

 

6.9. Aplicação da Matriz de Impactos Ambientais  

Com base nestas constatações levantadas pelo diagnóstico do estudo de 

caso, foi elaborada a matriz dos impactos conforme a Tabela 10.  

 

 



 

Fase de Ocorrência – Planejamento (P), Instalação (I), Operação (O); Natureza - Positivo (P), Negativo (N); Forma de Manifestação – Direta (D), Indireta (I); Probabilidade Ocorrência – Possível (P); Certa (C); 
Magnitude - Pequena (1), Média(3), Grande (5); Importância - Pequena (1), Média (3), Grande (5); Possibilidade Reversão – Reversível (1), Parcialmente reversível (3), Irreversível (5); Abrangência - Local (1), 
Regional (3), Nacional(5); Duração - Temporária (1), Permanente (3), Cíclica (5).  
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Tabela 10.  Aplicação da matriz de impactos ambientais. 

Grupo - Meio Impacto Associado 
Fase de 

Ocorrência 
Natureza 

Forma de 
Manifestação 

Probabilidade 
Ocorrência 

Magnitude Importância Reversibilidade Abrangência Duração 
Índice de 

significância 
Significância 

Biótico  

Isolamento de 
populações de 
animais silvestres 
em função da 
fragmentação da 
paisagem natural 

I/O N D C 5 5 3 3 5 31 
Altamente 

significativo 

Biótico  

Aumento do nível de 
estresse, 
afugentamento e 
distúrbios à fauna 

I N D C 5 5 3 3 1 27 
Moderadamente 

Significativo 

Biótico  
Atropelamento e 
morte de animais 

I/O N D P 3 5 1 3 3 23 
Moderadamente 

Significativo 

Biótico  

Alteração da 
composição da 
fauna e desequilíbrio 
ecológico 

I N D C 1 5 5 3 3 23 
Moderadamente 

Significativo 

Biótico  
Aparecimento de 
espécies exóticas 

I/O N D P 3 5 5 3 1 25 
Moderadamente 

Significativo 

Biótico  
Aparecimento de 
vetores e  espécies 
sinantrópicas 

I N D P 3 5 5 3 1 25 
Moderadamente 

Significativo 

Biótico  Aumento de caça I N D P 3 5 1 3 1 21 
Moderadamente 

Significativo 

Biótico  
Dispersão de 
espécies 

I/O N D P 5 1 1 3 3 19 
Pouco 

Significativo 

Biótico  
Empobrecimento 
genético da fauna 

I/O N D C 5 1 1 3 3 19 
Pouco 

Significativo 

Biótico  
Interrupção da 
migração de peixes 

I/O N D N           0 Não Ocorrerá 

Biótico  
Redução de 
estoques 
populacionais 

I/O N D P 5 1 1 3 3 19 
Pouco 

Significativo 



 

Fase de Ocorrência – Planejamento (P), Instalação (I), Operação (O); Natureza - Positivo (P), Negativo (N); Forma de Manifestação – Direta (D), Indireta (I); Probabilidade Ocorrência – Possível (P); Certa (C); 
Magnitude - Pequena (1), Média(3), Grande (5); Importância - Pequena (1), Média (3), Grande (5); Possibilidade Reversão – Reversível (1), Parcialmente reversível (3), Irreversível (5); Abrangência - Local (1), 
Regional (3), Nacional(5); Duração - Temporária (1), Permanente (3), Cíclica (5).  
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terrestres  

Biótico  

Alterações em áreas 
de ocorrência de 
espécies endêmicas, 
raras ou ameaçadas 

I/O N D N           0 Não Ocorrerá 

Biótico  
Diminuição da 
abundância de 
espécies aquáticas  

I/O N D N           0 Não Ocorrerá 

Biótico  
Diminuição de área 
de ocorrência de 
espécies nativas 

I/O N D N           0 Não Ocorrerá 

Biótico  Efeitos de borda I/O N D C 3 3 3 1 3 19 
Pouco 

Significativo 

Biótico  
Perda de hábitats 
para a fauna 

I/O N D C 5 5 3 1 3 27 
Moderadamente 

Significativo 

Biótico  
Alteração da 
paisagem  

O N D C 5 5 5 1 5 31 
Altamente 

significativo 

Biótico  
Perda de cobertura 
vegetal nativa 

I/O N D N           0 Não Ocorrerá 

Biótico  
Perda de conexão 
entre fragmentos 

I/O N D N           0 Não Ocorrerá 

Biótico  
Redução da 
variabilidade 
genética vegetal 

I/O N D C 5 1 1 3 3 19 
Pouco 

Significativo 

  



 

Fase de Ocorrência – Planejamento (P), Instalação (I), Operação (O); Natureza - Positivo (P), Negativo (N); Forma de Manifestação – Direta (D), Indireta (I); Probabilidade Ocorrência – Possível (P); Certa (C); 
Magnitude - Pequena (1), Média(3), Grande (5); Importância - Pequena (1), Média (3), Grande (5); Possibilidade Reversão – Reversível (1), Parcialmente reversível (3), Irreversível (5); Abrangência - Local (1), 
Regional (3), Nacional(5); Duração - Temporária (1), Permanente (3), Cíclica (5).  
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 Meio Impacto Associado 
Fase de 

Ocorrência 
Natureza 

Forma de 
Manifestação 

Probabilidade 
Ocorrência 

Magnitude Importância Reversibilidade Abrangência Duração 
Índice de 

significância 
Significância 

Físico 
Alteração da 
dinâmica do 
ambiente 

I/O N D N           0 Não Ocorrerá 

Físico 
Alteração da 
qualidade de água 

O N D P 3 3 1 1 1 15 
Pouco 

Significativo 

Físico 

Alteração do 
Microclima, balanço 
hídrico e dinâmica 
dos ventos 

I/O N D N           0 Não Ocorrerá 

Físico 

Alteração do nível do 
aquífero e alteração 
na qualidade da 
água subterrânea 

I/O N D N           0 Não Ocorrerá 

Físico 
Alteração nos usos 
da água 

I/O N D N           0 Não Ocorrerá 

Físico 
Aumento do 
assoreamento das 
águas superficiais. 

I/O N D N           0 Não Ocorrerá 

Físico 
Eutrofização e 
florações 

I/O N D N           0 Não Ocorrerá 

Físico 
Alteração da 
qualidade do ar 

I N D C 3 3 1 1 1 15 
Pouco 

Significativo 

Físico 
Alteração das 
condições 
geotécnicas 

I/O N D N           0 Não Ocorrerá 

Físico 
Exploração de 
jazidas minerais 

I/O N D C 1 1 5 1 1 11 Não significativo 

Físico 
Comprometimento 
de cavidades 
naturais 

I/O N D N           0 Não Ocorrerá 

Físico Sismicidade I/O N D N           0 Não Ocorrerá 

Físico 
Alteração do uso e 
ocupação do solo 

I N D C 3 3 3 1 1 17 
Pouco 

Significativo 

Físico 
Alteração da 
fertilidade do solo  

I N D N           0 Não Ocorrerá 

Físico 
Compactação do 
solo 

I N D C 3 3 3 1 1 17 
Pouco 

Significativo 



 

Fase de Ocorrência – Planejamento (P), Instalação (I), Operação (O); Natureza - Positivo (P), Negativo (N); Forma de Manifestação – Direta (D), Indireta (I); Probabilidade Ocorrência – Possível (P); Certa (C); 
Magnitude - Pequena (1), Média(3), Grande (5); Importância - Pequena (1), Média (3), Grande (5); Possibilidade Reversão – Reversível (1), Parcialmente reversível (3), Irreversível (5); Abrangência - Local (1), 
Regional (3), Nacional(5); Duração - Temporária (1), Permanente (3), Cíclica (5).  
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Físico 

Diminuição da 
capacidade de 
regeneração do 
meio 

I/O N D N           0 Não Ocorrerá 

Físico Erosão nas encostas I/O N D C 3 3 1 1 1 15 
Pouco 

Significativo 

Físico Erosão superficial I/O N D C 3 3 1 1 5 19 
Pouco 

Significativo 

  



 

Fase de Ocorrência – Planejamento (P), Instalação (I), Operação (O); Natureza - Positivo (P), Negativo (N); Forma de Manifestação – Direta (D), Indireta (I); Probabilidade Ocorrência – Possível (P); Certa (C); 
Magnitude - Pequena (1), Média(3), Grande (5); Importância - Pequena (1), Média (3), Grande (5); Possibilidade Reversão – Reversível (1), Parcialmente reversível (3), Irreversível (5); Abrangência - Local (1), 
Regional (3), Nacional(5); Duração - Temporária (1), Permanente (3), Cíclica (5).  
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Meio Impacto Associado 
Fase de 

Ocorrência 
Natureza 

Forma de 
Manifestação 

Probabilidade 
Ocorrência 

Magnitude Importância Reversibilidade Abrangência Duração 
Índice de 

significância 
Significância 

Socioeconômico 
Alteração das 
condições da 
qualidade de vida 

I P D C 1 1 1 3 3 10 Não significativo 

Socioeconômico 
Alteração das 
relações sociais 

I P D C 1 1   3 1 8 Não significativo 

Socioeconômico 
Alteração dos 
elementos culturais 

I N I P 5 3 3 3 1 23 
Moderadamente 

Significativo 

Socioeconômico 

 Mobilização politica 
e expectativa por 
parte da população 
regional 

I P I P 1 3 1 1 1 11 Não significativo 

Socioeconômico 
Alteração das 
atividades agrícolas 
e pesqueiras 

I N D N           0 Não Ocorrerá 

Socioeconômico 
Alteração de áreas e 
atividades agrícolas 

I N D N           0 Não Ocorrerá 

Socioeconômico 
Alteração da 
produção de 
unidades industriais 

I N D N           0 Não Ocorrerá 

Socioeconômico 

Geração de 
empregos 
temporários diretos e 
indiretos 

I P D C 5 5   3 1 24 
Moderadamente 

Significativo 

Socioeconômico 
Alteração das 
finanças municipais 

I/O P D C 3 5   3 3 22 
Moderadamente 

Significativo 

Socioeconômico 
Especulação 
imobiliária  

P N I P 1 1 3 1 1 9 Não significativo 

Socioeconômico 
Alteração na 
infraestrutura local 

I/O P D C 3 5   3 3 22 
Moderadamente 

Significativo 

Socioeconômico 
Alteração do sistema 
viário 

I P D P 1 3   1 3 12 Não significativo 

Socioeconômico 
Inundação de áreas 
urbanas 

I/O N D N           0 Não Ocorrerá 



 

Fase de Ocorrência – Planejamento (P), Instalação (I), Operação (O); Natureza - Positivo (P), Negativo (N); Forma de Manifestação – Direta (D), Indireta (I); Probabilidade Ocorrência – Possível (P); Certa (C); 
Magnitude - Pequena (1), Média(3), Grande (5); Importância - Pequena (1), Média (3), Grande (5); Possibilidade Reversão – Reversível (1), Parcialmente reversível (3), Irreversível (5); Abrangência - Local (1), 
Regional (3), Nacional(5); Duração - Temporária (1), Permanente (3), Cíclica (5).  
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Socioeconômico 

Desaparecimento / 
descaracterização 
de monumentos, 
prédios e sítios com 
valor cultural e 
histórico 

I/O N D N           0 Não Ocorrerá 

Socioeconômico 

Alteração de sítios 
com valor 
arqueológico e 
paisagístico 

I N D C 3 5 5 1 3 25 
Moderadamente 

Significativo 

Socioeconômico 

Movimento 
migratório para a 
região do 
empreendimento 

I/O N D N           0 Não Ocorrerá 

Socioeconômico 

Alteração dos 
elementos culturais 
das populações 
tradicionais 

I N D C 3 5 5 1 3 25 
Moderadamente 

Significativo 

Socioeconômico 
Alterações que 
possibilitem focos de 
moléstias diversas 

I N I P 5 3 3 3 1 23 
Moderadamente 

Significativo 

Socioeconômico 
Alteração da taxa de 
emprego  

I P D P 1 3   3 3 14 
Pouco 

Significativo 

Socioeconômico 

Alteração das 
condições 
habitacionais na fase 
de construção de 
obras 

I P D P 1 3   3 3 14 
Pouco 

Significativo 

Socioeconômico 
Aumento no risco de 
acidentes 

I N I P 5 3 3 3 1 15 
Pouco 

Significativo 
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6.10. Aplicação do Índice de Impacto Ambiental  

 

 Para o estudo de caso da PCH Dois Saltos foi obtido o índice de impacto 

ambiental, como demonstrado na Tabela 11.   

 

Tabela 11. Índice de impacto ambiental para a PCH Dois Saltos 

Índice de impacto ambiental Biótico 2,978 

Índice de impacto ambiental Físico 2,316 

Índice de impacto ambiental Socioeconômico 1,431 

 

Com esta aplicação do índice é possível verificar que os impactos sobre o 

meio biótico foram mais numerosos e significativos, seguido pelos impactos no meio 

físico e socioeconômico respectivamente. 

O valor do índice para o meio socioeconômico é bem inferior aos demais 

meios, em virtude dos impactos positivos destes empreendimentos incidirem com 

maior frequência sobre a população afetada. Este resultado foi possível devido a 

fórmula do índice proposto realizar uma subtração dos impactos positivos dos 

impactos negativos.  

Já os valores obtidos para as alterações no meio físico e biótico, no ponto de 

vista da conservação da biodiversidade, são normalmente prejudiciais para a 

manutenção e estrutura dos ambientes. 
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7. CONCLUSÕES  

 

A AIA é a essência do empreendimento, uma vez que a obtenção das 

licenças ambientais está atrelada a sua aprovação.  

Um fator importantíssimo que devemos ter em mente é que em qualquer que 

seja a dimensão dos empreendimentos hidrelétricos, eles sempre produzirão 

impactos, com maior ou menor significância, afetando sempre o meio ambiente e 

compete a nós desenvolver métodos e alternativas para minimizar ao máximo esses 

impactos. 

O estudo em questão propôs o enquadramento da avaliação de impactos 

ambientais em um método ponderado de uma escala pré-definida, com o intuito de 

diminuir a subjetividade inerente ao processo de licenciamento ambiental, em ambas 

as situações, elaboração dos estudos ambientais e avaliação e tomada de decisão 

por parte dos órgãos ambientais. No entanto, por mais interessante e eficiente que 

esta proposta pareça ser, esta subjetividade não pode ser erradicada totalmente 

devido a complexidade e interdisciplinaridade dos estudos e empreendimentos em 

questão. 

A utilização do índice pode agilizar a obtenção do licenciamento ambiental 

uma vez que apontaria com maior precisão o meio mais atingido e o nível de 

impacto para cada um dos meios estudados, e permitiria a aplicação de medidas 

mitigadoras de forma mais objetiva. 

Foi possível observar durante o desenvolvimento deste estudo, que mesmo 

com os avanços na avaliação de impactos ambientais resultantes dos debates 

científicos por métodos cada vez eficientes para a definição correta dos impactos, 

devemos considerar que ainda há limitações no conhecimento científico para o 

estabelecimento de impactos.  

Apesar destas constatações a maior necessidade para a melhoria dos 

procedimentos para a AIA parece ser a mudança de comportamento político dos 

órgãos e instituições governamentais, responsáveis pela avaliação e tomada de 

decisão no processo de licenciamento ambiental. Além da capacitação técnica 

adequada para os funcionários destas instituições e empresas de consultoria. 

Como perspectivas futuras, sugere-se a aplicação do método proposto para 

amadurecimento, aceitação e validação do mesmo no processo de avaliação de 

impactos ambientais em empreendimentos hidrelétricos. Além disso, sugere-se o 
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teste desta ferramenta, de modo que esta possa ser adequada, à diferentes 

empreendimentos. 

  



 

92 

 

8. REFERÊNCIAS 

 

ANA - Agencia Nacional das Águas. 2009. Índice de Qualidade das Águas. 

http://pnqa.ana.gov.br/IndicadoresQA/IndiceQA.aspx. Acesso em 24/08/2012. 

 

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. 2012a. Capacidade de Geração do 

Brasil. http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.asp. 

Acesso em 26/11/2012.  

 

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica. 2012b Banco de Informações de 

Geração. Banco de dados sobre empreendimentos para geração de energia elétrica 

no Brasil 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/OperacaoCapacidadeBrasil.asp

Acesso em 30/07/12. 

 

BALBI, H.M. 2012. Impactos ambientais da implantação de PCHS – O caso da PCH 

Santa Luzia. Monografia (bacharelado) – Universidade de Brasília, Departamento de 

Administração. Brasília, Distrito Federal, Brasil. 39p. 

 

BARÃO, M.A. 2007. Avaliação crítica do licenciamento ambiental como ferramenta 

para o desenvolvimento sustentável – estudo de caso do setor hidrelétrico. 

Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Paraná, Setor de Tecnologia, 

Curso de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental. 

Curitiba, Paraná, Brasil. 186p. 

 

BARBOSA, T.A.S. 2004. Análise do estudo de impacto ambiental da PCH Ninho da 

Águia. Proposta de otimização do processo de licenciamento ambiental utilizando 

uma matriz simplificada. Dissertação de mestrado apresentada à Universidade 

Federal de Itajubá, em Ciências da Engenharia da Energia. 132p. 

 

BARBOSA, T.A.S. & DUPAS, F.A. Utilização de uma matriz simplificada para a 

quantificação e qualificação dos impactos ambientais da PCH ninho da águia. 

ANAIS: VI Simpósio Brasileiro sobre Pequenas e Médias Centrais Hidrelétricas. Belo 

Horizonte - MG, 21 a 25 de abril de 2008. 

 

http://mail.lactec.org.br/owa/redir.aspx?C=1bf21849723940128bacf887cff3e1b8&URL=http%3a%2f%2fpnqa.ana.gov.br%2fIndicadoresQA%2fIndiceQA.aspx
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.asp


 

93 

 

BOLEA, M.E. 1984. “Evaluación de impacto ambiental”, Fondación MAFPRE, 

Madrid.  

 

BORBA, T.M. Actualidade indígena. Coritiba, Typ. e Lytog. Impressora Paranaense, 

1908. 

 

CABEZA DE VACA, A.N. Naufrágios e comentários. Porto Alegre/ São Paulo, L&PM 

Editores S.A., 1987. 

 

CABRERA, A. & A. WILLINK. 1973. Biogeografia de América Latina. Monografia 

nº13. Programa regional de desarollo científico e tecnológico da Secretaria Geral de 

la Organización de los Estados Americanos, Washington D.C. 120 p. 

 

CANTER, L.W. 1979. Water resources assessment – methodology and tecnology 

source book.Ann Arbor Science Publishers Inc. Ann Arbor, Michigan 529p. 

 

CARVALHO, D.L., LIMA, A.V. 2010. Metodologias para avaliação de impactos 

ambientais de aproveitamentos hidrelétricos. Anais Encontro Nacional dos 

Geógrafos. Porto Alegre – RS. 

 

CARVALHO, G.F. 2011. Proposta de uma matriz de aspectos e impactos ambientais 

para linhas de transmissão de energia elétrica no Paraná. Monografia, curso de MBA 

em Sistema de Gestão Ambiental, Pontifícia Universidade Católica do Paraná; 69p. 

 

COSTA, M.V., CHAVES, P.S.V., OLIVEIRA, F.C. 2005. Uso das técnicas de 

avaliação de impacto ambiental em estudos realizados no Ceará. Anais: Intercom – 

Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. XXVIII 

Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UERJ - 5 a 9 de setembro.  

 

DEE, N., BAKER, J.K., DROBNY, N.L., DUKE, K.M., FAHRINGER, D.C. 1972. 

Environmental evaluation system for water resources planning. Columbus, Ohio, 

Battelle Columbus Laboratories, 188p.  

 



 

94 

 

DOIS SALTOS – DOIS SALTOS EMPREENDIMENTOS DE GERAÇÃO LTDA. 

(1999). Aproveitamento Hidrelétrico Dois Saltos. Relatório do Projeto Básico – 

Estudos e Projetos - Vol. III – Parte II. Curitiba. 

 

GIMENES, M.R., ANJOS, L.D. 2003. Efeitos da fragmentação florestal sobre as 

comunidades de aves. Acta Scientiarum. Biological Sciences, 25(2): 391-402. 

 

GOMES, C.S., POLAZ, C.N.M., JORDÃO, C.O., CARVALHO, A.F. 2009. Avaliação 

da Qualidade de Estudos de Impacto Ambiental de Pequenas Centrais Hidrelétricas. 

In: VI Congresso de Meio Ambiente da AUGM, São Carlos. Anais de Eventos da 

UFSCar, v. 5. 

 

HALL, F.C. 1980. Western forest and avian management practices. In: Management 

of western forests and grasslands for nongame birds. Salt Lake City: Forest Service 

General Technical Report: 27-37.  

 

IAIA - International Association for Impact Assessment. 1999. Principles of 

Environmental Impact Assessment Best Practice. Document published by the IAIA in 

cooperation with the Institute of Environmental Assessment, UK. 

 

IAP-GTZ – Instituto Ambiental do Paraná. 1995. Coletânea de textos traduzidos: 

Índices hidroambientais – análise e avaliação do uso na estimação dos impactos 

ambientais e projetos hídricos. 52p.  

 

KLING, A.S.M. 2005. Aplicação do Método Battelle na avaliação do impacto 

ambiental na bacia hidrográfica do rio Piabanha Dissertação (Mestrado) – Escola 

Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca Fiocruz. Rio de Janeiro. 121p. 

 

LACTEC, Instituto de tecnologia para o Desenvolvimento. 2012. Estudo de Impacto 

Ambiental e Relatório de impacto ambiental (EIA/RIMA) para a Pequena Central 

Hidrelétrica Dois Saltos. 

 

LEÃO, L.L. 2008. Considerações sobre impactos socioambientais de Pequenas 

Centrais Hidrelétricas (PCHS) – modelagem e análise. Dissertação de Mestrado da 

UNB – Universidade de Brasilia. 244p. 



 

95 

 

LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981. Da Política Nacional Do Meio 

Ambientehttp://www.mma.gov.br/estruturas/173/_legislacao/173_legislacao2406200

9044312.pdf. Acesso em 10/05/11.  

 

MALKINA-PYKH, I.G. 2000. From data and theory to environmental models and 

indices formation. Ecological Modelling 130: 67–77.  

 

MEFEE, G.K., CARROLL, C.R. 1997. Changes in ecological time: disturbance 

regimes and invasive species. Pp. 243-267. In: Mefee, G.K. & C.R. Carroll (Eds.). 

Principles of Conservation Biology, 2a ed. Massachussets: Sinauer Associates 

Publishers. 729p. 

 

MA - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. 1969. Normais Climatológicas. Volume IV 

(São Paulo – Paraná - Santa Catarina - Rio Grande do Sul). Escritório de 

Meteorologia. Rio de Janeiro. 

 

MMA – Ministério do Meio Ambiente. 2002. Avaliação ambiental estratégica. Brasília: 

MMA/SQA, 92p. 

 

MME- Ministério de Minas e Energia. 2007. Plano Nacional de Energia 2030/ 

Ministério de Minas e Energia; colaboração Empresa de Pesquisa Energética. 

Brasília: MME: EPE. 

 

MOREIRA, I.V.D. 1990. Dicionário Básico de Meio Ambiente. Rio de Janeiro.  

 

MOREIRA, I.V.D. 1993a. Avaliação de impactos ambientais no Brasil: antecedentes, 

situação atual e perspectivas futuras. In: Peno Ari Juchem (ed). Manual de avalição 

de impactos ambientais (MAIA). 2ª ed. Curitiba: IAP: GTZ.  

 

MOREIRA, I.V.D.1993b. Origem e síntese dos principais métodos de avaliação de 

impacto ambiental (AIA). In: Peno Ari Juchem (ed). Manual de avalição de impactos 

ambientais (MAIA). 2ª ed. Curitiba: IAP: GTZ.  

 

http://www.mma.gov.br/estruturas/173/_legislacao/173_legislacao24062009044312.pdf
http://www.mma.gov.br/estruturas/173/_legislacao/173_legislacao24062009044312.pdf


 

96 

 

MOREIRA, I.V.D. 1995. Origem e Síntese dos Principais Métodos de Avaliação de 

Impacto Ambiental (AIA). In: Peno Ari Juchem (ed). Manual de avalição de impactos 

ambientais (MAIA). Curitiba: SEMA / IAP / GTZ, 1995. 

 

MOTA, S., AQUINO, M.D. 2002. Proposta de uma matriz para avaliação de impactos 

ambientais. ANAIS. VI Simpósio Ítalo Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental. 

Vitória – ES. 9p. 

 

MUNN, R.E. Environmental impact assessment: principles and procedures. New 

York: Jonh Wiley e Sons. 1979. 

 

MÜLLER, A.C. Hidrelétricas, Meio ambiente e Desenvolvimento. São Paulo. Makron 

Books. 1995. 

 

NICHOLS, R., HYMAN, E. 1982. Evolution of environmental assessment methods. 

ASCE, Journal of Water resource planning and management, vol. 108, no. WR1: 87-

105. 

 

OLIVEIRA, F.C. de & MOURA, H.J.T. de. 2009. Uso das metodologias de avaliação 

de impacto ambiental em estudos realizados no Ceará. PRETEXTO, Belo Horizonte 

v. 10; n. 4; p. 79-98.  

 

OTT, W.R. 1978. Environmental Indices: Theory and Practice. Ann Arbor Science 

Publishers, Ann Arbor, MI. 

 

PARELLADA, C.I. Relatório final do diagnóstico do patrimônio arqueológico para o 

EIA-RIMA da PCH Confluência, municípios de Turvo e Prudentópolis, Paraná. 

Curitiba, Museu Paranaense – IPHAN –Recitech, 2005. 

 

PARTIDÁRIO, M.R. 1999. AIA de políticas, programas e planos. In: PARTIDÁRIO, 

Maria do Rosário; JESUS, Júlio de. Avaliação de impactos ambientais. Portugal: 

Centro de Estudos de Planejamento e Gestão do Ambiente (CEPGA). 

 



 

97 

 

PERAZZOLI, M., COUTINHO, S.V., SILVA, J.C.M. 2010. Sugestão de critérios 

ambientais para avaliação de impacto ambiental de pequenas centrais hidrelétricas 

na bacia hidrográfica do rio do Peixe – SC. PCH Noticias e SHP News. 46: 27-31. 

 

PONCE, V.M. The Battelle Environmental Evaluation System for water resource 

planning. http://ponce.tv/the_battelle_ees.html. Acesso em 23 de agosto de 2012.  

RIBAUDO, M.O.; HOAG, D.L.; SMITH, M.E.; HEIMLICH, R. 2001. Environmental 

indices and the politics of the Conservation Reserve Program. Ecological Indicators. 

1: 11–20.  

 

ROSA, L.P. Geração hidrelétrica, termelétrica e nuclear. Estudos Avançados. n 21. 

Vol. 59, 2007.  

 

ROSA, L.P., SIGAUD, L., LA ROVERE, E.L., MAGRINI, A., POOLE, A., 

FEARNSIDE, P. 1995. Estado, Energia Elétrica e Meio Ambiente: O Caso das 

Grandes Barragens. COOPE/UFRJ. 

 

SÁNCHEZ, L.E. 2008. Avaliação de Impacto Ambiental: conceitos e métodos. São 

Paulo. Ed. Oficina de Textos. 

 

SOUSA, W.L. 2000. Impacto ambiental de hidrelétricas: uma análise comparativa de 

duas abordagens. Tese de doutorado. UFRJ- Universidade Federal do Rio de 

Janeiro.  

 

SOUZA, P.A.P. 1999. Viabilidade Ambiental na Implantação de Pequenas Centrais 

Hidrelétricas, por Meio de Um Estudo de Caso no Alto da Bacia Hidrográfica do Rio 

Jacaré - Guaçu/SP. Dissertação de Mestrado. USP - Universidade de São Paulo. 

 

STAMM, H.R. 2003. Método para avaliação de impacto ambiental (AIA) em projetos 

de grande porte: estudo de caso de uma usina termelétrica. Tese de Doutorado em 

Engenharia de Produção, no Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 

Produção da Universidade Federal de Santa Catarina.  

 

TEIXEIRA, M.B. 2006. Emprego de uma metodologia multicritério na avaliação do 

estudo de impacto ambiental de hidrelétricas. Tese apresentada ao Programa de 

http://ponce.tv/the_battelle_ees.html


 

98 

 

Pós-Graduação em Recursos Hidricos e Saneamento Ambiental da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Porto Alegre, Brasil, 218p. 

 

TOLEDO, L.G., NICOLELLA, G. 2002. Índice de qualidade de água em microbacia 

sob uso agrícola e urbano. Scientia Agricola, 59(1): 181-186. 

 

VIEIRA, S. Introdução a bioestatística. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.  

 

  



 

99 

 

9. APÊNDICE I 

 

EiIA/RIMAS Consultados: 

 

BRENNAND ENERGIA. Estudo de Impacto Ambiental – EIA: Pequena Central 

Hidreletrica Cantu 3: Rio Cantu, Estado do Paraná. Curitiba, 2009. 3 v.   

CASTRO ENERGIA. Estudo Previo de Impacto Ambiental – EPIA: Pequena 

Central Hidrelétrica Castro.  

CMB CONSULTORIA. Relatório Ambiental Simplificado – RAS: PCH – Rio dos 

Indios. Curitiba, 2009. 

CONFLUÊNCIA ENERGIA. Relatório de Impacto Ambienteal – RIMA: Pequena 

Central Hidrelétrica Confluência. Curitiba, 2010. 

DESENVIX ENERGIAS RENOVÁVEIS. Estudo de Impacto Ambiental – EIA: 

Pequena Central Hidreletrica Bandeira. 

DESENVIX ENERGIAS RENOVÁVEIS. Estudo de Impacto Ambiental – EIA: 

Pequena Central Hidreletrica Bonito A. 

DESENVIX ENERGIAS RENOVÁVEIS. Estudo de Impacto Ambiental – EIA: 

Pequena Central Hidreletrica Bonito B. 

DESENVIX ENERGIAS RENOVÁVEIS. Estudo de Impacto Ambiental – EIA: 

Pequena Central Hidrelétrica do Cobre. 

DESENVIX ENERGIAS RENOVÁVEIS. Estudo de Impacto Ambiental – EIA: 

Pequena Central Hidrelétrica Ervalzinho Baixo.  

DESENVIX ENERGIAS RENOVÁVEIS. Estudo de Impacto Ambiental – EIA: 

Pequena Central Rio do Forno.  

DESENVIX ENERGIAS RENOVÁVEIS. Estudo de Impacto Ambiental – EIA: 

Pequena Central Hidreletrica Salto Grande. 

DESENVIX ENERGIAS RENOVÁVEIS. Estudo de Impacto Ambiental – EIA: 

Pequena Central Hidrelétrica São Manoel.  

EMPRESA DE ESTUDOS ENERGETICOS. Estudo de Impacto Ambiental - EIA: 

Usina Hidreletrica Apertados: Rio Piquiri, Estado do Paraná. Curitiba, 2011. 3 v. 

EMPRESA DE ESTUDOS ENERGETICOS. Estudo de Impacto Ambiental - EIA: 

Usina Hidreletrica Ercilândia: Rio Piquiri, Estado do Paraná. Curitiba, 2011. 3 v. 

EMPRESA DE ESTUDOS ENERGETICOS. Estudo de Impacto Ambiental - EIA: 

Usina Hidreletrica Paiol Grande. Curitiba, 2010. 



 

100 

 

EMPRESA PARANAENSE DE PARTICIPAÇÕES. Estudo Prévio de Impacto 

Ambiental – EPIA: PCH Engenho Velho. Curitiba, 2010. 2 v. 

EMPRESA PARANAENSE DE PARTICIPAÇÕES. Estudo Prévio de Impacto 

Ambiental – EPIA: Pequena Central Hidrelétrica Faxinal dos Santos. Curitiba, 2010. 

EMPRESA PARANAENSE DE PARTICIPAÇÕES. Estudo Prévio de Impacto 

Ambiental – EPIA: Pequena Central Hidrelétrica Vista Alegre. Curitiba, 2010. 

EMPRESA PARANAENSE DE PARTICIPAÇÕES. Relatório de Impacto 

Ambienteal – RIMA: PCH Arrieiros: rio Ribeira do Iguape. Curitiba. 

FORTALEZA ENERGIA. Estudo Prévio de Impacto Ambiental – EPIA: Pequena 

Central Hidrelétrica Fortaleza.  

GRP EMPREENDIMENTOS. Estudo Prévio de Impacto Ambiental – EPIA: 

Pequena Central Hidrelétrica Santa Rita. 

JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA. Relatorio de Impacto Ambienteal 

- RIMA : PCH Bela Vista, Bacia do Rio Chopim. Curitiba, 2011. 122p. 

MULTIFASE – CENTRAIS DE ENERGIA DO BRASIL. Estudo de Impacto 

Ambiental - EIA: PCH Água Limpa. Curitiba, 2011. 3 v. 

PLENA ENERGIA. Estudo de Impacto Ambiental - EIA: Pequena Central 

Hidreletrica Cantu 2: Rio Cantu, Estado do Paraná. Curitiba, 2010. 4 v.  

PROMON ENGENHARIA. Estudo de Impacto Ambiental - EIA: Usina Hidrelétrica 

Telêmaco Borba: Rio Tibagi, Estado do Paraná. Curitiba, 2011. 3 v. 

RDR CONSULTORES ASSOCIADOS. Estudo de Impacto Ambiental - EIA: 

Pequena Central Hidreletrica Caratuva. 

RDR ENERGIA. Relatório Ambiental Simplificado – RAS: PCH das Almas – Rio 

Turvro – PR. Curitiba, 2009. 

RDR ENERGIA. Relatório Ambiental Simplificado – RAS: PCH Ribeirão Bonito: 

Rio Turvo – PR. Curitiba, 2009. 

TECHMA. Relatório Ambiental Simplificado – RAS: PCH Santa Paula – rio Jordão 

– PR. 2009. 2 v. 

TERRA AMBIENTAL. Estudo de Impacto Ambiental - EIA: Implantação da 

Pequena Central Hidrelétrica: PCH Cherobim. Curitiba, 2011. 

 


