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ATA PRELIMINAR DA 9°REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA BI ODIVERSIDADE NO 
RIO TIBAGI 

 
 

Aos dois dias do mês de junho de 2011 às 10:00 horas no Clube Ortigueirense no 
município de Ortigueira, o Sr. Murilo iniciou abertura da reunião apresentando os 
membros da câmara técnica  que estavam presentes Srs. Mario Luís Orsi, Valdomiro e 
Sra. Alba Cavalheiro da UEL, Sr. Marcelo da ONG MAE, Dr. Robertson do MPE, Sras. 
Vanessa Cons. De Meio Ambiente, Eldever Cons. De Turismo e Sr. Nilson da prefeitura 
de Telêmaco Borba, Srs. Tadeu e Luiz do IAP, Sras. Julia e Joceli e Sr. Murilo da Copel, 
Sras Tânia, Geísa, Srs. Leonardo e Juliano do LACTEC, e o Sr. Marcelo Cardoso do 
CECS. Sr. Marcelo Cardoso solicitou que seja registrado em ATA a exigência do MPF 
que seja monitorada a fauna na terra indígena de Mococa. Sr. Murilo seguiu 
apresentando a pauta da reunião sugerindo que o objetivo principal seja a apresentação 
do PACUERA e se houver tempo abre-se a discussão para outros assuntos. Sra. 
Vanessa solicitou que seja incluído o nome dela e da Sra. Edever na CT de 
biodiversidade, mostrou, mas não entregou um ofício a ser encaminhado para o Sr. 
Gilmar. Dr. Tânia do Lactec iniciou apresentando o PACUERA. Sr. Nilson comenta que o 
Plano diretor de TB será atualizado. Dr. Robertson comenta que, segundo a legislação 
de recursos hídricos e a gestão de reservatórios Política Nacional de Recursos Hídricos) 
devem ser consideradas as áreas das microbacias formadoras do reservatório e que o 
mínimo da lei do PACUERA (limite de 2000 metros) é muito pouco para proteger a 
qualidade da água, a reprodução de peixes e a locomoção da fauna. Dr. Tânia explica 
que a área estudada é influenciada por toda bacia e que não existem dados de 
monitoramento nas micro-bacias.  

Dr. Robertson sugeriu que as áreas rurais ao redor do reservatório devem ser 
limitadas para uso de turismo, ressalta que esse mecanismo prejudica o objetivo do 
Pacuera que é normatizar os usos. Sra. Geísa explica que o acesso ao lago não poderá 
ultrapassar de 10% da área total da APP, tanto para particulares como para a 
comunidade.  
Dr. Robertson enfatiza que não deve ficar permitido para áreas rurais a exploração de 
turismo e lazer e que o zoneamento seja restritivo e que seja apenas liberado para 
alguns locais. As restrições devem considerar a sensibilidade do solo, declividade do 
terreno, reprodução dos peixes, qualidade da água, espécies florestais. Dr. Robertson  
não entende que a implantação de áreas de loteamento de chácaras deva ser uso 
permissível em Zona Rural. ao contrário, parcelamento de solo que não tenha fim 
agrícola deve ser considerado área urbana (ainda que destinada a lazer) e a localização 
de tais empreendimentos é exatamente a função do zoneamento proposto no 
PACUERA,  e deve ser estabelecida nos mapas de uso do solo. E que o PACUERA 
deve apresentar uma área de zoneamento que não seja o atual formato de L invertido 
(decorrente da metragem mínima estabelecida pelo CONAMA), mas sim uma área 
retangular, para fins de eficácia no estabelecimento de restrições ao uso do solo que 
atendem às exigências de manutenção de padrões de qualidade de água no 
reservatório, sob pena de, na forma atualmente proposta, diversas atividades 
impactantes da qualidade de água (parcelamento do solo e urbanização) estabelecerem-
se no "recôncavo" do L invertido proposto, na margem esquerda do rio Tibagi. 
 
Abre-se uma discussão sobre quanto poderá ser utilizado de acesso a APP, quanto de 
área e quais serão os critérios de utilização.  
Sr. Luiz do IAP questiona qual objetivo das áreas de lazer públicas, pergunta qual o 
problema da área ser no município de Ortigueira sendo mais próximo de TB para 
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utilização dos munícipes de Telêmaco Borba por causa da dificuldade da área na 
margem direita do reservatório pertencer praticamente toda a Klabin.  
Sr. Mario Orsi sugere que para definição das zonas de turismo seja terminada a 
apresentação, e que com os questionamentos, sejam definidos alguns critérios.  
Sr. Tadeu do IAP faz a sugestão que deva ser diminuída à porcentagem de 10% de 
acesso ao lago. 
Dr. Robertson questionou a nomenclatura Automonitoramento contida no PACUERA, 
uma vez que consta no plano que o CECS não tem autoridade para agir coecertivamente 
em caso de constatações de agressões ou inconformidades ao Meio Ambiente, 
causados por terceiros. Disse que é responsabilidade do proprietário o monitoramento 
da área privada que, neste caso, é de interesse público.  
 
É finalizada a apresentação do PACUERA e realizado intervalo para o almoço as 13 hs. 
 
Reinicia-se no período da tarde mais precisamente às 14hs a CT com questionamentos 
sobre o PACUERA. 
Sr. Nilson da PMTB solicita que tenha um acesso público ao lago para turismo e lazer no 
município. Sra. Edelver da PMTB solicita que para este processo (escolha do acesso) a 
equipe da CT deverá ajudar nas indicações e construção das restrições. 
 
Sra. Alba solicita que sejam pontuadas algumas questões sobre a análise da qualidade 
da água: devem ser contemplados parâmetros para avaliação de metais pesados e 
pesticidas na coluna d’água (não apenas nos sedimentos) e nos peixes ; essas análises 
devem ser incluídas no PBA ou no plano de gerenciamento.  
 
Sr. Mario Orsi comenta sobre o desenho dendrítico do reservatório (com muitos braços e 
reentrâncias) e a situação da área urbana próxima ao mesmo, solicitando que sejam 
contemplados planos de contingência e de risco por causa da presença de aterros 
(sanitário e industrial) próximos ao reservatório, com risco de acidentes com óleos ou 
dejetos humanos.  
Dr. Robertson comenta sobre aumento da incidência de algumas doenças tropicais em 
áreas próximas a reservatórios.Solicita que seja avaliado o aumento de doenças como 
malária, esquistossomose e dengue e que sejam mapeadas áreas que tenham 
potenciais focos de proliferação, para utilizar no zoneamento. Delimitar áreas que 
possam sofrer impactos causados pela presença desses focos. 
 
Sra. Alba expressa sua preocupação quanto a apresentação de uma lista de apenas 44 
sp de árvores,sendo que há registros na literatura, para a área em questão, de mais de 
300; questiona de onde foi retirada essa bibliografia. Dr. Tânia explica que esta lista 
contempla, como está na legenda, as mais encontradas como está descrito no texto 
(após a reunião, verificou-se que a lista das 44 spp apresentadas no pacuera não 
contempla as mais importantes. fica aqui registrada a indicação de que este assunto não 
está esgotado e deve ou ser pautado novamente ou podemos realmente inserir a 
listagem completa). Fica registrada a solicitação da Sra. Alba de que seja incluída no 
relatório a lista completa para justificar as áreas de preservação preferencial. Sr. Luiz 
explica que para o IAP é suficiente as referências de onde essas informações estão mais 
completas, pois caso contrário, o documento fica muito extenso.  
 
Sra. Alba solicita que seja incluída a área total dos tributários para monitoramento e 
conservação por causa da reprodução de peixes e corredores ecológicos. Dra. Tânia 
explica que estas áreas foram priorizadas nas zonas de preservação preferencial.  
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Dra. Tânia explica que estas áreas foram priorizadas nas zonas de preservação 
preferencial. O Sr. Mário orsi contesta a questão dessas áreas de preservação 
abrangerem apenas 1,4% e sugere que seja ampliado para mais de 10%, visto as 
características do reservatório.  
Dr. Robertson solicita que a margem esquerda seja contemplada mais de 1000m para os 
tributários contemplando ordenação do uso do solo. Definir zonas de gradientes Lóticos, 
de transição e Lacustri (reservatório) que apresentarão distintas características na 
manutenção da vegetação e a fauna. Sr. Orsi questiona que apenas 1,4% do total do 
reservatório estão como ZURA (zona de uso restrito da água) área prioritária para 
preservação considerando reprodução de peixes e que essa percentagem é muito 
pequena levando em consideração a sensibilidade ambiental das zonas de transição dos 
diferentes gradientes. E que o mínimo de 1000 m considerados no PACUERA na 
margem esquerda não contempla impactos que podem interferir no reservatório, sendo 
que estes impactos podem gerar custos posteriores para o CECS para melhorar a 
qualidade da água. Fica a solicitação de que seja aumentada a área entre o Lageado e 
Imbauzinho no PACUERA, a sugestão é que seja incluído estes dois rios no zoneamento 
com restrições de uso.  
Sr. Orsi explica que estes rios (Imbauzinho e Lageado Bonito) contemplam os 3 
gradientes e irá abrigar uma biodiversidade maior. 
Tânia comenta que para qualidade da água tem pontos fora do Pacuera 
Sr. Luiz do IAP solicita que seja incluído no PACUERA permissão para mineração ou 
áreas permissíveis para esta atividade. Fica sugerido pelos membros da CT de 
Biodiversidade que não seja permitido dentro da área do PACUERA atividades de 
mineração para preservar larvas, ovos, fito, zoo e peixes. 
 
Dr. Robertson solicita que fique bem claro no zoneamento do Pacuera que em zonas de 
uso rural não poderão ser realizados loteamentos, para que não acabe virando área 
urbana. Mudar de área permitida para permissíveis os locais onde possam ser realizadas 
instalação de condomínios e chácaras para uso de turismo e lazer. 
 
Fica registrado o questionamento da Sra. Alba de que o Pacuera abrange o mínimo 
obrigatório de 1000m e para dar acesso ao lago está contemplado o máximo que é de 
10%. 
 
PMTB sugere que seja incluindo rios do ouro, 7 rincões e laranjeiras no PACUERA. 
Analise de água e monitoramento pois está acontecendo incremento de turismo por 
causa do reservatório. 
 
Sr. Orsi questiona fauna no diagnóstico, o que são dados primários e secundários. Dra. 
Tânia explica que durante o processo saiu um relatório de monitoramento de fauna, por 
este motivo foram incluídos alguns dados primários no PACUERA no decorrer do 
trabalho. Sr. Orsi solicita também que sistematicamente seja detalhado esse plano de 
monitoramento, por exemplo: mamíferos propor manejo, conservação e não apresentar 
somente em itens faltando conceituações de como, quando e onde acontecerão os 
projetos e as execuções. Incluindo nisso a caracterização mais detalhada no que tange 
os invertebrados de modo geral, inclusive concordando com o que o Dr. Robertson 
afirmou sobre futuras endemias que podem ser provocadas por estes. 
Não só o objetivo e sim a metodologia, objetivos, cronogramas e quando serão 
apresentados os resultados. Explicita também que no caso dos peixes o texto inteiro terá 
que ser refeito, a bibliografia é muito atrasada, o médio do Tibagi representa mais do que 
está no relatório, os dados são muito antigos de 1998. Foram colocadas espécies no 
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relatório de peixes que não ocorrem no rio, sugere que seja revisado todo texto de 
peixes. 
A equipe da UEL questiona que no texto estão descritas questões de eventuais impactos 
negativos, que não são eventuais e sim ocorrem e estão ocorrendo. Não contempla a 
questão de espécies invasoras, o processo de facilitação para o aparecimento em 
nenhum momento foi incluído, sugere que seja incluído estudos e plano de controle para 
espécies introduzidas e as potencialmente invasoras em todos os grupos taxonômicos. 
Dra.Tânia fala que não tinha no termo de referência, mas considera importante a 
inclusão desse tema. Sr. Marcelo da ONG MAE solicita que sejam disponibilizados os 
termos de referência do IAP. 
 
Sr. Orsi comenta que a aqüicultura, foi colocada no PACUERA e a utilização de 
“preferencialmente de sp. nativas de peixes”, mas que a legislação não permite exóticas 
deveria ser permitido somente espécies nativas no PACUERA. Dra. Tânia explica que foi 
inserido motivado pelas reuniões com as PMS. Sr. Orsi explica que tanque rede é 
poluente e não é permitido. Sr. Luiz do IAP solicita que também sejam encaminhados 
esses questionamentos para CT de aqüicultura.  Porém o Sr. Orsi coloca que não há no 
GEM um CT de aqüicultura, pois não é uma atividade significativa e que denote 
importância para tal.Dra. Tânia explica que já existem áreas proibidas por causa do 
tempo de residência. Fica sugerido que a liberação para utilização de sp. exóticas e 
tanques rede devem ser condicionas a  estudos. O Sr. Mário Orsi reitera que exóticas 
não são permitidas por lei. 
 
 
Fica entendido em comum acordo que o PACUERA deve estabelecer onde serão áreas 
de lazer os distritos turísticos delimitar pág. 49 do plano ambiental de conservação e uso 
do entorno do reservatório artificial da UHE Mauá. Fica sugerido que não sejam 
permitidos acessos ao lago de particulares para utilização de turismo e lazer, somente 
restrito a acessos públicos. 
 
Sra. Alba, comenta sobre o slide 67 e solicita inclusão de monitoramento de 
remanescentes florestais nos programas de gestão de reservatório. Efeito de borda 
crescimento e fitossociológico. Solicita não deixar áreas de lazer próximas às ilhas, em 
especial a maior delas, que provavelmente servirá de refúgio principalmente para aves 
para não haver invasões ou utilizações indevidas. E que nas áreas de supressão, após 2 
meses de monitoramento de resgate de fauna deveriam ter sido apresentados os dados, 
conforme deliberação na reunião desta CT em dezembro. 
 
 
Sr. Murilo inicia a reunião após um intervalo às 17:30 hs com dados de resgate e 
supressão vegetal. E foi apresentada a área para compensação da mata atlântica com 
fotos e polígonos.  Sra. Alba solicita que a imagem apresentada com as propriedades e o 
polígono da área seja enviada por e.mail, para análise e posterior discussão na próxima 
reunião desta CT. Fica registrado que as dúvidas e discussões ficaram para próxima 
reunião. Sr. Orsi solicita que seja evitada terças e quintas para as próximas reuniões. 
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Ficou previamente combinada uma nova reunião com data a ser definida. Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, da qual eu, Marcelo Cardoso, 
secretário “ad hoc”, lavrei a presente ata. 
 
 
 
 


