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1 INTRODUÇÃO 

O presente Relatório Ambiental Simplificado apresenta informações 

relevantes ao processo de licenciamento ambiental da Linha de Transmissão (LT) 

de 230 kV Mauá - Jaguariaíva, movido junto ao Instituto Ambiental do Paraná. O 

diagnóstico ambiental dos municípios atingidos e das áreas de influência do 

empreendimento, a identificação dos impactos ambientais, decorrentes das etapas 

de implantação e de operação da LT, bem como, as medidas de proteção ambiental, 

necessárias para o bom desenvolvimento deste projeto, estão apresentadas neste 

estudo. A Figura 1.1 apresenta o Mapa de Localização deste empreendimento. 

 

Esta LT será parte integrante do sistema de alimentação/transmissão de 

energia da Usina Hidrelétrica de Mauá, pertencente ao Consórcio Energético 

Cruzeiro do Sul, que é formado pelas empresas públicas COPEL GERAÇÃO S.A e 

ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. O presente Consórcio obteve a 

concessão para a exploração do potencial hidráulico em trecho do Rio Tibagi, 

conforme Decreto de 28 de junho de 2007, emitido pelo Ministério de Minas e 

Energia.   

 

Segundo o Artigo 3º do Decreto supracitado,  as Concessionárias poderão 

estabelecer linhas de transmissão destinadas ao transporte de energia elétrica aos 

seus respectivos centros de carga, sendo-lhes facultada a aquisição negociada das 

respectivas servidões, mesmo que em terrenos de domínio público e faixas de 

domínio de vias públicas, com sujeição aos regulamentos administrativos. 

 

Com este estudo, da equipe multidisciplinar da Ferma Engenharia Ltda., 

pretende-se atender aos requisitos do Instituto Ambiental do Paraná necessários à 

obtenção da Licença Prévia (LP) para a implantação da LT. 
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FIGURA 1.1. LOCALIZAÇÃO DA LINHA DE TRANSMISÃO 230 KW MAUÁ – JAGUARIAÍVA. 
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2 COMPETÊNCIAS 

2.1 INSTITUCIONAIS 

Para iniciar o processo de implantação da Linha de Transmissão de 230 

kV Mauá - Jaguariaíva, o Consórcio Energético Cruzeiro do Sul necessita do 

licenciamento ambiental expedido pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP). O IAP 

trabalha em parceria com algumas instituições estaduais e federais para promover o 

controle, a regulamentação e a fiscalização de obras com passivos ambientais. As 

competências do IAP estão descritas na seqüência. 

 

Instituto Ambiental do Paraná (IAP): 

  

- Proposta, execução e acompanhamento das políticas de meio ambiente do 

Estado; 

- Cumprimento da legislação ambiental, exercendo, para tanto, o poder de 

polícia administrativa, controle, licenciamento e fiscalização; 

- Concessão de licenciamento ambiental para instalação, funcionamento e 

ampliação de atividades, obras, serviços, planos e programas de abrangência 

regional; 

- Licenciamento de empreendimentos florestais e autorização de desmates; 

- Execução do monitoramento ambiental dos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos, do ar e do solo; 

- Elaboração, execução e controle de planos e programas de proteção e 

manutenção da biodiversidade, preservando e restaurando os processos 

ecológicos essenciais, assegurando a reprodução da flora e fauna silvestres; 
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- Organização e manutenção do Sistema Estadual de Unidades de 

Conservação, preservando a diversidade e a integridade do patrimônio 

genético e, por meio de convênio, participação da administração de 

Unidades de Conservação de domínio dos municípios ou da União, bem 

como incentivo e assistência às prefeituras municipais no tocante à 

implantação de bosques, parques, arborização urbana e repovoamento de 

lagos e rios; 

- Execução e promoção da execução da recuperação florestal de áreas de 

preservação permanente, degradadas, reserva florestal legal, e de unidades 

de conservação diretamente ou através de convênios e consórcios; 

- Fiscalização, orientação e controle da recuperação florestal de áreas 

degradadas por atividades econômicas de qualquer natureza; 

- Execução e promoção da execução de todos os atos necessários à proteção, 

conservação e recuperação do meio ambiente; 

- Execução da coleta sistemática de dados e informações sobre o meio 

ambiente; 

- Monitoramento e fiscalização da destinação final dos resíduos sólidos no 

Estado do Paraná; 

- Proposta, estruturação e implementação de instrumentos de gestão da 

política florestal voltados para a renovação, manutenção e ampliação da base 

florestal para fins produtivos; 

- Executar e cumprimento da Lei nº 11.054, de 11 de janeiro de 1995 (Lei 

Florestal do Estado). 

 

O licenciamento ambiental do projeto de construção da Linha de 

Transmissão 230 kV Mauá - Jaguairaiva, prevista na Resolução do CONAMA 279, 

de 27 de junho de 2001, que estabelece o procedimento simplificado para o 

licenciamento ambiental dos empreendimentos com impacto ambiental de pequeno 
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porte, necessários ao incremento da oferta de energia elétrica no País. 

 

 

CONAMA 279, 27 de junho de 2001: 

 

“Art. 1º - Os procedimentos e prazos estabelecidos nesta Resolução 

aplicam-se, em qualquer nível de competência, ao licenciamento ambiental 

simplificado de empreendimentos elétricos com pequeno potencial de impacto 

ambiental, aí incluídos:  

 

I Usinas hidrelétricas e sistemas associados; 

 

II Usinas termelétricas e sistemas associados; 

 

III Sistemas de transmissão de energia elétrica (linhas de transmissão e  

subestações).  

 

IV Usinas Eólicas e outras fontes alternativas de energia.  

Parágrafo único. Para fins de aplicação desta Resolução, os sistemas 

associados, serão analisados conjuntamente aos empreendimentos 

principais.” 

 

”Art. 2º - Para os fins desta Resolução, são adotadas as seguintes definições: 

  

I Relatório Ambiental Simplificado RAS: os estudos relativos aos aspectos 

ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de 

uma atividade ou empreendimento, apresentados como subsídio para a 

concessão da licença prévia requerida, que conterá, dentre outras, as 
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informações relativas ao diagnóstico ambiental da região de inserção do 

empreendimento, sua caracterização, a identificação dos impactos 

ambientais e das medidas de controle, de mitigação e de compensação. 

II Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais: é o documento que 

apresenta, detalhadamente, todas as medidas mitigatórias e compensatórias 

e os programas ambientais propostos no RAS. 

 

III Reunião Técnica Informativa: Reunião promovida pelo órgão ambiental 

competente, a expensas do empreendedor, para apresentação e discussão do 

Relatório Ambiental Simplificado, Relatório de Detalhamento dos 

Programas Ambientais e demais informações, garantidas a consulta e 

participação pública. 

 

IV Sistemas Associados aos Empreendimentos Elétricos: sistemas elétricos, 

pequenos ramais de gasodutos e outras obras de infra-estrutura 

comprovadamente necessárias à implantação e operação dos 

empreendimentos.” 

 

“Art. 3º - Ao requerer a Licença Prévia ao órgão ambiental competente, 

na forma desta Resolução, o empreendedor apresentará o Relatório Ambiental 

Simplificado, atendendo, no mínimo, o conteúdo do Anexo I desta Resolução, bem 

como o registro na Agência Nacional de Energia - ANEEL, quando couber, e as 

manifestações cabíveis dos órgãos envolvidos.” 

2.2 EMPRESAS RESPONSÁVEIS PELO EMPREENDIMENTO 

Os dados do Consorcio Energético Cruzeiro do Sul, responsável pelo 

empreendimento a ser licenciado, estão apresentados na seqüência: 
 

CNPJ/MF: 08.567.195/0001-20 
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Endereço: Rua José Izidoro Biazetto, 158 - Curitiba - Paraná 

Contrato de Constituição de Consórcio registrado na Junta Comercial do Paraná 

sob o N.º 41500146954 

Os dados gerais da Copel Geração S.A. e da Eletrosul - Centrais Elétricas 

S.A., pertencente ao Consórcio Energético Cruzeiro do Sul, estão apresentados na 

Tabela 2.1. 

 
TABELA 2.1.  DADOS DO EMPREENDEDOR. 

Razão Social  COPEL GERAÇÃO E 

TRANSMISSÃO S.A. 

ELETROSUL - CENTRAIS 

ELÉTRICAS S.A. 

CGC/CNPJ: 04.370.282/0001-70 00.073.957/0001-68 

Inscrição Estadual 90.233.068-21 250.254.670 

Inscrição Municipal 423.994-1 - 

Endereço Rua José Izidoro Biazetto, 158 - 

bloco A - Mossunguê, Curitiba - 

Paraná - Brasil 

Rua Deputado Antônio Edu 

Vieira, 999 - Pantanal, 

Florianópolis - Santa Catarina - 

Brasil 

CEP 81200-240 88040-901 

Caixa Postal 318 5091 

E-mail copel@copel.com webmaster@eletrosul.gov.br 

Web Site http://www.copel.com http://www.eletrosul.gov.br 

Fone 

Fax 

(41) 3322-3535 

(41) 3331-4145 

(48) 3231-7000 

(48) 3234-4040 

2.3 EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS 

AMBIENTAIS 

Os dados da empresa Ferma Engenharia Ltda., contratada para a 

elaboração dos estudos ambientais pertinentes, estão apresentados na Tabela 2.2. 

 
TABELA 2.2. DADOS DA CONTRATADA. 

Razão Social FERMA ENGENHARIA LTDA 

Endereço Avenida Marechal Floriano Peixoto, 4859, 

Hauer - Curitiba- PR 

CNPJ 767034040001-03 



 
PLANO DE TRABALHO 

LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV MAUÁ - JAGUARIAÍVA 

 

8 

 

CEP 81630-000 

Fone (41) 3376 - 4725 

Fax (41) 3277 - 3014 

E-mail fermacon@uol.com.br 

A equipe técnica responsável pela elaboração dos respectivos relatórios 

ambientais está apresentada na Tabela 2.3. 

 
TABELA 2.3. EQUIPE TÉCNICA 

 

 

3 DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

O empreendimento em questão consiste na construção de uma Linha de 

Transmissão de 230 kV que interligará a Usina Hidrelétrica de Mauá e a 

Subestação Elevadora de Jaguariaíva. Esta linha de transmissão será construída em 

circuito simples, com cabo de 1x1113 MCM, totalizando 107.191,39 m. Segue a 

descrição da poligonal: 
 
Parte com azimute 327° 24’ 32", segue 111,53 m, até o vértice MV-01 de coordenadas 
UTM, E= 632.527,133 e N= 7.319.487,120. 
 
Deste deflete à esquerda e com azimute 296° 09' 45", segue 1034,74 m, até o vértice MV-
02 de coordenadas UTM, E= 631.598,409 e N= 7.319.943,354. 
 
Deste deflete à esquerda e com azimute 292° 32' 09", segue 2.235,55 m, até o vértice MV-
03 de coordenadas UTM, E= 629.533,569 e N= 7.320.800,157. 
 
Deste deflete à direita e com azimute 296° 27' 16", segue 411,58 m, até o vértice MV-04 de 

coordenadas UTM, E= 629.165,083 e N= 7.320.983,511. 

Nome Função Registro 

Ivo Hauer Malschitzky Geólogo CREA PR-12.514/D 

Gilliano Antônio Ribeiro Geólogo CREA PR-69.098/D 

Juliano José da Silva Santos  Biólogo CRBIO-07-PR-34006/D 

Tatiane Zimmermann   
Fernandes 

Socióloga - 

Cassiana Galante Arquiteta  CREA PR-72.222/D 

Rafael Henrique Camparin Engenheiro Químico CREA 79627/D-PR 
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Deste deflete à esquerda e com azimute 294° 08' 22", segue 1.002,31 m, até o vértice MV-

04A de coordenadas UTM, E= 628.250,420 e N= 7.321.393,416. 

Deste deflete à esquerda e com azimute 262° 23' 20", segue 896,79 m, até o vértice MV-

04B de coordenadas UTM, E= 627.361,534 e N= 7.321.274,639. 

Deste deflete à esquerda e com azimute 257° 29' 55", segue 2.403,93 m, até o vértice MV-

05 de coordenadas UTM, E= 625.014,597 e N= 7.320.754,271. 

Deste deflete à direita e com azimute 279° 48' 32", segue 8.632,02 m, até o vértice MV-06 

de coordenadas UTM, E= 616.508,768 e N= 7.322.224,847. 

Deste deflete à esquerda e com azimute 275° 14' 35", segue 7.631,98 m, até o vértice MV-

07 de coordenadas UTM, E= 608.908,718 e N= 7.322.922,270. 

Deste deflete à esquerda e com azimute 267° 47' 01", segue 8.735,50 m, até o vértice MV-

08 de coordenadas UTM, E= 600.179,750 e N= 7.322.584,432. 

Deste deflete à direita e com azimute 292° 24' 49", segue 592,69 m, até o vértice MV-08A 

de coordenadas UTM, E= 599.631,831 e N= 7.322.810,420. 

Deste deflete à direita e com azimute 307° 49' 14", segue 2.332,61 m, até o vértice MV-08B 

de coordenadas UTM, E= 597.789,218 e N= 7.324.240,751. 

Deste deflete à esquerda e com azimute 276° 59' 24", segue 2.331,06 m, até o vértice MV-

08C de coordenadas UTM, E= 595.475,481 e N= 7.324.524,434. 

Deste deflete à direita e com azimute 292° 24' 39", segue 9.391,32 m, até o vértice MV-09 

de coordenadas UTM, E= 586.793,459 e N= 7.328.104,84. 

Deste deflete à esquerda e com azimute 284° 04' 23", segue 17.930,75 m, até o vértice MV-

10 de coordenadas UTM, E= 569.400,88 e N= 7.332.464,861. 
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Deste deflete à direita e com azimute 317° 43' 40", segue 2.895,78 m, até o vértice MV-10A 

de coordenadas UTM, E= 567.453,015 e N= 7.334.607,612. 

Deste deflete à direita e com azimute 347° 27' 58", segue 253,33 m, até o vértice MV-10B 

de coordenadas UTM, E= 567.398,038 e N= 7.334.854,903. 

Deste deflete à esquerda e com azimute 293° 53' 04", segue 310,83 m, até o vértice MV-

10C de coordenadas UTM, E= 567.113,828 e N= 7.334.980,755. 

Deste deflete à direita e com azimute 317° 43' 41", segue 2.559,27 m, até o vértice MV-11 

de coordenadas UTM, E= 565.392,331 e N= 7.336.874,509. 

Deste deflete à esquerda e com azimute 296° 15' 21", segue 1.435,77 m, até o vértice MV-

12 de coordenadas UTM, E= 564.104,692 e N= 7.337.509,665. 

Deste deflete à esquerda e com azimute 283° 51' 04", segue 1.325,00 m, até o vértice MV-

13 de coordenadas UTM, E= 562.818,219 e N= 7.337.826,870. 

Deste deflete à direita e com azimute 287° 02' 17", segue 3.882,24 m, até o vértice MV-14 

de coordenadas UTM, E= 559.106,372 e N= 7.338.964,396. 

Deste deflete à esquerda e com azimute 275° 09' 37", segue 2.546,19 m, até o vértice MV-

15 de coordenadas UTM, E= 556.570,497 e N= 7.339.193,404. 

Deste deflete à direita e com azimute 278° 33' 35", segue 2.445,20 m, até o vértice MV-15A 

de coordenadas UTM, E= 554.152,532 e N= 7.339.557,351. 

Deste deflete à direita e com azimute 314° 04' 59", segue 1.725,96 m, até o vértice MV-15B 

de coordenadas UTM, E= 552.912,714 e N= 7.340.758,103. 

Deste deflete à esquerda e com azimute 290° 19' 31", segue 1.978,15 m, até o vértice MV-

15C de coordenadas UTM, E= 551.057,735 e N= 7.341.445,215. 
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Deste deflete à esquerda e com azimute 278° 51' 41", segue 3.815,35 m, até o vértice MV-

16 de coordenadas UTM, E= 547.287,928 e N= 7.342.032,952. 

Deste deflete à esquerda e com azimute 252° 11' 59", segue 5.185,33 m acompanhando a 

faixa de segurança da Linha de Transmissão 230 kV Mauá - Figueira, até o vértice MV-17 

de coordenadas UTM, E= 542.350,834 e N= 7.340.447,79. 

Deste deflete à direita e com azimute 273° 15' 17", segue 5.467,46 m acompanhando a faixa 

de segurança da Linha de Transmissão 230 kV Mauá - Figueira, até o vértice MV-18 de 

coordenadas UTM, E= 536.892,191 e N= 7.340.758,199. 

Deste deflete à direita e com azimute 280° 49' 13", segue 3.964,42 m acompanhando a faixa 

de segurança da Linha de Transmissão 230 kV Mauá - Figueira, até o vértice MV-19 de 

coordenadas UTM, E= 532.998,253 e N= 7.341.502,438. 

Deste deflete à esquerda e com azimute 270° 52' 06", segue 1.457,73 m acompanhando a 

faixa de segurança da Linha de Transmissão 230 kV Mauá - Figueira, até o vértice MV-20 

de coordenadas UTM, E= 531.540,693 e N= 7.341.524,528. 

Deste deflete à esquerda e com azimute 239° 00' 04", segue 269,02 m acompanhando a 

faixa de segurança da Linha de Transmissão 230 kV Mauá - Figueira, até o vértice SE-

MAU de coordenadas UTM, E= 531.310,094 e N= 7.341.385,976. 

Na Figura 3.1 está apresentado o traçado da presente linha de 

transmissão. 
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FIGURA 01. TRAÇADO DA LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV MAUÁ -JAGUARIAÍVA. 
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4 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

Nesta seção, serão apresentados os diagnósticos ambientais dos 

municípios atingidos pela LT, em um primeiro momento, e das áreas de influência 

do empreendimento, em etapa posterior, apontando em ambos os casos as 

principais características dos meios físico, biótico e antrópico. 

4.1 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DOS MUNICÍPIOS 

4.1.1 Meio Socioeconômico. 

Para a avaliação do meio socioeconômico será feita uma avaliação das 

principais características dos municípios no âmbito estatual, das reservas indígenas 

afetadas, do uso e ocupação do solo e da arqueologia regional. 

4.1.1.1 Âmbito Estadual 

A implantação da Linha de Transmissão de 230 kV Mauá – Jaguariaíva 

ocorrerá de maneira a atingir uma parcela dos municípios constantes do território 

paranaense, sendo eles Telêmaco Borba, Curiúva, Ventania, Arapoti e Jaguariaíva. 

 

Estes municípios estão inclusos nas divisões territoriais chamadas 

Mesorregiões Paranaenses. Para este estudo serão abordadas a Mesorregião do 

Centro Oriental Paranaense e a Mesorregião do Norte Pioneiro Paranaense. 
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Mesorregião do Centro Oriental Paranaense 

 

A Mesorregião do Centro Oriental Paranaense é formada pela união de 14 

(quatorze) municípios, agrupados em três microrregiões. A Figura 4.1 expõe a 

localização da mesorregião no âmbito estadual. 

 

 
 FIGURA 4.1.  MESORREGIÃO DO CENTRO ORIENTAL PARANAENSE. 

 

A Mesorregião do Centro Oriental Paranaense apresenta uma área 

territorial total de 21.849,546 km2, uma população de 679.379 habitantes (segundo 

estimativa 2006 do IBGE), possuindo então uma densidade demográfica de 31,1 

hab./km2. O Índice de Desenvolvimento Humano médio da mesorregião é de 0, 

762. 
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A mesorregião inclui a Microrregião de Telêmaco Borba, a Microrregião 

de Jaguariaíva e a Microrregião de Ponta Grossa, como visto na Figura 4.1. A 

Tabela 4.1 apresenta os municípios que compõem as microrregiões. 

 
TABELA 4.1. MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM AS MICRORREGIÕES DA MESORREGIÃO DO 

 CENTRO ORIENTAL PARANAENSE. 

Microrregião de Telêmaco 

Borba 

Microrregião de Jaguariaíva Microrregião de Ponta Grossa 

Imbaú 

Ortigueira 

Reserva 

Telêmaco Borba 

Tibagi 

Ventania 

Arapoti 

Jaguariaíva 

Piraí do Sul 

Sengés 

Carambeí 

Castro 

Palmeira 

Ponta Grossa 

 

• Microrregião de Telêmaco Borba 

 

A microrregião avaliada neste estudo será a de Telêmaco Borba, por 

abranger dois dos cinco municípios afetados pela LT. A Tabela 4.2 apresenta os 

dados mais relevantes sobre a Microrregião de Telêmaco Borba. 
 

TABELA 4.2.  DADOS SOBRE A MICRORREGIÃO DE TELÊMACO BORBA (FONTE: IPARDES E IBGE).  

Área total        

 

[km²] 

Número de 

habitantes 

em 2007 

Índice de 

Desenvolvimento 

Humano Médio 

 

PIB 

 

PIB 

per capita 

Densidade 

Demográfica 

[hab/km²] 

9.489,572 150.837 0,700 R$ 1.437.937.475,00 R$ 9.722,45 15,9 

 

A Tabela 4.4 apresenta dados acerca das finanças públicas da 

microrregião. 
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TABELA 4.4.  DESPESAS TOTAIS DA MR TELÊMACO BORBA (FONTE: IPARDES, 2006). 

Despesas Valor [R$] 

Despesas Correntes da MR 119.072.826,58 

Despesas de Capital da MR 19.131.581,19 

Total das Despesas 138.204.407,77 

 

O Fundo de Participação dos Municípios soma um total de R$ 

33.296.192,50 na Microrregião de Telêmaco Borba. As Tabelas 4.4 e 4.5 a seguir 

apresentam dados do setor agropecuário da microrregião. 

 
TABELA 4.4.  QUANTIDADE PRODUZIDA E VALOR ARRECADADO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS 

(FONTE: IPARDES). 

Produção 

Agrícola 

Quantidade 

Produzida 2005 

[ton] 

Quantidade 

Produzida 2006 

[ton] 

Valor 2005 

 

[R$ 1.000,00] 

Valor 2006 

 

[R$ 1.000,00] 

Alho          10 10 24 40 

Arroz          828 905 277 302 

Aveia          30.481 18.412 9.145 6.444 

Batata Inglesa         19.550 22.910 15.100 18.415 

Café          15 06 35 19 

Cana de Açúcar         - 25.500 - 714 

Cebola          51 86 17 36 

Cevada          2.506 1.227 752 515 

Erva Mate          1.670 1.163 268 233 

Feijão          41.119 48.247 50.371 45.942 

Fumo          1.840 1.452 6.734 5.314 

Laranja          638 638 192 225 

Limão          08 08 02 02 

Mamona          - 17 - 13 

Mandioca          3.780 3.120 756 391 

Maracujá          60 480 36 240 

Melancia          3.822 4.885 956 1.222 

Milho          357.545 362.411 87.433 89.326 

Pêssego          114 241 137 241 

Soja          334.055 328.324 153.134 143.381 

Sorgo          742  186 - 

Tangerina          55 68 11 13 

Tomate          29.060 41.164 32.450 17.496 
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Trigo          126.803 58.043 38.041 28.441 

Uva          72 320 108 608 

 
TABELA 4.5.  DADOS GERAIS DO EFETIVO DO REBANHO PECUÁRIO (FONTE: IPARDES). 

Rebanho 2005 

[cabeças] 

2006 

[cabeças] 

Efetivo de Bovinos  380.797 375.621 

Efetivo de Galináceos  220.900 222.600 

Efetivo de Ovinos  29.570 29.163 

Efetivo de Suínos  50.146 52.574 

Efetivo de Caprinos  1.380 1.735 

 

 
FIGURA 4.3.  NÚMERO DE EMPREGOS TOTAL POR REGIÃO. (FONTE: IPARDES, 2006). 

A Tabela 4.6 apresenta os dados gerais de saneamento da microrregião de 

Telêmaco Borba, com abastecimento de água e atendimento de esgoto (FONTE: 

IPARDES, 2007). 
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TABELA 4.6.  SANEAMENTO BÁSICO NA MR TELÊMACO BORBA. 

 Abastecimento de Água Atendimento de Esgoto 

Unidades Residenciais 33.965 17.368 

Unidades Comerciais 1.756 1.222 

Unidades Industriais 117 10 

Unidades na Utilidade Pública 314 140 

Unidades no Poder Público 437 223 

TOTAL 36.589 18.963 

 

• Microrregião de Jaguariaíva 

 

A microrregião avaliada neste estudo será a de Jaguariaíva, por abranger 

dois dos cinco municípios afetados pela LT. A Tabela 4.9 apresenta os dados mais 

relevantes sobre a Microrregião de Jaguariaíva. 

 
TABELA 4.7.  DADOS SOBRE A MICRORREGIÃO DE JAGUARIAÍVA (FONTE: IPARDES E IBGE).  

Área total        

 

[km²] 

Número de 

habitantes 

em 2007 

Índice de 

Desenvolvimento 

Humano Médio 

 

PIB 

 

PIB 

per capita 

Densidade 

Demográfica 

[hab/km²] 

5.653,986 104.383 0,745 R$ 1.185.244.955,00 R$ 11.882,95 18,5 

 

O Fundo de Participação dos Municípios soma um total de R$ 

24.212.158,58 na Microrregião de Jaguariaíva.As Tabelas 4.8 e 4.9 a seguir 

apresentam dados do setor agropecuário da microrregião. 

 
TABELA 4.8.  QUANTIDADE PRODUZIDA E VALOR ARRECADADO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS 

(FONTE: IPARDES). 

Produção Agrícola Quantidade 

Produzida 2005 

[ton] 

Quantidade 

Produzida 2006 

[ton] 

Valor 2005 

 

[R$ 1.000,00] 

Valor 2006 

 

[R$ 1.000,00] 

Abacaxi   38 60 38 62 

Alho          8 9 12 19 

Arroz          266 462 134 162 
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Aveia          31.550 11.545 12.620 5.773 

Banana          180 140 72 56 

Batata Inglesa          8.750 21.700 3.938 10.670 

Café          360 198 1.152 677 

Cana de Açúcar          5.600 1.500 157 56 

Caqui          276 511 152 291 

Feijão          17.595 27.750 21.994 26.598 

Laranja          1.027 1.027 288 129 

Maçã          180  119 - 

Mandioca          3.150 2.955 315 228 

Melancia          300 500 78 135 

Milho          166.675 317.775 57.570 79.444 

Pêssego          264 370 367 529 

Soja          117.900 149.700 58.950 81.263 

Sorgo           521 - 156 

Tangerina          128 170 78 45 

Trigo          68.930 14.370 20.807 7.196 

Uva          39 - 46 - 

 

TABELA 4.9.  DADOS GERAIS DO EFETIVO DO REBANHO PECUÁRIO (FONTE: IPARDES). 

Rebanho 2005 

[cabeças] 

2006 

[cabeças] 

Efetivo de Bovinos  158.930 148.634 

Efetivo de Galináceos  2.932.153 4.192.306 

Efetivo de Ovinos  8.387 8.171 

Efetivo de Suínos  236.177 235.626 

Efetivo de Caprinos  1.788 1.708 

 

A Figura 4.4 apresenta a média do número de empregos por município, e 

a área selecionada uma visão geral da microrregião. O número de empregos (postos 

de trabalho) corresponde ao total de vínculos empregatícios ativos, é diferente do 

número de pessoas empregadas, pois um mesmo indivíduo pode estar ocupando 

mais de um posto de trabalho na data de referência. 
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FIGURA 4.4.  NÚMERO DE EMPREGOS TOTAL POR REGIÃO. (FONTE: IPARDES, 2006). 

 

A Tabela 4.10 apresenta os dados gerais de saneamento da microrregião 

de Jaguariaíva, com abastecimento de água e atendimento de esgoto (FONTE: 

IPARDES, 2007). 
 

TABELA 4.10.  SANEAMENTO BÁSICO NA MR JAGUARIAÍVA. 

 Abastecimento de Água Atendimento de Esgoto 

Unidades Residenciais 15.867 6.718 

Unidades Comerciais 735 449 

Unidades Industriais 55 6 

Unidades na Utilidade Pública 136 59 

Unidades no Poder Público 199 97 

TOTAL 16.992 7.329 

 

Mesorregião do Norte Pioneiro Paranaense 

 

A Mesorregião do Norte Pioneiro Paranaense é formada pela união de 46 

(quarenta e seis) municípios, agrupados em cinco microrregiões. A Figura 4.5 

expõe a localização da mesorregião no âmbito estadual. 
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FIGURA 4.5.  MESORREGIÃO DO NORTE PIONEIRO PARANAENSE. 

 

A Mesorregião do Centro Oriental Paranaense apresenta uma área 

territorial total de 15.726,675 km2, uma população de 542.910 habitantes (segundo 

estimativa 2006 do IBGE), possuindo então uma densidade demográfica de 34,5 

hab./km2. O Índice de Desenvolvimento Humano médio da mesorregião é de 0, 

739. 

 

A mesorregião inclui a Microrregião de Assaí, a Microrregião de 

Cornélio Procópio, a Microrregião de Ibaiti, a Microrregião de Jacarezinho e a 

Microrregião de Wenceslau Braz, como visto na Figura 4.5. A Tabela 4.11 

apresenta os municípios que compõem as microrregiões. 
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TABELA 4.11. MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM AS MICRORREGIÕES DA MESORREGIÃO DO 
 NORTE PIONEIRO PARANAENSE. 

Microrregião de 
Assaí 

Microrregião de 
Cornélio Procópio 

Microrregião de 
Ibaiti 

Microrregião de 
Jacarezinho 

Microrregião de 
Wenceslau Braz 

Assaí 

Jataizinho 

Nova Santa 
Bárbara 

Rancho Alegre 

Santa Cecília do 
Pavão 

São Jerônimo da 
Serra 

São Sebastião da 
Amoreira 

Uraí 

Abatia 

Andirá 

Bandeirantes 

Congonhinhas 

Cornélio Procópio 

Itambaracá 

Leópolis 

Nova América da 
Colina 

Nova Fátima 

Ribeirão do Pinhal 

Santa Amélia 

Santa Mariana 

Santo Antônio do 
Paraíso 

Sertaneja 

Conselheiro 
Mairinck 

Curiúva 

Figueira 

Ibaiti 

Jaboti 

Japira 

Pinhalão 

Sapopema 

Barra do Jacaré 

Cambará 

Jacarezinho 

Jundiaí do Sul 

Ribeirão Claro 

Santo Antônio da 
Platina 

Carlópolis 

Guapirama 

Joaquim Távora 

Quatiguá 

Salto do Itararé 

Santana do Itararé 

São José da Boa 
Vista 

Siqueira Campos 

Tomazina 

Wenceslau Braz 

 

 

 

 

• Microrregião de Ibaiti 

 

A microrregião avaliada neste estudo será a de Ibaiti, por abranger quatro 

dos cinco municípios afetados pela LT. A Tabela 4.12 apresenta os dados mais 

relevantes sobre a Microrregião de Ibaiti. 

 

 

 

 

 



 
PLANO DE TRABALHO 

LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV MAUÁ - JAGUARIAÍVA 

 

24 

 

TABELA 4.12.  DADOS SOBRE A MICRORREGIÃO DE IBAITI (FONTE: IPARDES E IBGE).  

Área total        

 

[km²] 

Número de 

habitantes 

em 2007 

Índice de 

Desenvolvimento 

Humano Médio 

 

PIB 

 

PIB 

per capita 

Densidade 

Demográfica 

[hab/km²] 

3.034,269 76.498 0,693 R$ 438.586.931,00 R$ 5.798,68 25,2 

 

O Fundo de Participação dos Municípios soma um total de R$ 

27.083.347,86 na Microrregião de Ibaiti. 

 

As Tabelas 4.13 e 4.14 a seguir apresentam dados do setor agropecuário 

da microrregião. 

 
TABELA 4.13.  QUANTIDADE PRODUZIDA E VALOR ARRECADADO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS 

(FONTE: IPARDES). 

Produção Agrícola Quantidade 

Produzida 2005 

[ton] 

Quantidade 

Produzida 2006 

[ton] 

Valor 2005 

 

[R$ 1.000,00] 

Valor 2006 

 

[R$ 1.000,00] 

Abacate          229 408 71 184 

Abacaxi   66 86 43 50 

Algodão         557  426 - 

Alho          54 84 109 231 

Amendoim          57 55 47 54 

Arroz          2.456 6.623 1.414 2.941 

Banana          1.995 2.031 977 724 

Batata Doce          30 1.157 09 659 

Batata Inglesa           400 - 240 

Café          7.295 15.038 26.741 59.715 

Cana de Açúcar         342.080 406.500 9.669 15.255 

Caqui          183 250 123 160 

Cebola          483 504 193 324 

Ervilha          0 36 0 66 

Feijão          7.270 13.160 7.888 10.852 

Figo          50 140 66 336 

Goiaba          115 434 127 451 

Laranja          1.855 1.503 580 453 

Limão          354 597 204 329 

Maçã          340 240 340 241 
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Mamão          106 354 76 290 

Mamona          01 06 01 03 

Mandioca          23.290 16.736 2.172 2.205 

Manga          141 442 76 287 

Maracujá          412 526 467 700 

Melancia          1.915 1.883 494 615 

Melão          10 20 12 21 

Milho          64.996 84.521 17.605 22.798 

Pêra          - 60 - 60 

Pêssego          68 202 95 280 

Soja          54.120 44.098 28.226 20.608 

Tangerina          1.042 895 207 137 

Tomate          1.817 1.648 1.464 1.109 

Trigo          18.198 3.246 5.639 1.452 

 

TABELA 4.14.  DADOS GERAIS DO EFETIVO DO REBANHO PECUÁRIO (FONTE: IPARDES). 

Rebanho 2005 

[cabeças] 

2006 

[cabeças] 

Efetivo de Bovinos  251.304 255.832 

Efetivo de Galináceos  831.010 835.809 

Efetivo de Ovinos  5.126 7.190 

Efetivo de Suínos  24.850 27.449 

Efetivo de Caprinos  818 1.238 

 

A Figura 4.6 apresenta a média do número de empregos por município, e 

a área selecionada uma visão geral da microrregião. O número de empregos (postos 

de trabalho) corresponde ao total de vínculos empregatícios ativos, é diferente do 

número de pessoas empregadas, pois um mesmo indivíduo pode estar ocupando 

mais de um posto de trabalho na data de referência. 
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FIGURA 4.6.  NÚMERO DE EMPREGOS TOTAL POR REGIÃO. (FONTE: IPARDES, 2006). 

A Tabela 4.14 apresenta os dados gerais de saneamento da microrregião 

de Ibaiti, com abastecimento de água e atendimento de esgoto (FONTE: IPARDES, 

2007). 

 
TABELA 4.14.  SANEAMENTO BÁSICO NA MR IBAITI. 

 Abastecimento de Água Atendimento de Esgoto 

Unidades Residenciais 18.114 1.686 

Unidades Comerciais 966 171 

Unidades Industriais 52 - 

Unidades na Utilidade Pública 179 15 

Unidades no Poder Público 317 47 

TOTAL 19.628 1.919 

4.1.1.2 Âmbito Municipal 

A LT Mauá – Jaguariaíva atinge cinco municípios do estado do Paraná, 

sendo eles Telêmaco Borba, Curiúva, Ventania, Arapoti e Jaguariaíva. A Figura 4.7 

apresenta a localização geográfica destes municípios no contexto estadual. 
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FIGURA 4.7.  MUNICÍPIOS ATINGIDOS PELA LT 230 KV MAUÁ – JAGUARIAÍVA. 

Na seqüência, será apresentada uma breve descrição de cada um dos 

municípios atingidos pela LT 230 kV Mauá – Jaguariaíva. 

 

Telêmaco Borba 

 

O Município de Telêmaco Borba foi criado em 05 de julho de 1963, pela 

Lei Estadual nº 4738, desmembrado do território de Tibagi e instalado em 21 de 

março de 1964.  

 

Localizado no segundo planalto Paranaense, é um município de médio 

porte, com área total de 1.385,532 km², tendo como limites ao norte o município 

Curiúva, ao sul os municípios de Imbaú e Tibagi, a leste os municípios de Tibagi e 

Ventania e a oeste o município de Ortigueira. Localiza-se a uma latitude de 24°19′ 

27″ sul e uma longitude 50°36′ 58″ oeste, estando a uma altitude de 760 m. 

 

Seu clima é subtropical úmido mesotérmico, de verão fresco com 
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ocorrências pouco freqüentes de geadas, concentrando chuvas nos meses de verão. 

 

Segundo dados do IBGE de 2007, a população total do município é de 

24.397 habitantes.  

 

No município destaca-se a agropecuária, a apicultura, a fabricação de 

cerâmica e a agricultura, que tem como principais produtos a soja e o milho. Na 

pecuária a bovinocultura é a principal atividade. A vegetação nativa é constituída 

por pastagens e matas de araucária, cedro, peroba e caviúna. Atualmente existem 

áreas de reflorestamento dessas espécies, bem como de eucaliptos e pinus. 

 

A história do município está intimamente ligada com a indústria de papel 

Klabin. Em 1941, a família Klabin adquiriu a fazenda Monte Alegre, situada à 

margem direita do Rio Tibagi. Em 1942, no lugar que era denominado Harmonia, 

território da referida fazenda, foi iniciada a construção da fábrica da família Klabin.  

 

Em 1950, a Klabin Fabricador de Papel e Celulose S.A., devido à 

necessidade de prover moradia para seus operários iniciou um loteamento de em 

uma área pertencente ao município de Tibagi, denominado Mandaçaia. Esse núcleo 

populacional foi chamado de “Cidade Nova”. Pouco depois a vila ganhou o nome 

de Telêmaco Borba em homenagem ao Coronel Telêmaco Enéias Augusto 

Morocines Borba, sertanista, indianista e catequizador que exerceu importante 

papel no desbravamento da região. A Tabela 4.15 apresenta os dados mais 

relevantes sobre o município de Telêmaco Borba. 

 
TABELA 4.15.  DADOS SOBRE O MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA (FONTE: IPARDES E IBGE).  

Área total        

 

[km²] 

Número de 

habitantes 

em 2007 

Índice de 

Desenvolvimento 

Humano 

 

PIB 

 

PIB 

per capita 

Densidade 

Demográfica 

[hab/km²] 

1.385,53 23.397 0,767 R$ 682.537.915,00  R$ 10.862,04  47,49 



 
PLANO DE TRABALHO 

LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV MAUÁ - JAGUARIAÍVA 

 

29 

 

 

Indicadores socioeconômicos auxiliam na avaliação municipal. O Índice 

de Gini é uma medida de desigualdade de distribuição de renda. Consiste em um 

número entre 0 (zero) e 1 (um), onde 0 corresponde à completa igualdade de renda 

(onde todos têm a mesma renda- perfeita igualdade) e 1 corresponde à completa 

desigualdade (onde uma pessoa detêm toda a renda). 

 

Pessoas em situação de pobreza é a população calculada em função da 

renda familiar per capita de até ½ salário mínimo. Os dados referentes à Situação 

de Pobreza são provenientes dos microdados do Censo Demográfico (IBGE). 

 

 A Tabela 4.16, a seguir, apresenta os dados municipais dos indicadores, 

como: índice de gini, grau de urbanização, taxa de crescimento geométrico, taxa de 

pobreza e taxa de analfabetismo (estimado para pessoas com idade de 15 anos ou 

superior). 

 
TABELA 4.16.  INDICADORES SOCIOECONÔMICOS MUNICIPAIS (FONTE: IBGE/ IPARDES 2000). 

 

Índice de Gini 

Grau de 

Urbanização 

 

[%] 

Taxa de 

Crescimento 

Geométrico  

[%] 

 

Taxa de Pobreza  

 

[%] 

Taxa de 

Analfabetismo  

 

[%] 

0,580 95,29 0,81 21,60 10,5 

  

Tendo como fonte o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – 

CAGED, observa-se a movimentação agregada de admissões e desligamentos 

empregatícios no município de Telêmaco Borba, no período de janeiro de 2008 a 

agosto de 2008, na Tabela 4.17. A Tabela também afere quanto a Unidade 

Federativa, na qual o município está inserido. 
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 TABELA 4.17. PERFIL DE MOVIMENTAÇÃO EMPREGATÍCIA EM TELÊMACO BORBA   

  (FONTE: CAGED). 

MUNICÍPIO UF MOVIMENTAÇÃO 

Quantidade % Quantidade 

Admissões 6.797 0,78 870.531 

Desligamentos 7.437 1,01 733.039 

Variação Absoluta -640  137.492 

Variação Relativa -4,43%  7,06% 

Nº de empregos formais 14.448 0,74 1.947.520 

Total de Estabelecimentos 2.764 0,53 522.060 

 

A Tabela 4.18 apresenta dados de admissão e desligamentos e o salário 

médio de admissão das 10 ocupações que mais admitiram no período de janeiro de 

2008 a agosto de 2008. 
 

TABELA 4.18. DEZ OCUPAÇÕES QUE MAIS ADMITIRAM NO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
EM 2008 (FONTE CAGED). 

Ocupação Salário 

[R$] 

Admissões Desligamentos Saldo 

Trabalhador de extração vegetal, em geral 746,60 356 409 -53 

Vendedor de comércio varejista 502,83 321 354 -33 

Auxiliar de escritório, em geral 570,76 217 219 -2 

Alimentador de linha de produção 505,39 171 387 -216 

Faxineiro 441,17 170 157 13 

Classificador de madeira 551,80 170 142 28 

Eletricista de instalações 1.188,99 120 101 19 

Montador de máquinas 1.078,66 116 154 -38 

Trabalhador da manutenção de edificações 522,25 116 90 26 

Encanador 1.226,21 110 118 -8 

 

O município de Telêmaco Borba é parte da microrregião paranaense de 

Telêmaco Borba. Dados do CAGED fornecem o comparativo no desempenho, 
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quanto às admissões e desligamentos, do município e da microrregião na qual está 

inserido, como apresenta a Figura 4.8. 

 
FIGURA 4.8. COMPARATIVO ADMISSÕES / DESLIGAMENTOS 

ENTRE TELÊMACO BORBA E MICRORREGIÃO DE 
TELÊMACO BORBA (FONTE: CAGED). 

O Censo Agropecuário fornece o levantamento de informações quanto 

aos estabelecimentos agropecuários, florestais e/ou agrícolas dos municípios. Na 

Tabela 4.19 estão apresentados os dados do ano referência 2006, no município de 

Telêmaco Borba, através de resultados preliminares. 

 
TABELA 4.19. CENSO AGROPECUÁRIO 2006 DE TELÊMACO BORBA (FONTE: IBGE). 

Número de estabelecimentos agropecuários 129 

Número de estabelecimentos com lavoura permanente 28 

Número de estabelecimentos com lavoura temporária 91 

Número de estabelecimentos com pastagens naturais 50 

Número de estabelecimentos com matas e florestas 33 

 Área de matas e florestas 1.062 hectares 

Número de estabelecimentos com bovinos 45 

Número de bovinos 1.326 cabeças 

Número de estabelecimentos com caprinos 04 

 Número de caprinos 48 cabeças 
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Número de estabelecimentos com ovinos 07 

 Número de ovinos 244 cabeças 

Número de estabelecimentos com suínos 26 

Número de suínos 758 cabeças 

Número de estabelecimentos com aves 77 

 Número de aves 8.842 cabeças 

 

O atual prefeito do município de Telêmaco Borba é Eros Danilo Araujo, 

do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, e está à frente da 

administração municipal.  
 

Curiúva 

 

O Município de Curiúva foi criado em 10 de outubro de 1947, pela Lei 

Estadual nº 2 de 10 de outubro de 1947 e instalado em 26 de outubro do mesmo 

ano, foi desmembrado do território de Congonhinhas e São Jerônimo da Serra, e 

instalado em 26 de outubro de 1947.    

 

Localiza-se no segundo planalto Paranaense, apresentando uma área total 

de 573, 465 km², tendo como limites ao norte os municípios de São Jerônimo da 

Serra e Figueira, ao sul Telêmaco Borba, a leste Ibaiti e Ventania e a Oeste 

Ortigueira. Localiza-se a uma latitude de 24°01′ 57″ sul e uma longitude 50°27′ 30″ 

oeste, estando a uma altitude de 1.000 m. 

Seu clima é subtropical úmido mesotérmico, de verão fresco com 

ocorrências de geadas, concentrando chuvas nos meses de verão.  

 

Segundo dados do IBGE de 2007, a população total do município é de 

14.338 habitantes.  
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No município destaca-se a agropecuária, a apicultura a cerâmica e a 

agricultura, que tem como principais produtos a soja, o milho e a mandioca. Na 

pecuária a bovinocultura é a principal atividade, sendo o município um dos maiores 

criadores de gado bovino do estado. A indústria de cerâmica está em grande 

desenvolvimento na área comercial, o clima e a vegetação local favorecem esta 

atividade. A Tabela 4.20 apresenta os dados mais relevantes sobre o município de 

Curiúva. 

 
TABELA 4.20.  DADOS SOBRE O MUNICÍPIO DE CURIÚVA (FONTE: IPARDES E IBGE).  

Área total        

 

[km²] 

Número de 

habitantes 

em 2007 

Índice de 

Desenvolvimento 

Humano 

 

PIB 

 

PIB 

per capita 

Densidade 

Demográfica 

[hab/km²] 

573,46 14.338 0,675 R$ 62.321.343,00  R$ 4.494,87  23,36 

 

Indicadores socioeconômicos auxiliam na avaliação municipal. O Índice 

de Gini é uma medida de desigualdade de distribuição de renda. Consiste em um 

número entre 0 (zero) e 1 (um), onde 0 corresponde à completa igualdade de renda 

(onde todos têm a mesma renda- perfeita igualdade) e 1 corresponde à completa 

desigualdade (onde uma pessoa detêm toda a renda).  

 

Pessoas em situação de pobreza é a população calculada em função da 

renda familiar per capita de até ½ salário mínimo. Os dados referentes à Situação 

de Pobreza são provenientes dos microdados do Censo Demográfico (IBGE). 

 

A Tabela 4.21, a seguir, apresenta os dados municipais dos indicadores, 

como: índice de gini, grau de urbanização, taxa de crescimento geométrico, taxa de 

pobreza e taxa de analfabetismo (estimado para pessoas com idade de 15 anos ou 

superior). 
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TABELA 4.21.  INDICADORES SOCIOECONÔMICOS MUNICIPAIS (FONTE: IBGE/ IPARDES 2000). 

 

Índice de Gini 

Grau de 

Urbanização 

 

[%] 

Taxa de 

Crescimento 

Geométrico  

[%] 

 

Taxa de Pobreza  

 

[%] 

Taxa de 

Analfabetismo  

 

[%] 

0,530 54,45 2,34 43,09 21,0 

  

Tendo como fonte o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – 

CAGED, observa-se a movimentação agregada de admissões e desligamentos 

empregatícios no município de Curiúva, no período de janeiro de 2008 a agosto de 

2008, na Tabela 4.22. A Tabela também afere quanto a Unidade Federativa, na qual 

o município está inserido. 

 
 TABELA 4.22.  PERFIL DE MOVIMENTAÇÃO EMPREGATÍCIA EM CURIÚVA 

(FONTE:   CAGED). 

MUNICÍPIO UF MOVIMENTAÇÃO 

Quantidade % Quantidade 

Admissões 537 0,06 870.531 

Desligamentos 516 0,07 733.039 

Variação Absoluta 21  137.492 

Variação Relativa 1,16%  7,06% 

Nº de empregos formais 1.805 0,09 1.947.520 

Total de Estabelecimentos 458 0,09 522.060 

 

A Tabela 4.23 apresenta dados de admissão e desligamentos e o salário 

médio de admissão das 10 ocupações que mais admitiram no período de janeiro de 

2008 a agosto de 2008. 

 
TABELA 4.23. DEZ OCUPAÇÕES QUE MAIS ADMITIRAM NO MUNICÍPIO DE CURIÚVA EM 2008 

(FONTE CAGED). 

Ocupação Salário 

[R$] 

Admissões Desligamentos Saldo 

Trabalhador de extração vegetal, em geral 472,27  194  115  79  

Serrador de madeira 489,66  104  133  -29  
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Vendedor de comércio varejista 476,14  22  29  -07  

Trabalhador agropecuário, em geral 425,55  22  21  01  

Motorista de ônibus rodoviário 673,29  17  10  07  

Trabalhador de serviços de manutenção de 

edifícios e logradouros 470,73  15  14  01  

Motorista de caminhão (rotas regionais e 

internacionais) 835,69  13  15  -02  

Auxiliar de escritório, em geral 517,70  10  10  0  

Cozinheiro geral 461,33  09  11  -02  

Pedreiro 780,44  09  02  07  

 

O município de Curiúva é parte da microrregião paranaense de Ibaiti. 

Dados do CAGED fornecem o comparativo no desempenho, quanto às admissões e 

desligamentos, do município e da microrregião na qual está inserido, como 

apresenta a Figura 4.9. 

 

 
FIGURA 4.9. COMPARATIVO DE ADMISSÕES E 

DESLIGAMENTOS DO MUNICÍPIO DE CURIÚVA E 
DA MICRORREGIÃO DE IBAITI (FONTE: CAGED). 
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O Censo Agropecuário fornece o levantamento de informações quanto 

aos estabelecimentos agropecuários, florestais e/ou agrícolas dos municípios. Na 

Tabela 4.24 estão apresentados os dados do ano referência 2006, no município de 

Curiúva, através de resultados preliminares. 

 
TABELA 4.24.  CENSO AGROPECUÁRIO 2006 DE CURIÚVA (FONTE: IBGE). 

Número de estabelecimentos agropecuários 748 

Número de estabelecimentos com lavoura permanente 237 

Número de estabelecimentos com lavoura temporária 500 

Número de estabelecimentos com pastagens naturais 590 

Número de estabelecimentos com matas e florestas 537 

Área de matas e florestas 7.113 hectares 

Número de estabelecimentos com bovinos 509 

Número de bovinos 24.343 cabeças 

Número de estabelecimentos com caprinos 24 

 Número de caprinos 454 cabeças 

Número de estabelecimentos com ovinos 67 

 Número de ovinos 1.459 cabeças 

Número de estabelecimentos com suínos 359 

 Número de suínos 4.055 cabeças 

Número de estabelecimentos com aves 605 

 Número de aves 457.147 cabeças 

 

O atual prefeito do município de Curiúva é Marcio da Aparecida 

Mainardes, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, e está a 

frente da administração municipal.  
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Ventania 

 

O Município de Ventania foi criado em 14 de maio de 1990, pela Lei 

Estadual nº 9.244 e instalado oficialmente em 01 de janeiro de 1993. Surgiu através 

do desmembramento do território de Tibagi. 

 

Localizado no Segundo Planalto Paranaense, com uma área total de 816, 

340 km2, tendo como limites ao norte o município de Ibaiti, ao sul os municípios de 

Piraí do Sul e Tibagi, a oeste os municípios de Telêmaco Borba e Curiúva e a leste 

o município de Arapoti. Localiza-se a uma latitude de 24°14′ 45″ sul e uma 

longitude 50°14′ 34″ oeste, estando a uma altitude de 990 m. 

 

Seu clima é subtropical temperado úmido, de verões quentes. Durante o 

verão a temperatura média do ar ultrapassa 22º C e existe ocorrência de 

precipitação em todos os meses do ano. 

 

Segundo dados do IBGE de 2007, a população total do município é de 

10.275 habitantes.  

 

No município destacam-se as atividades industriais, seguido pela 

produção primária e comércio. Entre os principais produtos agrosilvopastoris estão 

a soja, o milho e a batata inglesa; a criação de aves para corte e produção de leite, e 

gado bovino. A Tabela 4.25 apresenta os dados mais relevantes sobre o município 

de Ventania. 

 
TABELA 4.25.  DADOS SOBRE O MUNICÍPIO DE VENTANIA (FONTE: IPARDES E IBGE).  

Área total        

 

[km²] 

Número de 

habitantes 

em 2007 

Índice de 

Desenvolvimento 

Humano 

 

PIB 

 

PIB 

per capita 

Densidade 

Demográfica 

[hab/km²] 

816, 340 10.275 0,665 R$ 92.717.848,00 R$ 11.190,00 12,59 
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Indicadores socioeconômicos auxiliam na avaliação municipal. O Índice 

de Gini é uma medida de desigualdade de distribuição de renda. Consiste em um 

número entre 0 (zero) e 1 (um), onde 0 corresponde à completa igualdade de renda 

(onde todos têm a mesma renda- perfeita igualdade) e 1 corresponde à completa 

desigualdade (onde uma pessoa detêm toda a renda).  

 

Pessoas em situação de pobreza é a população calculada em função da 

renda familiar per capita de até ½ salário mínimo. Os dados referentes à Situação 

de Pobreza são provenientes dos microdados do Censo Demográfico (IBGE). 

 

A Tabela 4.26, a seguir, apresenta os dados municipais dos indicadores, 

como: índice de gini, grau de urbanização, taxa de crescimento geométrico, taxa de 

pobreza e taxa de analfabetismo (estimado para pessoas com idade de 15 anos ou 

superior). 

 
TABELA 4.26.  INDICADORES SOCIOECONÔMICOS MUNICIPAIS (FONTE: IBGE/ IPARDES 2000). 

 

Índice de Gini 

Grau de 

Urbanização 

 

[%] 

Taxa de 

Crescimento 

Geométrico  

[%] 

 

Taxa de Pobreza  

 

[%] 

Taxa de 

Analfabetismo  

 

[%] 

0,580 66,76 2,71 33,49 20,6 

  

Tendo como fonte o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – 

CAGED, observa-se a movimentação agregada de admissões e desligamentos 

empregatícios no município de Ventania, no período de janeiro de 2008 a agosto de 

2008, na Tabela 4.27 A Tabela também afere quanto a Unidade Federativa, na qual 

o município está inserido. 
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TABELA 4.27. PERFIL DE MOVIMENTAÇÃO EMPREGATÍCIA EM VENTANIA (FONTE: 
 CAGED). 

MUNICÍPIO UF MOVIMENTAÇÃO 

Quantidade % Quantidade 

Admissões 624 0,07 870.531 

Desligamentos 836 0,11 733.039 

Variação Absoluta -212 - 137.492 

Variação Relativa -12,51 % - 7,06% 

Nº de empregos formais 1.694 0,09 1.947.520 

Total de Estabelecimentos 332 0,06 522.060 

 

A Tabela 4.28 apresenta dados de admissão e desligamentos e o salário 

médio de admissão das 10 ocupações que mais admitiram no período de janeiro de 

2008 a agosto de 2008. 

 
TABELA 4.28. DEZ OCUPAÇÕES QUE MAIS ADMITIRAM NO MUNICÍPIO DE VENTANIA EM 

2008 (FONTE CAGED). 

Ocupação Salário 

[R$] 

Admissões Desligamentos Saldo 

Classificador de madeira 
516,23  109  68  41 

Trabalhador agropecuário, em geral 
495,08  102  78  24  

Alimentador de linha de produção 
338,71  81  272  -191  

Impregnador de madeira 
479,31  61  50  11  

Operador de motosserra 
473,91  35  23  12  

Motorista de caminhão (rotas regionais e 

internacionais) 817,35  20  24  -4  

Trabalhador de extração vegetal, em geral 
453,07  15  11  4  

Operador de empilhadeira 
617,47  15  18  -3 

Trabalhador volante da agricultura 
506,92  13  6  7  

Operador de trator florestal 
542,92  13  12  1  
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O município de Ventania é parte da microrregião paranaense de Telêmaco 

Borba. Dados do CAGED fornecem o comparativo no desempenho, quanto à 

admissões e desligamentos, do município e da microrregião na qual está inserido, 

como apresenta a Figura 4.29. 
 

 
FIGURA 4.29. COMPARATIVO DE ADMISSÕES E 

DESLIGAMENTOS DO MUNICÍPIO DE VENTANIA E 
DA MICRORREGIÃO DE TELÊMACO BORBA. 

 

O Censo Agropecuário fornece o levantamento de informações quanto 

aos estabelecimentos agropecuários, florestais e/ou agrícolas dos municípios. Na 

Tabela 4.30 estão apresentados os dados do ano referência 2006, no município de 

Ventania, através de resultados preliminares. 

 
TABELA 4.30. CENSO AGROPECUÁRIO 2006 DE VENTANIA (FONTE: IBGE). 

Número de estabelecimentos agropecuários 533 

Número de estabelecimentos com lavoura permanente 122 

Número de estabelecimentos com lavoura temporária 315 

Número de estabelecimentos com pastagens naturais 306 

Número de estabelecimentos com matas e florestas 303 

Área de matas e florestas 11.376 hectares 

Número de estabelecimentos com bovinos 305 
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 Número de bovinos 12.382 cabeças 

Número de estabelecimentos com caprinos 16 

Número de caprinos 305 cabeças 

Número de estabelecimentos com ovinos 65 

Número de ovinos 2.800 cabeças 

Número de estabelecimentos com suínos 216 

Número de suínos 3.082 cabeças 

Número de estabelecimentos com aves 412 

Número de aves 20.012 cabeças 

 

O atual prefeito do município de Ventania é Ocimar Roberto Bahnert de 

Camargo, do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, e está a frente da 

administração municipal.  

 

Arapoti 

 

O Município de Arapoti foi criado em 26 de novembro de 1954, pela Lei 

Estadual nº 254 e instalado oficialmente em 18 de dezembro de 1955. Surgiu 

através do desmembramento do território de Jaguariaíva. 

 

Localizado no Segundo Planalto Paranaense, com uma área total de 

1.362, 062 km2, tendo como limites ao norte os municípios de Ibaiti, Pinhalão e 

Tomazina, ao sul os municípios de Jaguariaíva e Piraí do Sul, a oeste o município 

de Ventania e a leste os municípios de Wenceslau Braz e São José da Boa Vista. 

Localiza-se a uma latitude de 24°09′ 28″ sul e uma longitude 49°99′ 37″ oeste, 

estando a uma altitude de 872 m. 
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Seu clima é subtropical temperado úmido, de verões quentes. Durante o 

verão a temperatura média do ar ultrapassa 22º C e existe ocorrência de 

precipitação em todos os meses do ano. 

 

Segundo dados do IBGE de 2007, a população total do município é de 

25.645 habitantes.  

 

No município destacam-se as atividades industriais, seguido pelo 

comércio e a produção primária. O município é considerado um pólo de alta 

tecnologia em agricultura e pecuária com destaque para a produção de soja, milho, 

trigo, suínos, frangos e gado holandês leiteiro de alta linhagem. A Tabela 4.60 

apresenta os dados mais relevantes sobre o município de Arapoti. 

 

Teve alavancado seu desenvolvimento a partir de 1910, com a instalação 

de uma serraria e fábrica de papel da Southern Brazil Lumber & Colonization 

Companye e logo depois, em 1912, com a chegada do Ramal Ferroviário do 

Paranapanema.  

 

Vivendo os ciclos econômicos do café produzido em grande escala na 

região do Norte Pioneiro do Paraná, e o ciclo da madeira, recebeu a partir de 1916, 

imigrantes de origem espanhola e polonesa. Em 1960, foi a vez da imigração 

holandesa, que fundou a CAPAL - Cooperativa Agro-Industrial, integrante do 

grupo ABC do complexo Batavo e mais recentemente , a construção da Inpacel 

Indústria Ltda, fez surgir no município uma das mais modernas indústrias 

papeleiras do país. 
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TABELA 4.31.  DADOS SOBRE O MUNICÍPIO DE ARAPOTI (FONTE: IPARDES E IBGE). 

Área total        

 

[km²] 

Número de 

habitantes 

em 2007 

Índice de 

Desenvolvimento 

Humano 

 

PIB 

 

PIB 

per capita 

Densidade 

Demográfica 

[hab/km²] 

1.362, 062 25.645 0,761 R$ 412.660.470,00 R$ 15.511,00 18,83 

 

Indicadores socioeconômicos auxiliam na avaliação municipal. O Índice 

de Gini é uma medida de desigualdade de distribuição de renda. Consiste em um 

número entre 0 (zero) e 1 (um), onde 0 corresponde à completa igualdade de renda 

(onde todos têm a mesma renda- perfeita igualdade) e 1 corresponde à completa 

desigualdade (onde uma pessoa detêm toda a renda).  

 

Pessoas em situação de pobreza é a população calculada em função da 

renda familiar per capita de até ½ salário mínimo. Os dados referentes à Situação 

de Pobreza são provenientes dos microdados do Censo Demográfico (IBGE). 

 

A Tabela 4.32, a seguir, apresenta os dados municipais dos indicadores, 

como: índice de gini, grau de urbanização, taxa de crescimento geométrico, taxa de 

pobreza e taxa de analfabetismo (estimado para pessoas com idade de 15 anos ou 

superior). 

 
TABELA 4.32.  INDICADORES SOCIOECONÔMICOS MUNICIPAIS (FONTE: IBGE/ IPARDES 2000). 

 

Índice de Gini 

Grau de 

Urbanização 

 

[%] 

Taxa de 

Crescimento 

Geométrico  

[%] 

 

Taxa de Pobreza  

 

[%] 

Taxa de 

Analfabetismo  

 

[%] 

0,720 73,22 1,67 30,13 11,0 

  

Tendo como fonte o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – 

CAGED, observa-se a movimentação agregada de admissões e desligamentos 
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empregatícios no município de Arapoti, no período de janeiro de 2008 a agosto de 

2008, na Tabela 4.33. A Tabela também afere quanto a Unidade Federativa, na qual 

o município está inserido. 

 
 TABELA 4.33.  PERFIL DE MOVIMENTAÇÃO EMPREGATÍCIA EM ARAPOTI 

(FONTE:   CAGED). 

MUNICÍPIO UF MOVIMENTAÇÃO 

Quantidade % Quantidade 

Admissões 1.373 0,16 870.531 

Desligamentos 1.245 0,17 733.039 

Variação Absoluta 128 - 137.492 

Variação Relativa 2,91 % - 7,06% 

Nº de empregos formais 4.392 0,23 1.947.520 

Total de Estabelecimentos 1.350 0,26 522.060 

 

A Tabela 4.34 apresenta dados de admissão e desligamentos e o salário 

médio de admissão das 10 ocupações que mais admitiram no período de janeiro de 

2008 a agosto de 2008. 

 
TABELA 4.34. DEZ OCUPAÇÕES QUE MAIS ADMITIRAM EM ARAPOTI EM 2008 (FONTE CAGED). 

Ocupação Salário [R$] Admissões Desligamentos Saldo 

Trabalhador agropecuário, em geral 538,12  129  92  37  

Alimentador de linha de produção 432,78  107  95  12  

Vendedor de comércio varejista 474,27  92  62  30  

Moldador de plástico por injeção 455,00  71  27  44  

Trabalhador de serviços de manutenção de 

edifícios e logradouros 426,00  49  35  14  

Costureiro, a máquina na confecção em 

série 469,66  44  05  39  

Motorista de caminhão (rotas regionais e 

internacionais) 671,88  43  44  -1 

Motorista de carro de passeio 809,88  40  47  -7 

Auxiliar de escritório, em geral 516,86  37  32  05  
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Trabalhador de extração vegetal, em geral 469,57  35  125  -90  

 

O município de Arapoti é parte da microrregião paranaense de 

Jaguariaíva. Dados do CAGED fornecem o comparativo no desempenho, quanto à 

admissões e desligamentos, do município e da microrregião na qual está inserido, 

como apresenta a Figura 4.11. 

 
FIGURA 4.11. COMPARATIVO DE ADMISSÕES E 

DESLIGAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI E DA 
MICRORREGIÃO DE JAGUARIAÍVA. 

O Censo Agropecuário fornece o levantamento de informações quanto 

aos estabelecimentos agropecuários, florestais e/ou agrícolas dos municípios. Na 

Tabela 4.35 estão apresentados os dados do ano referência 2006, no município de 

Arapoti, através de resultados preliminares. 

 
TABELA 4.35.  CENSO AGROPECUÁRIO 2006 DE ARAPOTI (FONTE: IBGE). 

Número de estabelecimentos agropecuários 919 

Número de estabelecimentos com lavoura permanente 84 

Número de estabelecimentos com lavoura temporária 554 

Número de estabelecimentos com pastagens naturais 558 

Número de estabelecimentos com matas e florestas 591 

Área de matas e florestas 58.348 hectares 
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Número de estabelecimentos com bovinos 483 

 Número de bovinos 47.259 cabeças 

Número de estabelecimentos com caprinos 18 

Número de caprinos 271 cabeças 

Número de estabelecimentos com ovinos 80 

 Número de ovinos 2.302 cabeças 

Número de estabelecimentos com suínos 231 

Número de suínos 88.731 cabeças 

Número de estabelecimentos com aves 403 

Número de aves 424.547 cabeças 

 

O atual prefeito do município de Ventania é Luis Fernando de Masi, do 

Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, e está a frente da administração 

municipal.  
 

Jaguariaíva 

 

O Município de Jaguariaíva foi criado em 15 de setembro de 1823, pela 

Lei de São Paulo nº 07 de 06 de setembro de 1845 e instalado oficialmente em 26 

de junho de 1876. Elevado a condição de cidade, por Lei Estadual nº 811, de 05 de 

maio de 1908. Surgiu através do desmembramento do território de Castro. 

 

Localizado no Segundo Planalto Paranaense, com uma área total de 

1.456, 401 km2, tendo como limites ao norte os municípios de Arapoti e São José 

da Boa Vista, ao sul o município de Doutor Ulysses, a oeste o município de Piraí do 

Sul e a leste o município de Sengés. Localiza-se a uma latitude de 24°15′ 03″ sul e 

uma longitude 49°42′ 21″ oeste, estando a uma altitude de 840 m. 
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Seu clima é subtropical úmido mesotérmico. Apresenta verões frescos, 

com temperatura média inferior a 22º C e invernos com ocorrências de geadas 

severas e freqüentes (temperatura média inferior a 10º C), não apresentando 

estações de seca.  

 

Segundo dados do IBGE de 2007, a população total do município é de 

31.865 habitantes.  

 

No município destacam-se as atividades industriais, seguido pelo 

comércio e a produção primária. Entre os principais produtos agrosilvopastoris 

estão a soja, o milho e feijão; a criação de aves para corte e produção de leite, e 

gado bovino. A Tabela 4.36 apresenta os dados mais relevantes sobre o município 

de Jaguariaíva. 

 
TABELA 4.36.  DADOS SOBRE O MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA (FONTE: IPARDES E IBGE). 

Área total        

 

[km²] 

Número de 

habitantes 

em 2007 

Índice de 

Desenvolvimento 

Humano 

 

PIB 

 

PIB 

per capita 

Densidade 

Demográfica 

[hab/km²] 

1.456, 401 31.865 0,757 R$ 374.980.323,00 R$ 11.811,00 21,88 

 

Indicadores socioeconômicos auxiliam na avaliação municipal. O Índice 

de Gini é uma medida de desigualdade de distribuição de renda. Consiste em um 

número entre 0 (zero) e 1 (um), onde 0 corresponde à completa igualdade de renda 

(onde todos têm a mesma renda- perfeita igualdade) e 1 corresponde à completa 

desigualdade (onde uma pessoa detêm toda a renda).  

Pessoas em situação de pobreza é a população calculada em função da 

renda familiar per capita de até ½ salário mínimo. Os dados referentes à Situação 

de Pobreza são provenientes dos microdados do Censo Demográfico (IBGE). 

 



 
PLANO DE TRABALHO 

LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV MAUÁ - JAGUARIAÍVA 

 

48 

 

A Tabela 4.37, a seguir, apresenta os dados municipais dos indicadores, 

como: índice de gini, grau de urbanização, taxa de crescimento geométrico, taxa de 

pobreza e taxa de analfabetismo (estimado para pessoas com idade de 15 anos ou 

superior). 

 
TABELA 4.37.  INDICADORES SOCIOECONÔMICOS MUNICIPAIS (FONTE: IBGE/ IPARDES 2000). 

 

Índice de Gini 

Grau de 

Urbanização 

 

[%] 

Taxa de 

Crescimento 

Geométrico  

[%] 

 

Taxa de Pobreza  

 

[%] 

Taxa de 

Analfabetismo  

 

[%] 

0,540 83,24 2,29 27,24 10,6 

 

Tendo como fonte o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – 

CAGED, observa-se a movimentação agregada de admissões e desligamentos 

empregatícios no município de Jaguariaíva, no período de janeiro de 2008 a agosto 

de 2008, na Tabela 4.38. A Tabela também afere quanto a Unidade Federativa, na 

qual o município está inserido. 

 
 TABELA 4.38.  PERFIL DE MOVIMENTAÇÃO EMPREGATÍCIA EM 

JAGUARIAÍVA (FONTE:  CAGED). 

MUNICÍPIO UF MOVIMENTAÇÃO 

Quantidade % Quantidade 

Admissões 3.082 0,35 870.531 

Desligamentos 2.933 0,4 733.039 

Variação Absoluta 149 - 137.492 

Variação Relativa 2,67 % - 7,06% 

Nº de empregos formais 5.571 0,29 1.947.520 

Total de Estabelecimentos 1.511 0,29 522.060 

 

A Tabela 4.39 apresenta dados de admissão e desligamentos e o salário 

médio de admissão das 10 ocupações que mais admitiram no período de janeiro de 

2008 a agosto de 2008. 
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TABELA 4.39. DEZ OCUPAÇÕES QUE MAIS ADMITIRAM NO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA  EM 2008 

(FONTE CAGED). 

Ocupação Salário 

[R$] 

Admissões Desligamentos Saldo 

Mecânico de manutenção de máquinas, em 

geral 1.252,08  337  334  03  

Trabalhador de extração vegetal, em geral 416,56  238  259  -21  

Trabalhador de manutenção de edificações 452,83  193  144  49  

Motorista de caminhão (rotas regionais e 

internacionais) 889,85  175  143  32  

Classificador de madeira 522,84  163  73  90  

Pintor de estruturas metálicas 481,67  132  127  05 

Vendedor de comércio varejista 486,69  113  83  30  

Eletricista de manutenção eletroeletrônica 758,07  98  135  -37  

Servente de obras 515,61  88  55  33  

Eletricista de instalações (cenários) 516,55  86  100  -14  

 

O município de Jaguariaíva é parte da microrregião paranaense de 

Jaguariaíva. Dados do CAGED fornecem o comparativo no desempenho, quanto à 

admissões e desligamentos, do município e da microrregião na qual está inserido, 

como apresenta a Figura 4.12. 
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FIGURA 4.12. COMPARATIVO DE ADMISSÕES E 

DESLIGAMENTOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA 
E DA MICRORREGIÃO DE JAGUARIAÍVA. 

 

O Censo Agropecuário fornece o levantamento de informações quanto 

aos estabelecimentos agropecuários, florestais e/ou agrícolas dos municípios. Na 

Tabela 4.40 estão apresentados os dados do ano referência 2006, no município de 

Arapoti, através de resultados preliminares. 

 
TABELA 4.40.  CENSO AGROPECUÁRIO 2006 DE JAGUARIAÍVA (FONTE: IBGE). 

Número de estabelecimentos agropecuários 1.170 

Número de estabelecimentos com lavoura permanente 64 

Número de estabelecimentos com lavoura temporária 376 

Número de estabelecimentos com pastagens naturais 708 

Número de estabelecimentos com matas e florestas 463 

Área de matas e florestas 13.990 hectares 

Número de estabelecimentos com bovinos 618 

Número de bovinos 34.549 cabeças 

Número de estabelecimentos com caprinos 37 

Número de caprinos 495 cabeças 

Número de estabelecimentos com ovinos 160 
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 Número de ovinos 4.323 cabeças 

Número de estabelecimentos com suínos 276 

Número de suínos 18.514 cabeças 

Número de estabelecimentos com aves 930 

Número de aves 386.327 cabeças 

 

O atual prefeito do município de Jaguariaíva é Samir Alves de Mello, do 

Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, e está a frente da 

administração municipal. Dados gerais acerca das finanças públicas municipais não 

são publicamente visualizáveis. 

4.1.1.3 Reservas Indígenas. 

Segundo a lei brasileira, Artigo 27 do Estatuto do Índio, reserva indígena 

é uma área de domínio da União, destinada a servir de habitat a grupo indígena, 

com os meios suficientes à sua subsistência. A reserva indígena não é 

necessariamente área de ocupação tradicional indígena, distinguindo-se nisso de 

terra indígena (área indígena), definida na Constituição de 1988. 

 

O parágrafo 1º do Artigo 231 da Constituição Federal estabelece que 

“terra indígena é a terra tradicionalmente ocupada pelos índios, por eles habitada 

em caráter permanente, utilizada para as suas atividades produtivas, imprescindível 

à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e necessária 

sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições”. Segundo 

o inciso XI do Artigo 20 da Constituição Federal, “são bens da União” e que, pelo 

parágrafo 4º do Artigo 231, as terras indígenas são “inalienáveis e indisponíveis e 

os direitos sobre elas imprescritíveis”. A Figura 4.13 apresenta o Mapa de Terras 

Indígenas no Paraná. 
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FIGURA 4.13.  MAPA DE TERRAS INDÍGENAS DO PARANÁ. 

 

A presença das Reservas Indígenas Queimadas e Mococa, localizadas no 

Município de Ortigueira, e das Reservas Barão de Antonina e São Jerônimo da 

Serra, localizadas no Município São Jerônimo da Serra, apesar de não estarem 

localizadas nos municípios atingidos pela LT, será avaliada neste estudo, 

considerando que estas se encontram a um raio de aproximação inferior a 30 km da 

LT. Na Tabela 4.41 estão listadas algumas informações relevantes das referidas 

tribos, segundo levantamento realizado por BURATO et al. (2005) . 
 

TABELA 4.41.  TRIBOS INDÍGENAS NAS PROXIMIDADES DA LINHA DE TRANSMISSÃO. 

Terras Indígenas Aldeias Etnias População Municípios Área  [ha] 

Queimadas 
Sede e Aldeia do 

Campo 
Kaingang 355 Ortigueira 3.081,0 

Mococa Sede e Gamelão Kaingang 79 Ortigueira 848,0 

Barão de Antonina 
Sede, Cedro e 

Pedrinha 
Kaingang 395 

São Jerônimo 
da Serra 

3.751,0 

São Jerônimo da 
Serra 

Sede e Guarani 

Kaingang 

Guarani 

Xetá 

375 
São Jerônimo 

da Serra 
1.339,0 
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As terras indígenas de Queimadas e Mococa localizam-se no município 

de Ortigueira, não contemplado no exercício deste estudo, mas abordado neste 

tópico. 

 

Ortigueira, município paranaense, localizado na mesorregião centro 

oriental, pertencente a microrregião de Telêmaco Borba. Possui uma área total de 

2.430 km2, uma população de 25.000 habitantes e apresenta como municípios 

limítrofes: Tamarana, São Jerônimo da Serra, Sapopema, Curiúva, Telêmaco 

Borba, Imbaú, Reserva, Rosário do Ivaí, Grandes Rios, Faxinal e Mauá da Serra. A 

Figura 4.14 apresenta a localização do município de Ortigueira dentro do território 

paranaense e a área compreendida pelas reservas indígenas de Queimadas e 

Mococa. 

 

 
 FIGURA 4.14.  LOCALIZAÇÃO DE ORTIGUEIRA E DAS TERRAS INDÍGENAS. 
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O clima predominante na região é o subtropical úmido, mesotérmico, de 

verões frescos e ocorrências de geadas. 

 

As terras indígenas de Queimadas e Mococa são pertencentes à região da 

Bacia Hidrográfica do rio Tibagi. A bacia do rio Tibagi inclui 24.712 km2 do 

território paranaense. Entre suas nascentes, no município de Ponta Grossa, e a foz 

no rio Paranapanema o Tibagi percorre pelo menos 616 km, caracterizados em 

grande parte por extensos trechos de corredeira. 

 

As nascentes do rio Tibagi encontram-se na região do Arenito Furnas, 

formação geológica responsável pela constância de seu regime hídrico. Por isso, 

diferente do que ocorre em outras grandes bacias do Paraná como a do rio Ivaí e do 

rio Piquiri, onde o rio adquire volume e constância de água apenas em suas porções 

finais. O rio Tibagi se mostra caudaloso já na sua metade superior. Ao nascer em 

altitudes próximas a 1.200 metros, até aproximadamente 700 metros de altitude, o 

Tibagi é bordado por um mosaico de ambientes definido como Estepe-gramíneo-

lenhosa, onde campos secos e úmidos, mata de galeria, floresta com araucária e o 

cerrado dividem a paisagem com as grandes áreas agrícolas.  

 

A Reserva Indígena Queimadas está situada na porção noroeste do 

Segundo Planalto paranaense, entre altitudes que variam entre 560 e 880 m, na 

região fitoecológica da Floresta Ombrófila Mista. Sabe-se, contudo, que na década 

de 50 do século passado a região já havia sido submetida à exploração madeireira, 

conforme mapeamento realizado por Reinhard Maack. 

 

A Reserva Indígena Mococa está situada na porção noroeste do Segundo 

Planalto paranaense, entre altitudes que variam entre 520 e 680 m, em uma região 

de transição fitoecológica entre a Floresta Ombrófila Mista e a Floresta Estacional 



 
PLANO DE TRABALHO 

LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV MAUÁ - JAGUARIAÍVA 

 

55 

 

Semidecidual, com predomínio da segunda, que se infiltra pelo vale do rio Tibagi e 

afluentes, de menores altitudes. Atualmente, predominam na reserva estágios 

secundários da vegetação original, as chamadas capoeiras, advindas do abandono 

do uso do solo, em diferentes condições e idades. 

 

Dentre as Reservas Indígenas apresentadas na Tabela 4.77, a Mococa é a 

que se encontra mais próxima do traçado da LT, cerca de 5 km da localização 

prevista para a Usina Hidrelétrica de Mauá, que coincide com o ponto de partida da 

poligonal LT Mauá - Jaguairaiva. 

 

O Projeto Básico Ambiental da Usina Hidrelétrica de Mauá apresenta os 

programas de acompanhamento e monitoramento das aldeias indígenas nas 

proximidades da obra, porém ressalva que “não estão previstas quaisquer alterações 

na infra-estrutura que afetem a área da aldeia indígena de Mococa (3 km a jusante 

da barragem, em linha reta) e de Queimadas”. 

 

 A foto da terra indígena de Mococa, obtida através de levantamento de 

campo, está apresentada na Figura 4.15. 

 

 
 FIGURA 4.15. RESERVA INDÍGENA MOCOCA. 
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As Figuras 4.16 e 4.17 apresentam o mapa de uso do solo nas Reservas 

Indígenas de Queimadas e Mococa, respectivamente. 
 

 
FIGURA 4.16.  MAPA DE USO DO SOLO NA RESERVA INDÍGENA DE QUEIMADAS. 
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FIGURA 4.17.   MAPA DE USO DO SOLO NA RESERVA INDÍGENA DE MOCOCA. 

 

Consta do Projeto Básico Ambiental da Usina Hidrelétrica de Mauá, que 

“A FUNAI, através do CGPIMA (Coordenação Geral de Patrimônio Indígena e 

Meio Ambiente – CGPIMA) encaminhou ao Instituto Ambiental do Paraná, em 30 

de maio de 2006, o ofício nº 235 contendo o “Termo de Referência” sobre a 

condicionante indígena para as Terras Indígenas de Queimadas e Mococa, referente 

ao aproveitamento hidrelétrico de Mauá. Este Termo de Referência está sendo 

executado de acordo com suas especificações e será entregue ao órgão licenciador 

em documento”. 

4.1.1.4 Aspectos Populacionais. 

Os municípios aqui analisados somam uma população de 105.520 

habitantes. Desses, o mais populoso é Jaguariaíva. A maior parte da população, 

83,24%, está situada dentro do perímetro urbano. Apesar do município de 

Jaguariaíva ser o mais populoso, o que possui maior densidade demográfica é 
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Telêmaco Borba, 47,49 habitantes/ km2. 

 

Ao analisar o contexto da política nacional de estreitamento das relações 

entre agropecuária e indústria, percebe-se que houve grande expansão da 

agricultura no final da década de 1960 e início dos anos 1970, com intervenções 

maciças de tecnologia moderna de cultivo e a substituição de culturas tradicionais 

pela produção de commodities. Essas intervenções provocaram alterações 

significativas nas relações de trabalho, com um intenso êxodo rural e, conseqüente, 

invasão populacional nos centros polarizadores. Portanto, são justificáveis as taxas 

de crescimento das zonas urbanas em detrimento do crescimento das áreas rurais. 

Os municípios aqui abordados tiveram taxas de crescimento baixas, conforme 

demonstrado na Tabela 4.42. 

 
TABELA 4.42.  DEMONSTRATIVO DE CRESCIMENTO NAS ZONAS RURAIS E URBANAS DOS 

MUNICÍPIOS (FONTE: IPARDES). 

Município Taxa de Crescimento 

da Zona Urbana [%] 

Taxa de Crescimento 

da Zona Rural [%] 

Crescimento Total  

[%] 

Telêmaco Borba 1,55 -8,04 0,81 

Curiúva 6,55 -1,15 2,34 

Ventania 5,20 -0,98 2,71 

Arapoti 4,90 -3,98 1,67 

Jaguariaíva 3,26 -1,51 2,29 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), divulgado anualmente pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), é um importante 

fator para avaliar a qualidade de vida do homem, pois dimensiona o avanço de um 

determinado município, por meio de sua evolução econômica, dada pelo Produto 

Interno Bruto (PIB) per capita, e dados relativos à longevidade e educação. Nas 

Tabelas 4.43 e 4.44, observam-se os principais componentes do Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) dos municípios aqui analisados. 
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TABELA 4.43. FATORES DE CÁLCULO PARA O ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 
(FONTE: ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL - PNUD, 
IPEA, FJP).  

 

Município 

Esperança de 

Vida ao Nascer  

 

[anos] 

Taxa de 

alfabetização de 

adultos  

[%] 

Taxa bruta de 

freqüência escolar  

 

[%] 

Renda per 

capita 

 

[R$] 

Telêmaco Borba 68,56 89,54 80,33 275,60 

Curiúva 65,41 79,02 70,82 133,36 

Ventania 62,80 79,39 63,49 164,72 

Arapoti 63,13 89,05 78,70 331,00 

Jaguariaíva 69,46 89,43 78,46 217,77 

 
TABELA 4.44. ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (FONTE: ATLAS DO 

DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL - PNUD, IPEA, FJP).  

Município Longevidade 

(IDHM-L) 

Educação 

(IDHM-E) 

Renda 

(IDHM-R) 

IDH-M Classificação na 

Unidade de Federação 

Telêmaco Borba 0,726 0,865 0,711 0,767 97 

Curiúva 0,673 0,763 0,590 0,675 383 

Ventania 0,630 0,741 0,625 0,665 390 

Arapoti 0,686 0,856 0,741 0,761 125 

Jaguariaíva 0,741 0,858 0,671 0,757 135 

 

A educação é uma variável essencial para a definição do perfil sócio-

econômico de uma população. O sistema educacional é um dos componentes 

importantes da análise da dinâmica urbana, por se constituir num dos agentes do 

desenvolvimento. Os equipamentos e serviços educacionais geram a necessidade de 

espaços urbanos, levando-se em conta fluxos e deslocamentos dentro da malha 

urbana. 

 

Segundo dados do MEC e INEP de 2006 não se têm a quantidade exata 

de creches estabelecidas em cada município, mas o número de crianças sendo 

atendidas. Em Telêmaco Borba, 617 crianças estão matriculadas em creches 

administradas pelo governo municipal e 108 em creches particulares; em Curiúva 

são 48 matrículas pelo município; em Ventania, 206 pelo município; em Arapoti, 
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240 pelo município e 72 pelo sistema particular; e em Jaguariaíva um total de 116 

crianças matriculadas nas creches municipais e 82 em creches particulares. 

 

Os municípios de Telêmaco Borba e Jaguariaíva contam ainda cada, com 

uma instituição de ensino superior instalada. Em ambos os municípios existe um 

campus da Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG, que oferece os cursos 

de Administração, História, Letras (desde 1985), Ciências Contábeis, Matemática, 

Pedagogia (desde 1991), Ciências Econômicas e Educação Física (desde 1999). 

 

A Tabela 4.45 apresenta os estabelecimentos de ensino pré-escolar, 

ensino fundamental e ensino médio providos pelas Prefeituras Municipais e 

também pela iniciativa privada. 

 
TABELA 4.45.  NÚMERO DE MATRÍCULAS, DOCENTES E ESTABELECIMENTOS ESTADUAIS, 

MUNICIPAIS E PARTICULARES (FONTE: MEC – INEP – 2006). 

Município ���� 
Telêmaco 

Borba 
Curiúva Ventania Arapoti Jaguariaíva 

Estaduais - - - - - 

Municipais 1.684 362 552 257 198 
Nº Total de 

Matrículas 
Particulares 490 240 258 13 - 

Estaduais - - - - - 

Municipais 66 20 32 12 11 
Nº Total de 

Docentes 
Particulares 34 27 26 02 - 

Estaduais - - - - - 

Municipais 21 09 11 06 03 

 

 

 

 

Pré - escola 
Nº Total de 

Estabelec. 
Particulares 10 05 05 01 - 

Estaduais 4.858 2.084 2.632 1.338 939 

Municipais 5.223 2.158 2.687 1.452 1.093 
Nº Total de 

Matrículas 
Particulares 978 647 531 - - 

Estaduais 300 143 137 93 39 

Municipais 234 103 166 67 51 
Nº Total de 

Docentes 
Particulares 62 67 51 - - 

Estaduais 15 06 06 05 02 

Municipais 22 16 17 07 04 

 

 

 

Ensino 

Fundamental 
Nº Total de 

Estabelec. 
Particulares 06 04 04 - - 
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TABELA 4.45. CONTINUAÇÃO. 

Município ���� 
Telêmaco 

Borba 
Curiúva Ventania Arapoti Jaguariaíva 

Estaduais 2.686 1.092 1.480 550 409 

Municipais - - - - - 
Nº Total de 

Matrículas 
Particulares 238 206 169 - - 

Estaduais 225 84 118 46 33 

Municipais - - - - - 
Nº Total de 

Docentes 
Particulares 74 33 24 - - 

Estaduais 10 04 05 02 02 

Municipais - - - - - 

 

 

 

Ensino 

Médio 
Nº Total de 

Estabelec. 
Particulares 02 03 02 - - 

 
NOTA: Corpo Docente – um docente pode lecionar em mais de um grau/ modalidade de ensino. 
(-) Dado não localizado ou inexistente. 

 

Os municípios aqui analisados possuem na pecuária e na lavoura 

temporária o maior número de seus estabelecimentos, conforme demonstrado 

Tabela 4.46, quanto à pecuária deve-se destacar que a criação de gado bovino é a 

atividade mais desenvolvida, depois da avicultura. Com relação à produção de 

origem animal, destaca-se a produção de ovos de galinha e codorna, leite de vaca e 

mel de abelha. 

 
TABELA 4.46. ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS SEGUNDO AS ATIVIDADES 

ECONÔMICAS. 

Atividade Telêmaco 

Borba 

Curiúva Ventania Arapoti Jaguariaíva 

Horticultura 38 06 02 10 12 

Lavoura Permanente 39 08 08 30 07 

Lavoura Temporária 176 413 189 365 296 

Pecuária 281 491 195 308 293 

Pesca e Aqüicultura 02 02 - - 01 

Produção Mista 163 338 134 128 182 

Produção de Carvão 

Vegetal 

- 02 - - 01 

Silvicultura e 

Exploração Florestal 

19 08 18 14 75 

NOTA: (-) Dado não localizado ou inexistente 
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Em Curiúva a agricultura é baseada no sistema de pequenas propriedades 

rurais, produtoras de leite, carne, feijão, milho e hortifrutigranjeiros. Existem 

também grandes fazendas produtoras de café e gado e, recentemente, de soja. A 

tendência é que sejam mais exploradas as culturas baseadas nessas pequenas 

propriedades, através de parcerias com agroindústrias e cooperativas, como leite, 

frango, bicho-da-seda, apicultura e reflorestamento. A Tabela 4.47 mostra a 

produção agrícola dos municípios atingidos pela LT. 

 
TABELA 4.47.  PRODUÇÃO AGRÍCOLA (TONELADAS) (FONTE: IBGE – 2007). 

Produto Telêmaco 

Borba 

Curiúva Ventania Arapoti Jaguariaíva 

Amendoim - 5 - - - 

Arroz - 1.600 34 144 42 

Aveia - - 1.080 1.320 500 

Batata - - 9.900 - - 

Feijão 15 1.510 4.390 10.900 4.250 

Fumo - - - - - 

Milho 750 19.775 36.555 99.700 58.100 

Soja 1.050 9.000 68.250 52.175 42.490 

Trigo - 760 15.600 25.606 9.600 

Tricale - - 270 300 150 

 

Telêmaco Borba possui ao seu redor uma imensa floresta com árvores 

destinadas à produção de papel e madeira. As várias indústrias madeireiras 

instaladas no município o colocam como centro de referência nacional no setor, 

sendo considerado o 6º maior pólo industrial do Paraná (Prefeitura de Telêmaco 

Borba). 

 

Este fator coloca a indústria papeleira como a principal atividade no 

município. O Parque Industrial abriga mais de 60 empresas, gerando mais de 4.000 

empregos diretos, em diversos segmentos como: metalúrgica, reciclagem, 

medicamentos genéricos, molduras, móveis, tubetes de papel, aproveitamento de 
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celulose, alimentos, cola para papel, pallets, substrato de casca de madeira, 

produtos de concreto, forros, assoalhos, vigas coladas, cabos, e indústrias de 

reaproveitamento de resíduos de madeira (Prefeitura de Telêmaco Borba). 

 

O município de Curiúva conta com 190 empresas do ramo comercial; 39 

indústrias de transformação; 15 empresas que prestam serviços á indústria e 17 

estabelecimentos de alimentação, porém a agricultura, pecuária, silvicultura e 

extração florestal são as atividades econômicas onde existe o maior número de 

pessoas ocupadas, um total de 1.964 do total de 4.417 pessoas (IBGE – 2006). 

 

Em Ventania existem 61 estabelecimentos de comércio varejista, 10 em 

serviços de alojamento e alimentação e 9 indústrias de madeira e mobiliário, e essa 

fornece 898 empregos do total de 2.896 da região (IBGE – 2006). 

 

Arapoti registra um total de 12 estabelecimentos da indústria alimentícia e 

de bebidas e 10 indústrias de madeira e mobiliário. As atividades econômicas que 

mais empregam são: agricultura, pecuária, silvicultura e extração florestal, a 

indústria de transformação e o comércio (IBGE – 2006). 

 

O município de Jaguariaíva apresenta uma cena econômica fortemente 

atrelada á indústria madeireira e do mobiliário, com um total de 50 

estabelecimentos. A atividade é responsável por 2.425 dos 10.894 empregos da 

região (IBGE – 2006). 

 

O produto interno bruto (PIB) representa a soma (em valores monetários) 

de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região durante um 

período determinado. O PIB é um dos indicadores mais utilizados na 

macroeconomia, com o objetivo de mensurar a atividade econômica de uma região.  
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As possibilidades de inserção no processo produtivo representam o fator 

de maior influência na qualidade de vida da população. As indicações da dinâmica 

produtiva, que impulsionam a economia dos municípios, estão expressas 

juntamente com as possibilidades de inserção no processo produtivo, na estrutura 

do mercado de trabalho. Assim, tem-se nos municípios aqui abordados uma 

porcentagem de população economicamente ativa maior nas áreas urbanas. Tem-se 

também uma porcentagem maior de população ativa masculina, com relação à 

feminina, conforme Tabela 4.48. 

 

TABELA 4.48. POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA (PEA) SEGUNDO ZONA E SEXO  

  (FONTE: IBGE - 2000). 

Município População 

Urbana 

População 

Rural 

Sexo 

Masculino 

Sexo 

Feminino 

PEA Total 

Telêmaco Borba 23.921 1.255 16.559 8.617 25.176 

Curiúva 2.728 2.295 3.737 1.286 5.023 

Ventania 2.163 1.068 2.371 860 3.231 

Arapoti 7.978 2.249 6.711 3.516 10.227 

Jaguariaíva 10.676 1.769 8.220 4.225 12.445 

 

Os municípios abordados no estudo em questão possuem a distribuição de 

água encanada e rede de esgoto, através da Companhia de Saneamento do Paraná – 

SANEPAR, conforme a Tabela 4.49. Salienta-se que os municípios de Curiúva e 

Ventania não possuem sistema de esgotamento sanitário. 

 
TABELA 4.49. ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PELA SANEPAR, SEGUNDO AS 

CATEGORIAS (FONTE: SANEPAR – 2007). 

Categorias Telêmaco 

Borba 

Curiúva Ventania Arapoti 

Residenciais 19.308 2.644 1.475 6.463 

Comerciais 1.061 161 70 354 

Industriais 74 04 03 07 

Utilidade 

Pública 

153 26 10 51 

 

Abastecimen

to de Água 

Poder Público 166 39 25 87 
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TABELA 4.49. CONTINUAÇÃO. 

Categorias Telêmaco 

Borba 

Curiúva Ventania Arapoti 

Residenciais 12.737 - - 1.675 

Comerciais 884 - - 175 

Industriais 05 - - - 

Utilidade 

Pública 

91 - - 17 

 

Tratamento 

de Esgoto 

Poder Público 111 - - 26 

NOTA: Unidades (Economias) Atendidas é todo imóvel (casa, apartamento, loja, prédio, etc.) ou subdivisão 
independente do imóvel, dotado de pelo menos um ponto de água, perfeitamente identificável, como unidade autônoma, 
para efeito de cadastramento e cobrança de tarifa. 

 

O sistema de distribuição de energia elétrica nos municípios é realizado 

pela Companhia Paranaense de Energia - COPEL. De acordo com o IPARDES e a 

COPEL, o consumo é maior no setor secundário, entretanto as residências 

constituem o maior número de usuários. O sistema de telefonia fixa municípios é 

realizado pela Telepar – Brasil Telecom. A Tabela 4.50 apresenta o número de 

consumidores de energia elétrica em cada um dos municípios atingidos pelo 

presente empreendimento. 

 
TABELA 4.50.  NÚMERO DE CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA (FONTE: COPEL – 

2007). 

Categorias Telêmaco 

Borba 

Curiúva Ventania Arapoti Jaguariaíva 

Residencial 19.583 3.074 2.130 6.312 8.852 

Setor Secundário 320 52 21 92 195 

Setor Comercial 1.475 298 166 532 766 

Rural 196 928 596 590 931 

Outras Classes 228 85 54 134 201 

TOTAL 21.802 4.437 2.967 7.660 10.945 

NOTA: Concessionárias - COPEL, COCEL, CFLO, CLFSC, CELESC e FORCEL. 

 

Nos municípios de Telêmaco Borba, Arapoti e Jaguariaíva existem, em 

cada, 01 consumidor livre industrial. Em Telêmaco Borba, o consumo livre 

(indústria) atinge 356.354 dos 486.016 Mwh consumidos por todo o município, em 
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Arapoti, 485.814 do total 525.539 Mwh, e em Jaguariaíva, 548.531 de 699.675 

Mwh totais. 

 

Em relação à saúde, o município de Jaguariaíva, especificamente, conta 

com 01 Hospital Municipal, que dispõe de 122 leitos, 01 Centro de Saúde 

particular, 02 Centros de Saúde públicos municipais, 03 Postos de Saúde 

municipais, 02 clínicas médicas, 04 laboratórios de análises clínicas, 13 farmácias, 

05 consultórios médicos e 14 consultórios odontológicos.  

 

Em Telêmaco Borba, segue a construção do Hospital Geral Regional de 

Telêmaco Borba, em um terreno de 36 mil metros quadrados e um investimento do 

Governo do Estado de R$ 6 milhões. A unidade de saúde contará com 120 leitos, 

sendo dez de Unidades de Terapia Intensiva – UTIs; sete para adultos e três 

pediátricos. Oferecerá atendimento de clínica geral, clínica cirúrgica, clínica de 

obstetrícia e clínica pediátrica, e deixará a possibilidade de anexos futuros 

(FONTE: Agência Estadual de Notícias – AEN, Governo do Paraná). 

 

O município de Arapoti conta com 04 Unidades de Saúde. 

 

Existe no município de Telêmaco Borba um aeroporto que supri as 

necessidades da região e efetua uma média de 67 pousos e decolagens por mês. A 

administração é feita pelas Indústrias Klabin S/A, e a operação é municipal. 

Apresenta uma pista de 1800 x 30 m e opera em período noturno. 

4.1.1.5 Uso e Ocupação do Solo. 

O uso do solo na região dos municípios atingidos pela LT compreende 

basicamente áreas agrícola, agropastoril e de reflorestamento, que servem de 
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matéria prima para as indústrias de papel/celulose e moveleira, amplamente 

desenvolvida nos municípios atingidos pela implantação da LT. 

 

Além disto, foram observados alguns remanescentes de fragmentos 

florestais, sendo concentrados nas margens dos corpos hídricos, em porções 

rebaixadas do terreno, principalmente no entorno do Rio Tibagi, o maior da região. 

Florestas nativas são identificadas em diversos pontos nos municípios deste estudo, 

porém em maior abrangência em porções específicas da Floresta Klabin, na 

Fazenda Monte Alegre e em Áreas de Proteção Ambiental locais. 

 

A Figura 4.18 fornece uma ampliação na área de destaque compreendida 

pelos municípios estudados. Podemos observar a extensa área de reflorestamento 

pertencente ao município de Telêmaco Borba e grandes porções nos municípios de 

Curiúva e Ventania. Os indivíduos pertencentes a estas áreas promovem a 

economia regional e alavancam as indústrias locais. 
 

Apresenta-se em todo o estado, assim como na região destacada a 

predominância de uso do solo para fins de agricultura intensiva e uso misto, que 

compreende o cultivo, a pecuária, a silvicultura, o comércio e áreas de habitação 

urbana. 
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FIGURA 4.18.  MAPA DE USO DO SOLO – MUNICÍPIOS ATINGIDOS. 

 

O Censo Agropecuário 2006, realizado pelo IBGE, divide o território dos 

municípios atingidos pela LT em áreas de estabelecimentos agropecuários, de 

lavoura permanente e temporária, de pastagem e matas e florestas, conforme a 

Tabela 4.51. 
 
 
TABELA 4.51. DIVISÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL SEGUNDO CENSO AGROPECUÁRIO 

2006  (FONTE: IBGE). 
Atividades Telêmaco Borba Curiúva Ventania Arapoti Jaguariaíva 

Estabelecimentos 

agropecuários [ha] 

 

3.000 

 

127.000 

 

38.000 

 

116.000 

 

48.000 

Lavoura permanente [ha] 700 16.000 3.000 785 1.100 

Lavoura Temporária [ha] 500 110.000 15.000 29.000 147.500 

Pastagem [ha] 700 19.000 8.000 24.000 14.800 

Matas e Florestas [ha] 1.000 7.000 11.000 58.000 14.000 

 

O município de Arapoti apresenta o seu território dividido em regiões de 

agricultura intensiva, reflorestamento, remanescentes florestais em terrenos 

acidentados e pastagem, conforme pode ser observado na Figura 4.19. 
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FIGURA 4.19. ÁREA DE USO MISTO DO SOLO NO MUNICÍPIO DE ARAPOTI. 

 

A Figura 4.20 apresenta, no município de Arapoti, exemplo de uso misto 

do solo, onde, neste, ocorre a utilização para pastagem e a presença de área de 

reflorestamento. 

 

 
FIGURA 4.20. USO MISTO DO SOLO EM ARAPOTI. 
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No município de Ventania ocorre a predominância de áreas agrícolas e 

lavouras em meio e remanescentes florestais, como pode ser observado na Figura 

4.21 que representa a vista aérea da cidade de Ventania e seu entorno. 

 

 
FIGURA 4.21.  PRESENÇA DE FAIXA DE SERVIDÃO DE LT EXISTENTE EM VENTANIA. 

 

 

O município de Jaguariaíva apresenta uma generosa área de agricultura 

intensiva, principalmente destinada ao cultivo do caqui, da laranja, do pêssego e da 

tangerina, culturas fortes da região, que não requerem um solo rico em nutrientes. 

Destaque também para a produção de milho. 

 

Apresenta também áreas de pastagens, reflorestamento, compostas de 

pinus, araucária e eucalipto, assim como uma expressiva área de cobertura florestal 

nativa. A Figura 4.22  
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FIGURA 4.22.  ÁREA DE USO MISTO DO SOLO EM JAGUARIAÍVA. 

 

A Figura 14.23 apresenta uma foto sob vista aérea da área urbana do 

município de Jaguariaíva, a mesma que deverá ser beneficiada pela implantação da 

LT. Observa-se ao fundo da mesma, a presença de áreas reflorestamento e alguns 

remanescentes florestais. 
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FIGURA 4.23.  VISTA AÉREA DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA. 

 

O município de Telêmaco Borba está amplamente envolvido pela Floresta 

da indústria Klabin. No Paraná, a área da Klabin representa a maior floresta do sul 

do Brasil, facilmente identificável nas fotos de satélite. Numa área de 295 mil 

hectares, 121 mil hectares (ou 40%) são preservados, incluindo Áreas de 

Preservação Permanente (APP), Reserva Legal (RL) e Reserva Particular do 

Patrimônio Natural (RPPN), criada em 1998 pela Portaria nº 182 do IAP (Instituto 

Ambiental do Paraná) e averbada em caráter de perpetuidade. 

 

O manejo florestal segue o conceito de mosaico, com plantios de pínus e 

eucalipto entremeados com áreas de florestas nativas, preservando a 

biodiversidade, como na Figura 4.24. Para cada 100 hectares de monocultura de 

pinus e eucaliptus, existem 83 hectares de vegetação nativa. 
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FIGURA 4.24.  FLORESTA KLABIN 

- TELÊMACO BORBA. 

 

A Figura 4.25 apresenta vista aérea parcial da área urbana do município 

de Telêmaco Borba. Observa-se a presença do Rio Tibagi, no entorno do municíoio 

e a vasta porção de reflorestamento. 

 

 
FIGURA 4.25.  VISTA AÉREA URBANA DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA. 
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A Figura 4.26 apresenta vista do Rio Tibagi, com a presença da mata 

ciliar em primeiro plano, seguido por porção de área urbana e ao fundo, a presença 

da Indústria Klabin, de papel e celulose.  

 

 
FIGURA 4.26. VISTA DO RIO TIBAGI, TELÊMACO BORBA. 

 

Toda a região afetada se caracteriza basicamente como rural e 

antropizada. Não existem grandes centros urbanos, com exceção de áreas 

delimitadas nos municípios de Telêmaco Borba e Jaguariaíva. 

4.1.1.6 Arqueologia. 

O presente estudo arqueológico foi desenvolvido em conformidade com 

os Artigos 1º e 2º da Portaria nº 230 de 17 de dezembro de 2002 do IPHAN, que 

estabelecem a necessidade de se efetuar um levantamento arqueológico em campo, 

na AID do empreendimento (apresentado no Diagnóstico Ambiental da Área de 

Influência), e a contextualização arqueológica e etnohistórica da área, a partir de 

dados secundários. 

 

Em atendimento ao Artigo 1º foi realizado um levantamento bibliográfico 

com o propósito de identificar sítios arqueológicos, junto ao cadastro informatizado 
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do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), nos municípios 

de Telêmaco Borba, Curiúva, Ventania, Arapoti e Jaguariaíva e municípios 

limítrofes, que são constituídos por Imbaú, Tibagi, Ortigueira, São Jerônimo da 

Serra, Figueira, Ibaiti, Piraí do Sul, Pinhalão, Tomazina, Wenceslau Braz, São José 

da Boa Vista, Doutor Ulysses e Sengés. Como resultados desta pesquisa não foram 

identificados sítios arqueológicos cadastrados nesses municípios (IPHAN). 

 

Através da pesquisa histórica dos municípios envolvidos, obtida junto ao 

IPHAN e à Coordenadoria do Patrimônio Cultural do Estado do Paraná - CPCEP, 

foram registrados bens imóveis tombados de valor histórico, cultural, arquitetônico, 

religioso ou estético, listados abaixo. 

 

• Edifício Sede da Prefeitura Municipal de Jaguariaíva. 

 

Localizado no município de Jaguariaíva, na Praça Dr. Domingos Cunha e 

de propriedade da Prefeitura Municipal de Jaguariaíva, conforme demonstra a 

Figura 4.27. Inscrição Tombo 117- II, efetuada no dia 20 de outubro de 1992, sob o 

Processo nº 02/92. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 4.27. EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JAGUARIAÍVA (FONTE: CPCEP). 
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• Estação Ferroviária de Jaguariaíva. 

 

Localizada no município de Jaguariaíva, no centro da Cidade Baixa e de 

propriedade da Rede Ferroviária Federal S/A. Inscrição Tombo 134- II, efetuada no 

dia 10 de outubro de 2000, sob o Processo nº 04/98. Conforme demonstram as 

Figuras 4.28 e 4.29. 

 

 
FIGURA 4.28. FACHADA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE 

JAGUARIAÍVA (FONTE: CPCEP). 

 
 

 
FIGURA 4.29. LOCAL DE EMBARQUE DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA 

DE JAGUARIAÍVA (FONTE: CPCEP). 

 

• Grupo Escolar Izabel Branco. 

 

Localizado no município de Jaguariaíva, na Rua Marieta Camargo, nº 
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385, é de propriedade do Governo do Estado do Paraná. Inscrição Tombo 139- II, 

efetuada no dia 13 de novembro de 2001, sob o Processo nº 03/98, conforme 

demonstra a Figura 4.30. 
 

 
FIGURA 264.30. GRUPO ESCOLAR IZABEL BRANCO (FONTE: CPCEP). 

 

• Igreja do Bom Jesus da Pedra Fria. 
 

Localizada no município de Jaguariaíva, na Praça Dona Izabel Branco, de 

propriedade da Diocese de Jacarezinho. Inscrição Tombo 89- II, efetuada no dia 29 

de janeiro de 1988, sob o Processo nº 04/87, conforme demonstra a Figura 4.31. 

 

 
FIGURA 4.31. IGREJA DO BOM JESUS DA PEDRA FRIA (FONTE: 

CPCEP). 
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4.1.2 Meio Físico. 

Para uma caracterização preliminar do meio físico do ambiente de 

inserção, representada nesta etapa como sendo a área composta pelos municípios 

que serão atingidos pela LT, foram realizados estudos, através de dados 

secundários, geológicos, geomorfológicos, hidrológicos e climatográficos, os quais 

serão apresentados como subitens desta seção. 

4.1.2.1 Geologia. 

Os municípios atingidos pela LT 230 kV Mauá – Jaguariaíva estão 

localizados sobre a Bacia do Paraná, no Segundo Planalto Paranaense, exceto 

Jaguariaíva que se encontra parcialmente inserida sobre o Escudo do Paraná, no 

Primeiro Planalto Paranaense. A cobertura sedimentar, proveniente da era 

Paleozóica, e o magmatismo ácido, proveniente da era Proterozóica Superior – 

Paleozóica Inferior constituem a unidades geológicas preponderantes na região. As 

unidades estratigráficas da Era Paleozóica, considerando os municípios atingidos 

pela LT, são compostas pelos seguintes grupos e formações: 

 

Grupo Passa Dois  Formação Irati  

Grupo Guatá  Formação Palermo  

Formação Rio Bonito 

Grupo Itararé   Formação Rio do Sul  

Formação Mafra 

    Formação Campo Tenente 

Grupo Paraná  Formação Ponta Grossa 

    Formação Furnas 

 

As unidades estratigráficas da Era Proterozóica - Paleozóica, 
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considerando a área do município de Jaguariaíva pertencente ao Primeiro Planalto 

Paranaense, são compostas basicamente por rochas granitóides. 
 

As rochas granitóides estão relacionadas com as fases de evolução da 

tectônica colisional proterozóica, conforme demonstra a Tabela 4.52. São rochas 

pobres em minerais máficos e ricas em feldspato e quartzo. Em função dessa 

composição, quando parcialmente intemperizadas, constituem-se num bom material 

de empréstimo. Por outro lado, é muito erosiva quando exposta em taludes de corte 

e em obras terraplenadas e os solos delas derivados são de péssimas características 

agrícolas (www.mineropar.pr.gov.br). 

 
 

TABELA 4.52.  FASES DE GRANITOGÊNESE E PRINCIPAIS CORPOS GRANITÓIDES. 

Fase Idade*  Descrição 

pré-colisional 800-700 
Complexos Cunhaporanga e Três Córregos, migmatitos e 
granitos de anatexia brasilianos em ambiente de arco 
magmático. 

sin a tardicolisional 700-600 
Granitos gerados por fusão da crosta continental: Serra da Prata, 
Costeiro, Batólito Paranaguá, na região litorânea e Morro 
Grande e Banhado no Primeiro Planalto. 

tardi a pós-colisional 600-500 
Intrusões dos corpos concordantes e alongados, 
monzograníticos a álcali-sienogranitos no domínio de retroarco 
compreendendo os granitos Cerne, Passa Três, e Piedade. 

pós-colisional 550-500 

Corpos discordantes e arredondados, álcali-graníticos, 
representados pelos granitos Graciosa, Marumbi, Morro 
Redondo e Anhangava na Serra do Mar, e os alaskitos, na faixa 
noroeste do compartimento, denominados granitos Francisco 
Simas, Joaquim Murtinho e Carambeí. 

*Milhões de anos 

 

Além destas formações apresentas, a área dos municípios considerados 

apresenta Diques de rochas básicas, característicos da Era Paleozóica/Mesozóica, e 

Falhas Definidas. Os diques de rochas básicas estão relacionados com a evolução 

estrutural da Bacia do Paraná, na fase de magmatismo basáltico e intrudidos nas 

fraturas distensivas nordeste, estas manifestações básicas são formadas por diques 

de diabásio e diorito, sendo notável o enxame destes, na faixa central do 

compartimento I, com direção geral noroeste-sudeste, associados à estrutura 
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denominada Arco de Ponta Grossa. A Figura 4.32 trás as Unidades Estratigráficas 

do Estado do Paraná, destacando a área ocupada pelos municípios atingidos pela 

LT. 
 

 
LEGENDA: 

FIGURA 4.32.  UNIDADES ESTRATIGRAFICAS DO ESTADO DO PARANÁ. 

               (Fonte: www.mineropar.pr.gov.br) 
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A Tabela 4.53 apresenta uma breve descrição das litologias das unidades 

estratigráficas da Era Paleozóica. 
 

TABELA 4.53.  CARACTERÍSTICAS LITOESTRATIGRÁFICAS DA ERA PALEOZÓICA. 

 

Na sequência será apresentada uma breve descrição das formações 

geológicas da Era Paleozóica presentes nos municípios estudados. 

 

Formação Irati 
 

A Formação Irati, constituída de folhelhos e argilitos cinza escuro, 

folhelhos pirobetuminosos e calcários associados, está representada pelas unidades 

Taquaral e Assistência. O Membro Taquaral (base) é constituído por argilitos, 

folhelhos e siltitos cinza, com laminação paralela. O Membro Assistência (topo) 

ERA PERÍODO GRUPO FORMAÇÃO LITOLOGIA

Rio do rasto

Siltitos e folhelhos arroxeados e esverdeados 
com lentes de arenito (Membro Morro Pelado). 

Siltitos, siltitos arenosos com fratura conchoidal e 
arenitos (Membro Serrinha)

Teresina
Siltitos cinza-esverdeados, estratificação 

microrritmada com gretas de contração, arenitos 
finos e calcários.

Serra Alta Siltitos e argilitos cinza escuros.

Irati
Folhelho cinza escuro, folhelho pirobetuminoso, 
calcário (Membro Assitência). Siltitos e folhelhos 

cinza escuros (Membro Taquaral).

Palermo Siltito arenoso cinza esverdeado e amarelado.

Rio Bonito

Arenitos finos com leitos de carvão (Membro 
Siderópolis). Arenitos, siltitos esverdeados, 

calcários (Membro Paraguaçu). Arenitos com 
camadas de siltitos e carvão (Membro Triunfo).

Rio do Sul
Rochas argilosas, turbiditos siltico-arenoso com 

diamictitos no topo.

Mafra
Arenitos maciços amarelados, diamictitos, 
conglomerados, varvitos, folhelhos pretos.

Carbonífero
Campo do 

Tenete
Varvitos marrons, ritmitos, diamictitos. Arenitos 

amarelados na base.

Ponta Grossa
Folhelhos e siltitos cinza escuros a pretos, com 

intercalações de arenitos.

Furnas
Arenito branco, médio a grosseiro, por vezes 

conglomerático, com estratificação cruzada. Finas 
intercalações argilosas.

PALEOZÓICA

Permiano

Passa Dois

Guatá

Itararé

Devoniano Paraná
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compreende a seção de folhelhos cinza escuro, folhelhos pirobetuminosos 

associadas a calcários.  

 

A principal estrutura sedimentar encontrada nos leitos pirobetuminoso é a 

laminação paralela. Nos leitos carbonáticos observam-se marcas ondulares, 

laminação cruzada e convoluta, oólitos, brechas intraformacionais e laminação 

algálica. A alternância de camadas de folhelhos e calcários dá origem à 

estratificação rítmica. 

 

Formação Palermo 

 

Esta formação consiste em uma seqüência de arenitos finos e arenitos 

sílticos cinza a cinza esverdeados apresentando localizadamente camadas de siltitos 

cinza. Estes sedimentos encontram-se normalmente bioturbados, resultando na 

quase completa destruição das estruturas sedimentares. Quando preservadas, 

caracterizam Iaminações cruzadas de pequeno porte. Seu contato superior, com a 

Formação Irati, é concordante. 

 

Formação Rio Bonito 

 

A Formação Rio Bonito compreende o pacote sedimentar constituído por 

três unidades, o Membro Triunfo, o Menbro Paraguaçu e o Membro Siderópolis. 

 

O Membro Triunfo (unidade basal), constitui-se essencialmente de 

sedimentos arenosos com abundante estratificação cruzada. Os arenitos são 

esbranquiçados, finos a médios, localmente grosseiros e regularmente selecionados. 

Arenitos muito finos, siltitos, argilitos, folhelhos carbonoso, leitos de carvão e 
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conglomerados ocorrem subordinadamente. Possuem estratificação cruzada, planar 

e acanalada, principalmente. 

 

O Membro Paraguaçu (unidade intermediária), denomina a seqüência de 

siltitos e folhelhos cinza, intercalados com camadas de arenitos finos e leitos de 

rochas carbonáticas. Laminação paralela é a estrutura sedimentar dominante nos 

siltitos e folhelhos. Laminações ondeada e cruzada são encontradas nos corpos 

arenosos. Laminação algálica e estruturas de dissecação estão presentes nas rochas 

carbonáticas.  

 

O Membro Siderópolis (topo) consiste em camadas de arenitos finos a 

muito finos, cinza escuros, intercalados com leitos de argilitos e folhelhos 

carbonosos e com desenvolvimento local de camadas de carvão. Localmente 

ocorrem arenitos médios a grosseiros, com estratificação de alto ângulo, por vezes 

associados com restos de madeira silicificada. Laminação plano-paralela e 

ondulada, por vezes associada com estratificação cruzada de pequeno porte 

predominam nesta unidade. Seu contato com a Formação Palermo é concordante. 

 

Formação Rio do Sul 

 

Esta formação é composta essencialmente por sedimentos argilosos que 

ocorrem na parte superior do Grupo Itararé. O seu contato superior com a 

Formação Rio Bonito é concordante. 

 

A parte basal da formação é constituída de folhelhos e argilitos cinza 

escuros, localmente com aspecto várvico. A parte superior constitui-se de argilitos, 

folhelhos várvicos, ritmitos, arenitos finos e diamictitos. 
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Laminação plano-paralela, rítmica e estrutura cone-in-cone ocorrem nos 

sedimentos argilosos. Os intervalos arenosos apresentam laminação cruzada, 

estruturas de escorregamento e estratificação irregular. Nos diamictitos ocorrem 

estratificação irregular, estruturas convolutas e escorregamentos. 

 

Esses sedimentos representam depósitos essencialmente marinhos. Os 

argilitos e folhelhos várvicos caracterizam depósitos não influenciados por ondas, 

correntes ou marés. A ocorrência de ritmitos, diamictitos e arenitos na parte basal é 

relativamente pequena em relação à superior, onde são abundantes. A instabilidade 

deste material, acumulado rapidamente nas bordas da bacia, desencadeou 

escorregamentos subaquosos e correntes de turbidez, dando origem a diamictitos, 

ritmitos e arenitos intercalados nas seções de folhelhos. Seixos erráticos 

encontrados nos folhelhos são interpretados como pingados de blocos de gelo 

flutuantes. 

 

Formação Mafra 

 

Esta formação foi proposta para designar a seqüência predominantemente 

arenosa situada na parte média do Grupo ltararé. A natureza do contato inferior 

com a Formação Campo do Tenente não se encontra definido, mas com as 

formações Fumas e Ponta Grossa é discordante. Seu contato superior com a 

Formação rio do Sul é concordante.  

 

Predominam arenitos esbranquiçados, amarelos e vermelhos, com 

granulometria bastante variada. Os arenitos finos são bem selecionados, com 

laminação ondeada e estratificação plano-paralela em espessos bancos, e os 

arenitos médios e grosseiros apresentam estratificação cruzada acanalada e 
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estrutura de corte e preenchimento. Secundariamente encontram-se diamictitos, 

conglomerado, ritmitos, argilitos e argilitos várvicos. 

 

Formação Campo Tenente 

 

A litologia característica da Formação Campo do Tenente é argilito 

castanho avermelhado, com laminação plano-paralela. Secundariamente ocorrem 

ritmitos e diamictitos de matriz arenosa. Em certos locais ocorrem, na parte basal 

da unidade, arenitos amarelados, finos a médios, mal selecionados, com 

estratificação plano-paralela e cruzada acanalada, com estrias glaciais. 

 

Formação Ponta Grossa 

 

A Formação Ponta Grossa consiste de folhelhos, folhelhos sílticos e 

siltitos cinza escuros a pretos, localmente carbonosos, fossilíferos, micáceos e com 

intercalações de arenitos cinza claro, finos a muito finos, micáceos. Sua estrutura 

sedimentar mais freqüente é a laminação plano-paralela. Em certos intervalos 

podem ser observada a presença de estratificação cruzada de pequeno porte, 

localmente acanalada, laminação cruzada, laminação flaser, marcas ondulares, 

bioturbação e estruturas de escorregamento. Esta unidade caracteriza-se por 

abundância de restos fósseis (trilobitas, braquiópodos e quitinozoários), indicando 

condições marinhas de deposição. Seu contato com o Grupo Itararé é marcado por 

discordância erosiva. 

 

Formação Furnas 

 

Esta Formação assenta-se discordantemente sobre as rochas do 

embasamento cristalino ou pré-devonianas sendo recoberta, na maior parte da 
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bacia, pelos sedimentos da Formação Ponta Grossa. Consiste em arenitos 

esbranquiçados, localmente arroxeados, médios a grosseiros, regularmente 

selecionados, grãos angulares a subangulares, quartzosos e com matriz caulinítica. 

Secundariamente ocorrem intervalos de pequena espessura de arenitos 

conglomeráticos, arenitos finos e siltitos argilosos, micáceos. Sua feição sedimentar 

mais marcante é a estratificação cruzada acanalada, sendo encontrados também, 

localizadamente, estratificação cruzada planar e plano-paralela.  

4.1.2.2 Geomorfologia. 

Os municípios atingidos pela LT 230 kV Mauá – Jaguariaíva encontram-

se preponderantemente sobre o Patamar Oriental da Bacia do Paraná, dentro no 

contexto geomorfológico do Segundo Planalto ou Campos Gerais do Paraná. O 

município de Jaguariaíva faz exceção, pois a parte norte de seu território encontra-

se no segundo planalto paranaense e a parte sul no Primeiro Planalto Paranaense. 

 

Toda a região natural do Segundo Planalto, conforme sua definição 

original situa-se nas proximidades do reverso da Escarpa Devoniana. Nas 

proximidades da Escarpa Devoniana as amplitudes do relevo são grandes, com 

encostas abruptas, cânions e trechos encaixados dos rios, inúmeras cachoeiras e 

corredeiras sobre leito rochoso. Ao se afastar da Escarpa Devoniana, no sentido 

oeste e noroeste, ocorre a predominância de topografia suavemente ondulada de 

configuração muito uniforme, formada por colinas e outeiros (MAACK, 1981). 

 

O rio Tibagi possui sua nascente nos Campos Gerais e acompanha a 

declividade do relevo regional até a Escarpa da Serra Geral, assumindo a 

característica de um rio conseqüente. Após a Escarpa da Serra Geral, o rio Tibagi 

passa a se comportar como um rio antecedente, com declividade contrária a do 

relevo, por apresentar formação mais antiga que o relevo escalonado atual. 
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O primeiro planalto paranaense resultou da erosão que rebaixou o antigo 

nível de seus terrenos pertencentes à era Pré-Cambriana, compreendendo duas 

partes, zona norte e zona sul.  

 

Na zona Norte o relevo é mais acidentado devido à ação erosiva do Rio 

Ribeira e seus afluentes. Suas rochas predominantes: filitos, dolomitos, mármores e 

quartzitos. As elevações encontradas nesta região são: Serra Ouro Fino, Serra da 

Bocaina, Serra do Canha ou Paranapiacaba, Serra do Piraí.  

 

A zona Sul, mais conhecida como Planalto de Curitiba, tem formas 

topográficas mais suaves e uniformes que variam de 850 a 950 metros de altitude, e 

largura de 70 a 80 quilômetros. A base do relevo é de origem cristalina e, na 

superfície, encontram-se argilas e areias depositadas ao longo do Rio Iguaçu e seus 

afluentes ao redor de Curitiba. 

 

A Figura 4.32 apresenta, de forma simplificada, as declividade e a 

hipsometria dos municípios de Telêmaco Borba, Curiúva, Ventania, Arapoti e 

Jaguariaíva, segundo a base de dados IPARDES 2004 do Instituto Ambiental do 

Paraná. 
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FIGURA 4.32. MAPA DE DECLIVIDADE E DE HIPSOMETRIA DOS MUNICÍPIOS 

ATINGIDOS PELA LT 230KV MAUÁ – JAGUARIAÍVA. 

4.1.2.3 Pedologia. 

Os tipos solos predominantes nos municípios atingidos pela LT são o 

Argissolo Vermelho, Latossolo Vermelho Amarelo, Latossolo Vermelho e 

Vermelho Amarelo, Nitossolo Vermelho, e Cambissolo Háplico e Húmico, 

segundo informações contidas no Banco de Dados do IBGE (www.ibge.gov.br). A 

Figura 4.33 apresenta os tipos de solos predominantes do Estado do Paraná, dando 

enfoque aos municípios atingidos pela LT. 
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FIGURA 4.33.  TIPOS DE SOLOS NO ESTADO DO PARANÁ. 

 

Os solos podzólicos da região, também conhecidos como argissolos, são 

originados das rochas sedimentares siltico-argilosas no corpo de obras de terras 

compactadas. Este tipo de solo deve ser evitado como camada final de 

terraplanagem, como subleito de estrutura de pavimentação ou pista de rolamento 

de estradas de leito natural, devendo sempre ser utilizada alguma camada de 

reforço com material selecionado. Nos casos em que a rocha matriz apresenta 

características texturais dominantemente arenosas, a suscetibilidade à erosão 

merece maior atenção, mas o comportamento quanto à resistência e à capacidade de 

suporte melhoram (MINEROPAR, 2001). 

 

Os cambissolos são solos originados de rochas sedimentares finas, 
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apresentam textura silto argilosa e espessura relativamente pequenas associados 

com níveis arenosos. A erodibilidade e a expansibilidade são moderadas a altas, 

dependendo do argilimineral dominante. São, portanto, materiais de difícil 

trabalhabilidade em obras de terraplanagem e as fundações de obras estruturais 

importantes não devem estar situadas na zona de oscilação do lençol freático 

(MINEROPAR, 2001). 

 

O Nitossolo é constituído por material mineral, com horizonte B nítico de 

argila de atividade baixa, textura argilosa ou muito argilosa, estrutura em blocos 

subangulares, angulares ou prismáticas moderadas ou fortes, com a superfície dos 

agregados reluzentes, relacionada à serosidade e/ou superfícies de compressão 

(MINEROPAR, 2001). 

 

O Latossolo é constituído por material mineral, com horizonte B 

latossólico imediatamente abaixo de qualquer um dos tipos de horizonte 

diagnóstico superficial, exceto horizonte H hístico. Apresentam um avançado 

estágio de intemperização, são muito evoluídos, e virtualmente destituídos de 

minerais primários ou secundários, menos resistentes ao intemperismo 

(MINEROPAR, 2001). 

4.1.2.4 Hidrografia. 

Os municípios atingidos pela LT 230 kV Mauá – Jaguariaíva estão 

localizados sobre as Bacias Hidrográficas dos Rios Tibagi, Cinza e Itararé. 

 

O rio Tibagi nasce nos Campos Gerais a 1060 m de altitude e deságua no 

reservatório da Usina Hidrelétrica de Capivara, no rio Paranapanema, a 298 m de 

altitude. Tem uma área de drenagem de 24.711 km² e sua extensão é de 550 km. 

Ele corta 49 municípios dos estados do Paraná e Santa Catarina. 
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A bacia do rio Tibagi está compreendida nos domínios de formações 

campestres e formações florestais. A unidade hidrográfica está distribuída no 

Segundo e Terceiro Planaltos Paranaense, sendo que as cabeceiras de seus afluentes 

localizam-se no Primeiro Planalto. Na Tabela 4.54 estão apresentadas as principais 

características do rio Tibagi ao longo do seu curso, cortando os três planaltos do 

Estado do Paraná. 
 

TABELA 4.54.  CARACTERÍSTICAS DO RIO TIBAGE AO LONGO DO SEU CURSO. 

LOCALIZAÇÃO CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1º Planalto 
Alto Tibagi 

1120 a 700 m 

Compreende as regiões sul e sudeste da bacia (áreas 
das nascentes até Telêmaco Borba); Áreas formadas 
de rochas sedimentares e de quartzito; Relevo do 
tipo ondulado com forte declividade; Rio encaixado. 

Indústria, atividades agrícolas, 
com média concentração de 

cidades. 

2º Planalto 
Médio Tibagi 
700 a 450 m 

Zona Central que se estende de Telêmaco Borba até 
o rio Apucaraninha; Relevos tabulares em cuesta; 
Solo pouco profundo; Baixa fertilidade. 

Atividade agropastoril, com 
baixa concentração de cidades. 

3º Planalto        
Baixo Tibagi      

450 a 300 metros 

Região norte da bacia (rio Apucaraninha até a foz do 
Rio Tibagi, em Primeiro de Maio); Rochas 
vulcânicas; Relevo suave e ondulado; Solos férteis. 

Indústria, atividades agrícolas, 
com alta concentração de 

cidades. 

 

A partir do município de Telêmaco Borba o rio se aprofunda em um vale 

cada vez mais encaixado, atravessando bases geológicas muito diferenciadas 

(Grupo Itararé, Formações Rio Bonito, Palermo, Irati, Serra Alta e Teresina) 

chegando à região de São Jerônimo a aproximadamente 450 metros de altitude.  
 

No trecho do Médio Tibagi, o leito extremamente acidentado é 

atravessado por dezenas de diques de diabásio, onde sucedem corredeiras, saltos e 

cachoeiras. Neste trecho, o Tibagi passa por um processo de autodepuração da 

água, recuperando grande parte de sua fauna de peixes que, em menos de 50 

quilômetros, ganha 75 espécies. Também os ambientes terrestres florestais de 

transição abrigam uma área de megabiodiversidade recentemente reconhecida por 

cientistas. 

 

Em seu terço final, o rio Tibagi drena uma região onde predominam os 

solos bastante férteis e relevo suave voltam a ser utilizados de forma intensa, 
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resultando em ganhos econômicos e perda de qualidade ambiental. Ainda assim o 

Tibagi encontra a Represa de Capivara tendo oferecido para os municípios de 

Ibiporã, Jataizinho e Londrina a água para o abastecimento público, irrigação e 

produção industrial. 

 

O rio Itararé faz divisa entre os Estados do Paraná e São Paulo. Grande 

parte de seu curso represado forma a usina paulista de Chavantes. Tem uma área de 

5.189 Km² e tem mais de 5.000 km² de extensão, tem como principais afluentes e 

contribuintes, os rios Jaguariaíva, Jaguaricatu, da Fartura, Claro, da Pescaria, Barra 

Mansa, das Mortes, da Barra, Cajuru, da Grama, Corredeira, Figueira e Tucunduva. 

Está dividido em duas sub-bacias do Alto Itararé, que corta os municípios de 

Itararé, Riversul, Itaporanga, Bom Sucesso de Itararé e Barão de Antonina, e pelo 

Baixo Itararé, que corta os municípios de Fartura, Timburi, Taguaí, Sarutaiá e 

Coronel Macedo (www.ipardes.gov.br). 

 

O rio das Cinzas tem uma área de 9.645 Km² e extensão de 362 km, é o 

principal cursor d’água do Norte Pioneiro. Nasce na Serra de Furnas, no município 

de Piraí do Sul e corre em direção ao rio Paranapanema, tem como principais 

afluentes e contribuintes os rios Jacarezinho, Laranjinha, Arrozal, do Peixe, do 

Engano, Ribeirão Grande, Preto da Onça, dos Índios, das Antas, do Meio, da 

Canastra, Bonito, Novo, do Saltinho e das Pedras (www.ipardes.gov.br).  

 

A Figura 4.34, apresentada na seqüência, mostra a localização dos Rios 

Tibagi, das Cinzas e Itararé no contexto estadual. 

 

 



 

 
FIGURA 4.34. LOCALIZAÇÃO DOS RIOS TIBAGI, DAS CINZAS E ITARARÉ NO ESTADO DO PARANÁ. 
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4.1.2.5 Climatologia. 

Os municípios atingidos pela LT estão sob influência de dois tipos 

climáticos, segundo a classificação adotada por Köeppen, o Cfa subtropical e o Cfb 

temperado conforme pode ser observado na Figura 4.35. 

 

 
FIGURA 34.35. CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA DOS MUNICÍPIOS ATINGIDOS PELA LT. 

 

O Cfa subtropical tem chuvas bem distribuídas durante o ano e verões 

quentes, ocorre nas partes mais baixas do planalto de Guarapuava, isto é, nas regiões 

norte, no centro-oeste, no oeste, no sudoeste, no vale do Ribeira e na Baixada 

Litorânea. Registra temperaturas médias anuais de 19º C e pluviosidade de 1.500mm 

anuais, sendo mais elevada na costa do que no interior. O Cfa é mesotérmico, com 
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temperaturas médias no mês mais frio abaixo dos 18ºC e acima de 3ºC, não 

apresenta estação seca distinta e o verão apresenta temperaturas médias nos meses 

mais quentes da ordem 28ºC, que abrange toda a bacia na sua parte setentrional, 

estreitando-se gradualmente até a altura do município de Tibagi. 

 

O Cfb temperado apresenta temperaturas médias inferiores a 22ºC nos 

meses mais quentes e inferiores a 18ºC nos meses mais frios. Tem como 

características um clima subtropical úmido, mesotérmico, com verões amenos, 

geadas severas e freqüentes e sem estação seca definida, que coincide com as áreas 

mais elevadas, nos divisores de água entre as bacias do Rio Tibagi e Laranjinha, a 

Leste, e com o Rio Ivaí a Oeste.  

 

A precipitação média anual do Cfb temperado apresenta uma ampla 

variação, que vai de 2.200 mm nos anos mais chuvosos a 900 mm nos anos mais 

secos. Em média, a precipitação anual é da ordem de 1.550 mm. O trimestre mais 

chuvoso é dezembro, janeiro e fevereiro com precipitações médias da ordem de 450 

a 550 mm, enquanto o trimestre de junho, julho e agosto representa o período menos 

chuvoso, com precipitações médias em torno de 280 mm.  Nos meses de outubro a 

março ocorre a época de chuvas intensas, seguida por estiagem acentuada e sem 

período seco, sujeita à influência da infiltração da massa Polar Atlântica, nos meses 

de abril a setembro, mas com seca fisiológica provocada pelo frio do inverno, com 

temperaturas inferiores a 15ºC. 

 

A temperatura média anual do Cfb temperado situa-se em torno de 18ºC, 

com temperaturas médias mensais de 20 a 22ºC nos meses mais quentes, e de 13 a 

16ºC nos meses mais frios, com tendência a incrementos das cabeceiras para a foz 
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do rio. 

 

Para a avaliação climatológica da área de interesse deste estudo, foi 

realizada a aquisição de dados da estação meteorológica do município de Telêmaco 

Borba, sendo que esta se encontra mais próxima das áreas de influência deste 

empreendimento.  

 

Estação Meteorológica de Telêmaco Borba, pertencente e operada pelo 

SIMEPAR, possui dados a partir de junho de 1997, código ANEEL n.º 24205037 e 

está localizada nas coordenadas 25º20’ de latitude Sul, 50º37’ de longitude Oeste e 

altitude 768 m.  

4.1.2.5.1 Precipitação. 

A partir dos dados da Estação Meteorológica de Telêmaco Borba, obtidos 

junto ao SIMEPAR, foram calculados os valores mínimos, médios e máximos das 

precipitações mensais e anuais acumuladas.  

 

A precipitação média anual calculada foi 1.577 mm, a máxima 

precipitação anual registrada de 2.092 mm, em 1982, e a mínima de 983 mm, em 

1999. 
 

A Tabela 4.55. apresenta o resumo das precipitações registradas no ano, 

entre os meses de Janeiro a Dezembro. 
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TABELA 4.55. PRECIPITAÇÕES MENSAIS NA 
REGIÃO DE TELÊMACO BORBA. 

 

A Figura 4.36 apresenta os dados da Tabela 4.93 forma gráfica. 
 

 
FIGURA 4.36. PRECIPITAÇÃO MENSÃO DA REGIÃO DE TELÊMACO 

BORBA. 

4.1.2.5.2 Ventos. 

Na região do empreendimento predominam ventos com direção Norte e 

Nordeste, com velocidade média das máximas anuais da ordem de 60 km/h, 

MÍNIMA MÉDIA MÁXIMA

JANEIRO 0,8 191,6 429,0

FEVEREIRO 40,7 161,8 356,7

MARÇO 22,7 124,9 340,2

ABRIL 0,0 97,6 228,5

MAIO 11,0 135,7 284,7

JUNHO 2,4 107,8 312,2

JULHO 4,9 84,5 213,0

AGOSTO 0,0 70,0 202,6

SETEMBRO 28,7 146,5 322,7

OUTUBRO 50,0 147,4 292,7

NOVEMBRO 20,6 138,3 479,2

DEZEMBRO 60,2 171,0 349,5

MÊS
PRECIPITAÇÃO (mm)
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podendo ocorrer rajadas superiores a 115 km/h. Na Tabela 4.56 são mostrados os 

registros médios e máximos mensais da velocidade do vento em Telêmaco Borba. 
 

TABELA 4.56.  REGISTROS MÉDIOS E MÁXIMOS 
MENSAIS DA VELOCIDADE DO 
VENTO EM TELÊMACO BORBA. 

 

Na Figura 4.37 são mostradas as freqüências predominantes da direção de 

onde os ventos são provenientes para a região de Telêmaco Borba. 

 

 
FIGURA 4.37. DIREÇÃO DE ONDE O VENTO SOPRA NO MUNICÍPIO 

DE TELÊMACO BORBA. 

MÉDIA MÁXIMA
JANEIRO 61,2 103,3

FEVEREIRO 54,6 65,9
MARÇO 61,3 94
ABRIL 56,1 83,5
MAIO 54,4 94

JUNHO 52,1 115,2
JULHO 52,8 90,7

AGOSTO 50 72,4
SETEMBRO 63,1 110,5
OUTUBRO 67,7 93,6

NOVEMBRO 70,2 112,7
DEZEMBRO 60,5 101,9

MÊS
VELOCIDADE DO VENTO 

(km/h)
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4.1.2.5.3 Insolação. 

Na Tabela 4.57, estão listados os valores mínimos, médios e máximos das 

médias mensais do número de horas de insolação diária e da radiação solar média 

mensal, sendo que as quantidades de horas médias mensais de insolação diária são 

referentes ao período de junho de 1954 a maio de 1997, enquanto as quantidades 

médias mensais de radiação solar referem-se ao período de junho de 1997 a julho de 

2002.  

 
TABELA 4.57.  REGISTROS MÍNIMOS, MÉDIOS E MÁXIMOS DAS HORAS DE 

INSOLAÇÃO DIÁRIA E DA RADIAÇÃO SOLAR MÉDIA MENSAL DE 
TELÊMACO BORBA. 

 

Na Figura 4.38 são mostrados os registros mínimos, médios e máximos 

das horas de insolação diária para a região de Telêmaco Borba. 
 

MÍNIMA MÉDIA MÁXIMA MÍNIMA MÉDIA MÁXIMA
JANEIRO 4,3 6,6 8,6 207,6 235,6 269,4

FEVEREIRO 4,4 6,3 9,4 212,6 221,2 228,4
MARÇO 4,9 6,5 8,7 195,7 211,6 221,3
ABRIL 4,4 6,7 8,9 159,3 183,3 202,8
MAIO 4 6,5 8,2 131,3 146,1 159,1

JUNHO 4,8 6,3 7,8 100 126,9 151,9
JULHO 5,2 6,8 8,1 124,5 141,9 162,5

AGOSTO 6 7 8,3 143,7 165,5 192,9
SETEMBRO 4,8 6,6 8 130,8 170,3 196,5
OUTUBRO 5,3 6,8 8,3 196 213 234,5

NOVEMBRO 4,5 7,2 9,6 207,9 241,3 277,7
DEZEMBRO 5 6,6 8,1 232 250,2 269,5

MÊS
HORAS DE INSOLAÇÃO               

(horas de sol/dia)

RADIAÇÃO                                                                     
(W/m²)
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FIGURA 4.38.  HORAS DE INSOLAÇÃO DIÁRIA NA MÉDIA MENSAL. 

 

Na Figura 4.39 são mostrados os registros mínimos, médios e máximos da 

radiação solar mensal para a região de Telêmaco Borba. 
 

 
FIGURA 4.39.  RADIAÇÃO MENSAL DE TELÊMACO BORBA. 
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4.1.2.5.4 Temperatura. 

A Tabela 4.58 apresenta dados das temperaturas mínima, média e máxima 

das médias mensais e registros das temperaturas mínimas e máximas absolutas em 

cada mês, registradas no município de Telêmaco Borba.  

 
TABELA 4.58.  TEMPERATURAS MÍNIMAS, MÉDIAS E MÁXIMAS DAS 

MÉDIAS MENSAIS E ABSOLUTAS EM TELÊMACO BORBA. 

 

A Figura 4.40 apresenta dados das temperaturas mínima, média e máxima 

das médias mensais registradas no município de Telêmaco Borba. 
 

MÍNIMA MÉDIA MÁXIMA MÍNIMA MÁXIMA
JANEIRO 15,3 22,4 30,6 9,3 36,4

FEVEREIRO 15,9 22,2 32,0 0,0 35,0
MARÇO 14,5 21,4 30,8 4,1 34,9
ABRIL 10,1 19,0 30,0 1,2 32,5
MAIO 5,8 15,5 25,1 -1,6 30,4

JUNHO 5,6 13,8 24,8 -5,0 28,2
JULHO 4,4 13,6 25,0 -4,6 29,6

AGOSTO 6,3 15,1 27,2 -2,2 33,0
SETEMBRO 9,1 16,7 27,9 0,0 34,5
OUTUBRO 10,9 19,3 28,7 2,5 34,2

NOVEMBRO 12,2 20,8 30,2 6,4 38,2
DEZEMBRO 15,7 21,8 30,6 8,8 34,5

MÊS

TEMPERATURA                                                                                           
( 0 C)

MÉDIAS MENSAIS MÉDIA ABSOLUTA
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FIGURA 4.40.  TEMPERATURAS MÍNIMAS, MÉDIAS E MÁXIMAS DAS 

MÉDIAS MENSAIS EM TELÊMACO BORBA. 

4.1.2.5.5 Umidade Relativa do Ar. 

Na Tabela 4.59 são apresentados os registros mínimos, médios e máximos 

mensais da umidade relativa do ar em Telêmaco Borba.  

 
TABELA 4.59.  VALORES DA UMIDADE RELATIVA DO AR 

MÍNIMA, MÉDIA E MÁXIMA DAS MÉDIAS 
MENSAIS DE TELÊMACO BORBA. 

 

MÍNIMA MÉDIA MÁXIMA
JANEIRO 67,4 78,7 85,5

FEVEREIRO 69,7 80,3 86,5
MARÇO 72,3 80,3 85,7
ABRIL 68,3 80,9 85,7
MAIO 72,6 83,9 89,7

JUNHO 75,6 84,5 89,6
JULHO 70,0 81,1 88,0

AGOSTO 67,6 77,4 85,6
SETEMBRO 63,5 76,4 86,1
OUTUBRO 66,9 75,5 81,2

NOVEMBRO 64,5 74,4 86,0
DEZEMBRO 67,4 76,5 81,5

UMIDADE RELATIVA                     
(%)MÊS 
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A umidade relativa do ar média, calculada para o período de Janeiro de 

1977 a Julho de 2002, foi de 79,1%. A umidade relativa do ar média mensal 

registrada nunca foi inferior a 60%. 

4.1.3 Meio Biótico. 

4.1.3.1 Descrição Geral da Flora (Cobertura Florestal). 

Esta parte componente do Relatório Ambiental Prévio somente serve de 

base para endossar o Inventario Técnico Florestal que será entregue em anexo 

contendo todos os dados primários para caracterização de vegetação bem como 

identificação precisa dos seus estágios sucessionais e mapas. 

  

Os municípios atingidos pela implantação da Linha de Transmissão, 

Telêmaco Borba, Curiúva, Ventania, Arapoti e Jaguariaíva, apresentam fatores 

diferenciais de caracterização do território e cobertura florestal.  

 

Dados apurados na pesquisa de campo de ROSA, MARTINS & SILVA 

(2006) apresentam uma distribuição de área com 5,45% em pastagens, 6,05% em 

lavouras, 43% em florestas plantadas e 33% em reservas florestais. Conforme o 

Relatório de Zoneamento Ecológico, efetuado pelo Instituto Ambiental do Paraná - 

IAP (2004), a área com cobertura florestal nos municípios pesquisados corresponde 

a 48%, sendo 25,43% em reflorestamento, 16,48% em áreas de preservação 

permanente e 6,09% em florestas nativas em diferentes estágios de sucessão.  

 

Em relação às espécies plantadas, as principais são do gênero Pinus e 

Eucalyptus. A pesquisa revelou a existência de 60% das florestas plantadas com 
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pinus, predominando a ocorrência das espécies Pinus taeda e Pinus elliottii; e 40% 

em eucalipto, com o plantio das espécies de Eucalyptus saligna, Eucalyptus dunnii e 

principalmente, Eucalyptus grandis.  

As Figuras 4.41 e 4.42 apresentam a atual caracterização de alguns pontos 

da vegetação que serão ultrapassados pela Linha de Transmissão 230 kV Mauá - 

Jaguariaíva. 

 

 
 FIGURA 4.41. ÁREA DE VEGETAÇÃO PLANTADA EM PROPRIEDADE 

PARTICULAR. 
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FIGURA 4.42. ÁREA DE VEGETAÇÃO NATIVA EM PROPRIEDADE PARTICULAR. 

 

A região analisada neste trabalho, para efeito de uma caracterização da 

vegetação, sob aspectos florísticos, estruturais e fitogeográficos, inclui a bacia do 

Rio Tibagi, situado nas regiões fisiográficas do Segundo e Terceiro Planaltos 

Paranaense. Para esta etapa foi realizado um estudo através de dados secundários. 

  

A região norte do estado teve a cobertura vegetal reduzida, em função da 

introdução da cultura cafeeira que se expandiu a partir do estado de São Paulo 

(FRANÇA, 1997). Condições favoráveis, como clima e solo fértil, incentivaram 

agricultores das tradicionais regiões cafeeiras a vir formar suas fazendas neste 

Estado (BARROS & MENDONÇA, 2000). 

 

A velocidade desta expansão pode ser observada na porção mais baixa da 

bacia do Rio Tibagi onde resta, atualmente, menos de 1% da cobertura florestal 

original, representada por fragmentos florestais com diferentes graus de alteração 
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(DIAS, 1998). 

A situação ambiental é precária na bacia do rio Tibagi, tanto em relação à 

qualidade das águas, quanto à vegetação sobre as margens, atualmente recobertas 

por culturas, pastagens ou capoeiras baixas, como demonstra a Figura 4.43, obtida 

através do levantamento de campo. 

 

 
 FIGURA 4.43.  REMANESCENTES DA REGIÃO DO RIO TIBAGI. 

 

A ausência de mata ciliar altera as condições locais, gerando desequilíbrio 

ecológico de grandes proporções. Um dos grandes problemas decorrentes da 

destruição deste ecossistema é o acentuado escoamento superficial de resíduos para 

o leito dos rios, principalmente durante períodos de alagamento. 

 

Outro problema é que as margens dos rios desprovidas de vegetação ciliar 

são altamente instáveis e sujeitas à erosão, podendo ser até 30 vezes maior do que 

quando as margens estão florestadas (NAIMAN & DÉCAMPS, 1997). 
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As florestas de galeria que margeiam os cursos d’água, conhecidas como 

ripárias subsistem apenas como pequenos remanescentes com maior ou menor grau 

de perturbação. Esta vegetação tem importância fundamental na manutenção da 

qualidade de água, barrando sedimentos e filtrando fertilizantes e defensivos vindos 

de áreas agrícolas, proporcionando estabilidade aos solos adjacentes e/ou 

regularizando o regime hídrico e o fluxo de nutrientes, além de apresentarem 

importante papel como corredor ecológico, comunicando ecossistemas 

fragmentados. A Figura 4.44 mostra um exemplo de vegetação ripária, que foi 

obtida durante levantamento de campo. 

 

 
FIGURA 4.44.   VEGETAÇÃO RIPÁRIA. 

 

A vegetação secundária é encontrada em diferentes fases de regeneração, 

estando as florestas representadas por remanescentes isolados, com formas e 

tamanhos variados, sujeitos a diferentes níveis de intervenção humana.  
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A distribuição dos principais tipos vegetacionais da bacia, parece seguir a 

das zonas climáticas que a abrangem. A zona Cfb está recoberta por Estepe, 

florestas ciliares e a Floresta Ombrófila Mista. Na zona Cfa a Floresta Estacional é 

predominante.  A região da bacia é área de ecótono entre a floresta com araucária 

(Floresta Ombrófila Mista) e as florestas do norte paranaense (Floresta Estacional 

Semidecidual).  

 

Na região de Telêmaco Borba foram realizados estudos quali-quantitativos 

da vegetação por VARGAS (1992). Estes trabalhos reforçam o caráter transicional 

da região, sendo a Floresta Ombrófila Mista, mais característica de áreas com maior 

altitude, e a Floresta Estacional Semidecidual dos vales dos rios, de maior extensão 

em áreas de menor altitude, constituindo uma região interessante do ponto de vista 

fitogeográfico. 

 

Relatos mais antigos mencionam a ocorrência de campos naturais nesta 

região, embora atualmente áreas com esta fisionomia sejam raras. 

 

VARGAS (1992) analisou a estrutura da vegetação de duas áreas de 

floresta secundária no Parque Ecológico da Klabin, em Telêmaco Borba. Observou 

uma grande dissimilaridade florística entre as duas áreas sendo uma, dominada 

basicamente por Araucaria angustifolia, Nectandra lanceolata, Cinnamomum 

sellowianum, Anadenanthera colubrina, Vernonia discolor e Casearia obliqua e a 

outra área, dominada por Parapiptadenia rigida, Campomanesia sp., Lonchocarpus 

subglaucecens, Araucaria angustifolia, Lauraceae, Matayba elaeagnoides, Cupania 

vernalis e Peschiera australis, dando suporte aos argumentos que sustentam a idéia 

de heterogeneidade da região. 
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A mata ripária cons titui uma associação secundária em equilíbrio. Nas 

margens encachoeiradas há moitas de esponjinha e sarandi, com ingá-mirim nas 

anfractuosidades. O entorno mostra-se impactado pela atividade agropecuária, 

inclusive nos cumes dos morros, e por áreas de reflorestamento próximas. 

 

A Tabela 4.60 apresenta espécies da flora que podem ser encontradas no 

ambiente de inserção do empreendimento. 

 
 

TABELA 4.60.  ESPÉCIES DA FLORA. 

NOME POPULAR  ESPÉCIE FAMÍLIA NOME POPULAR  ESPÉCIE FAMÍLIA 

Canela-Branca 
Endlicheria 
paniculata 

Lauraceae Pitangueira Eugenia uniflora Myrtaceae 

Canela-Amarela 
Nectandra 
lanceolata 

Lauraceae Guamirim 
Myrcia 

breviramis 
Myrtaceae 

Canela-Preta 
Nectandra 

megapotamica 
Lauraceae Cambuí Myrcia multiflora Myrtaceae 

Canela 
Ocotea 

diospyrifolia 
Lauraceae Guamirim-Branco Myrcia obtecta Myrtaceae 

Imbuia Ocotea porosa Lauraceae 
Guamirim-de-
Folhas-Finas 

Myrcia rostrata Myrtaceae 

Canela-Sebo Ocotea puberula Lauraceae Cambuí-Cereja 
Myrciaria 
citiolata 

Myrtaceae 

Canela-Lageana Ocotea pulchella Lauraceae Araçá 
Psidium 

spathulatum  
Myrtaceae 

Anzol-de-Lontra 
Strychnos 

brasiliensis 
Loganiaceae Maria-Mole Guapira opposita Nyctaginacae 

Louro-da Serra Lafoensia pacari Lythraceae Carvalho-Brasileiro 
Roupala 

brasiliensis 
Proteaceae 

Pixirica Miconia tristis  Melastomataceae Pessegueiro-Bravo Prunus sellowii Rosaceae 

Cajarana 
Cabralea 
canjerana 

Meliaceae Pimenteira Randia nitida Rubiaceae 

Cedro-Rosa Cedrela fissilis Meliaceae Pau-Marfim 
Baltourodendron 

riedelianum 
Rutaceae 

Ataúba 
Guarea 

macrophylla 
Meliaceae Pau-de-Cotia 

Esendeckia 
grandiflora 

Rutaceae 

Pau-de-Ervilha Trichilia elegans Meliaceae Juvevê 
Zanthoxylum 
rhoifolium 

Rutaceae 

Angico-Branco 
Anadenanthera 

colubrina 
Mimosaceae Vacum 

Allophyllus 
guaraniticus 

Sapindacae 

Ingá-Verde Inga virenscens Mimosaceae Cambotá Cupania vemalis Sapindacae 

Angico-Vermelho 
Parapiptadenia 

rigida 
Mimosaceae Miguel-Pintado 

Mataya 
elaeagnoides 

Sapindacae 

Pimenteira 
Mollinedia 
clavigera 

Monimiaceae Aguaí-Vermelho 
Chrysophyllum 

marginatum 
Sapotaceae 
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Capiricica Ficus monckii Moraceae Pau-Amargo Picrasma crenata Simaroubaceae 

Cincho 
Sorocea 

bonplandii 
Moraceae Azeitona-Brava 

Cyphomandra 
patrum 

Solanaceae 

Capororoquinha 
Rapanea 

ferruginea 
Myrsinaceae Canema Solanum reitzii Solanaceae 

Capororoca 
Rapanea 
umbellata 

Myrsinaceae Joá-Manso Solanum sanctore Solanaceae 

Cambuí 
Calycorectes 
psidiiflorus 

Myrtaceae Pratinha 
Solanum 

swartzianum 
Solanaceae 

Guamirim-Ferro 
Calypiranthes 

concina 
Myrtaceae Açoita-Cavalo 

Luehea 
divaricata 

Tiliaceae 

Guariroba-de-
Árvore 

Campomanesia 
guavirova 

Myrtaceae Crindiúva 
Trema micrantha 

(L.) Blume 
Ulmaceae 

Guarirobeira 
Campomanesia 

xanthocarpa 
Myrtaceae Tarumã 

Aegiphila 
mediterranea 

Verbanaceae 

Grumixama-Miúda 
Eugenia 
blastanta 

Myrtaceae Tarumã-Preta 
Aegiphila 
sellowiana 

Verbanaceae 

 

Através da Figura 4.45, pode-se observar a vegetação ciliar na RPPN Salto 

das Orquídeas, onde ainda é possível visualizar cactáceas comuns a áreas de cerrado. 

 

 
FIGURA 4.45.  VEGETAÇÃO CILIAR DA ÁREA DE AII 

 

Os trabalhos realizados pela COPEL e pela IGPlan em 2002 apresentaram 

um total de 713 espécies vegetais, compreendidas em 114 famílias botânicas.  
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A forma biológica com maior número foi a arbórea, com 385 indivíduos 

ou 53,9% do total, seguida pelas herbáceas 133 indivíduos ou 18,7%, as epífitas com 

84 indivíduos ou 11,8%, arbustos por 61 indivíduos ou 8,6 % e as lianas com 49 

indivíduos ou 6,9%.  

 

As hemiparasitas foram representadas por apenas 01 indivíduo ou 0,1% do 

total. O grande número de espécies arbóreas deu-se pelo maior esforço amostral 

direcionado ao grupo. 

 

Segundo os trabalhos supracitados, foram identificadas 06 tipologias 

principais na região: sistemas de ocupação secundária (vegetação secundária) em 

estágio inicial, médio e avançado, florestas aluviais, além das florestas plantadas e 

áreas de atividade agropecuária. 

 

De acordo com o trabalho da COPEL (1998) e os Levantamentos do 

IGPlan foram verificados cultivos florestais, além de atividades pastoris, núcleos 

urbanos e rurais e trechos de vegetação nativa com ocorrência de sistemas 

secundários de ocupação em diferentes estágios de desenvolvimento.  

 

A composição da vegetação estabelecida após o abandono de alguma área 

fortemente perturbada é bastante variada, e depende de uma série de fatores, como 

tipo, intensidade e duração da perturbação, disponibilidade de fontes de propágulos 

e do banco de sementes do solo para recolonização, e tamanho da área que sofreu a 

perturbação. Normalmente, os estágios iniciais da sucessão secundária são 

compostos por espécies herbáceas pioneiras, pertencentes, sobretudo às famílias 

Poaceae e Asteraceae.  



 
PLANO DE TRABALHO 

LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV MAUÁ - JAGUARIAÍVA 

 

112 

 

Com o decorrer do processo, espécies arbustivas, especialmente 

Asteraceae, e algumas arbóreas pioneiras iniciam seu estabelecimento, aumentando 

consideravelmente o sombreamento e o teor de matéria orgânica do solo, 

propiciando assim a seqüência de estabelecimento de espécies cada vez mais 

exigentes, características dos estágios mais desenvolvidos das florestas. 

 

Existem na região dois tipos de vegetação secundária resultante de 

diferentes formas de alteração da vegetação original. Em alguns casos ocorre o corte 

raso de todos os indivíduos de uma determinada área, fato que provoca processo de 

regeneração mais homogêneo, onde os indivíduos colonizadores das diferentes 

formas biológicas apresentam porte similar. Em outra situação, há corte seletivo de 

essências nativas, o que provoca a implantação de espécies trepadoras ou de 

bambus, mas com a existência de árvores remanescentes da vegetação original. 

 

A Tabela 4.61 mostra indivíduos da vegetação secundária em estágio 

inicial, elas têm como principal característica o predomínio de espécies herbáceas 

pioneiras. Estas espécies, representadas pelas famílias Poaceae e Asteraceae, 

formam grupamentos densos e de extensão variável, ocorrendo também espécies de 

outras famílias, tanto herbáceas como arbustivas. A cobertura do estrato herbáceo 

neste tipo vegetacional pode ser superior a 90%, com altura próxima a 1,5 m. 

 
TABELA 4.61.  INDIVÍDUOS DA VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA EM 

ESTÁGIO INICIAL. 

NOME POPULAR  ESPÉCIE FAMÍLIA 

Capim-Rabo-de-
Burro 

Andropogon bicornis Poaceae 

Vuba Gynerium sagittatum  Poaceae 

Assa-Peixe  Vernonia tweediana  Asteraceae 

Picão-Preto  Bidens pilosa  Asteraceae 
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Guiso-de-Cascavel  Crotalaria pallida  Fabaceae 

Samambaia Thelypteris Thelypteridaceae 

Aroeira 
Schinus 

terebinthifolius 
Anacardiaceae 

Amarelinho Tecoma stans  Bignoniaceae 

 

A Tabela 4.62 mostra indivíduos da vegetação secundária, em estágio 

médio. Este tipo vegetacional, segundo os levantamentos da IGPlan em 2002, é 

bastante heterogêneo conforme os locais em que ocorre.  Trata-se de uma forma de 

vegetação onde predominam poucas espécies arbóreas, algumas das quais 

abundantes. 
 

TABELA 4.62.  INDIVÍDUOS DA VEGETAÇÃO 
SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO MÉDIO. 

NOME 
POPULAR  ESPÉCIE FAMÍLIA 

Crindiúva Trema micrantha  Ulmaceae 

Fumo-Bravo 
Solanum 

granulosoleprosum 
Solanaceae 

Embaúba Cecropia pachystachya Cecropiaceae 

Capororoca Myrsine coriacea Myrsinaceae 

Angico-Branco Anadenanthera colubrina  Mimosaceae 

Canela-Guaicá Ocotea puberula  Lauraceae 

Guassatunga Casearia sylvestris  Flacourtiaceae 

 

A Figura 4.46, foto tirada durante o levantamento de campo, representa a 

vegetação secundária em estágio médio de um remanescente próximo à Sapopema. 
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FIGURA 4.46. VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO MÉDIO. 

 

De acordo com as descrições realizadas para a região, mais 

especificamente aqueles realizados pela COPEL e IGPLAN em 2002, a vegetação 

secundária em estágio avançado e as florestas secundárias tem 04 extratos distintos: 

arbóreos superior e inferior, arbustivo e herbáceo, com cobertura variando entre 20 e 

50%, dependendo do estrato considerado.   

 

O estrato arbóreo superior, com altura aproximada de 15 a 20 m, é 

constituído por indivíduos de espécies emergentes, isto é, cujas copas destacam-se 

sobre os demais. A Tabela 4.63 trás indivíduos da vegetação secundária, em estágio 

avançado e das florestas secundárias. 

 
TABELA 4.63.  INDIVÍDUOS DA VEGETAÇÃO GERAL DA ÁREA DE 

ESTUDO 

 

NOME POPULAR  ESPÉCIE FAMÍLIA 

Peroba-Rosa Aspidosperma polyneuron  Apocynaceae 

Guaritá Astronium graveolens Anacardiaceae 

Ceboleiro Phytolacca dioica Phytolaccaceae 

Araruva Centrolobium tomentosum Fabaceae 
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Cedro-Rosa Cedrella fissilis  Meliaceae 

Cajarana Cabralea canjerana Meliaceae 

Capiximgui Croton floribundus Euphorbiaceae 

Pau-Jangada Heliocarpus americanus  Tiliaceae 

Lixeira Aloysia virgata Verbenaceae 

Pau-Jacaré Piptadenia gonoacantha  Mimosaceae 

Tamanqueiro Aegiphila sellowiana  Verbenaceae 

Embaúba Cecropia pachystachya Cecropiaceae 

Crindiúva Trema micrantha Ulmaceae 

Bromélias Tillandsia vriesea  Bromeliaceae 

Comambaias Lepismium cruciforme Cactaceae 

Orquídea Miltonia flavescens Orchidaceae 

Orquídea Pleurothallis fabiobarrosii Orchidaceae 

Chuva-de-Ouro Oncidium sp.  Orchidaceae 

 

O extrato arbustivo, de cobertura variável e com altura máxima chegando a 

3 m, é constituído basicamente por espécies das famílias Rubiaceae, Piperaceae, 

Euphorbiaceae, Acanthaceae e Solanaceae. O extrato herbáceo apresenta cobertura 

máxima de 60% e altura chegando a 1,5 m, sendo composto por samambaias 

(Pteridophyta), além de gramíneas (Ichnanthus spp. e Panicum pilosum – Poaceae), 

Marantaceae (Ctenanthe spp.), Commelinaceae (Dichorisandra thyrsiflora e 

Dichorisandra hexandra), Piperaceae (Piper spp.) e Melastomataceae (Leandra spp. 

e Miconia spp.). A Figura 4.50, obtida durante levantamento de campo, apresenta 

uma vegetação em estágio médio a avançado próximo ao município de Curiúva. 
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FIGURA 4.47. VEGETAÇÃO EM ESTÁGIO MÉDIO A AVANÇADO 

NAS PROXIMIDADES DE CURIÚVA, ÁREA DE 
INFLUÊNCIA INDIRETA.  

 

A Tabela 4.64 mostra indivíduos que podem ser encontrados na floresta 

aluvial. A maior parte das áreas, propícias para a ocorrência da formação aluvial na 

região, encontra-se fortemente degradada, restando em alguns locais faixas de 

largura variável margeando os rios, ou então áreas mais extensas, mas que exibem 

claros sinais de alteração humana, tais como presença de trilhas e caminhos usados 

por pescadores e caçadores, entrada de gado das pastagens vizinhas e extração de 

madeira para diferentes fins. 
 

 

TABELA 4.64.  DADOS BIBLIOGRÁFICOS DE INDIVÍDUOS QUE PODEM SER ENCONTRADOS 
NA FLORESTA ALUVIAL. 

NOME 
POPULAR  

ESPÉCIE FAMÍLIA 
NOME 

POPULAR  
ESPÉCIE FAMÍLIA 

Angico-Branco 
Anadenanthera 

colubrina  
Mimosaceae 

Camboatã-
Vermelho 

Cupania vernalis Sapindaceae  

Açoita-Cavalo Luehea divaricata Tiliaceae Araruva 
Centrolobium 
tomentosum 

Fabaceae 

Rabo-de-Bugio 
Lonchocarpus 

muehlbergianus  
 Fabaceae Carova 

Jacaranda 
micrantha  

 Bignoniaceae 
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Ingá-Feijão Inga Marginata  Fabaceae Cedor-Rosa Cedrela fissilis Meliaceae 

Guavirova 
Campomanesia 

guavirova  
Myrtaceae Tapiás 

Alchornea 
triplinervia 

Euphorbiaceae 

Primavera Bougainvillea glabra  Nyctaginaceae 
Cipó-Braço-de-

Rei 
Dalbergia frutescens  Fabaceae 

Capixingui Croton floribundus   Euphorbiaceae Maria-Preta 
Diatenopteryx 

sorbifolia 
Sapindaceae 

Branquilho 
Sebastiania 

commersoniana  
Euphorbiaceae Mandiocão 

Schefflera 
morototoni 

Araliaceae 

Canela-Frade 
Endlicheria 
paniculata 

Lauraceae Sapuva 
Machaerium 

stipitatum 
Fabaceae 

Canela-Sebo Ocotea puberula Lauraceae Leiteiro 
Tabernaemontana  

australis 
Apocynaceae 

Guassatunga Casearia sylvestris  Flacourtiaceae Nhapindá Mimosa ramosissima Mimosaceae 

Jerivá 
Syagrus 

romanzoffiana 
Arecaceae Taquarinhas Chusquea windischii  Poaceae 

Banana-de-
Macaco 

Philodendron 
bippinatifidum  

Araceae 
Laranjeira-do-

Mato 
Actinostemon 

concolor 
Euphorbiaceae 

Bromélia Vriesea reitzii Bromelicae Grandiúva D'anta Psychotria nuda  Rubiaceae 

Samambaia 
Polypodium 

hirsutissimum 
Polypodiaceae Caetê Ctenanthe caetes  Marantaceae 

Cipó-Cravo Tynanthus elegans  Bignoniaceae Ervas-de-Vidro 
Peperomia 
tetraphylla 

Piperaceae 

Cipó-de-São-
João 

Pyrostegia venusta Bignoniaceae Comambaias 
Lepismium 

warmingianum 
Cactaceae 

 

Uma porção expressiva da região é recoberta por sub-bosques, constituídos 

por várias espécies de gramíneas (Poaceae), vassouras e assa-peixes (Asteraceae), 

acompanhadas por algumas espécies arbóreas, como a ameixeira-do-mato (Cordia 

rufescens – Boraginaceae), o camboatã (Cupania vernalis – Sapindaceae) e o 

tamanqueiro (Aegiphila sellowiana – Verbenaceae), com alturas chegando até 4 m.  

 

 

4.1.3.2 Descrição Geral da Fauna. 
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4.1.3.2.1 Aves. 

Os estudos de fauna mais expressivos, e também com maior tempo 

amostral de campo, foram os realizados pelos pesquisadores do refúgio ecológico da 

Klabin, em Telêmaco Borba. Além disto, para descrever a fauna foram executadas 

avaliações expedidas baseadas em observações de vestígios, informações de 

moradores locais e consulta ao acervo do Museu de História Natural do Capão da 

Imbuia, além da revisão de dados bibliográficos.  
 

A Tabela 4.65 apresenta a área total da bacia do Rio Tibagi e a área total 

de Floresta Atlântica no estado do Paraná, com o número de espécies animais que 

podem ser encontrados nos locais.  
 

TABELA 4.65.  ESPÉCIES DE ANIMAIS ENCONTRADOS NA BACIA DO 
TIBAGI E FLORESTA ATLÂNTICA. 

MEGABIODIVERSIDADE 
BACIA DO 

TIBAGI 

FLORESTA 
ATLÂNTICA                                  

(TRECHO DO PR) 

MAMÍFEROS 100 76 

AVES 435 535 

RÉPTEIS 77 51 

ANFÍBIOS 52 68 

PEIXES 83 49 

ÁREA (km²) 1.820 11.000 

FONTE: www.ligaambiental.org.br 

 

As aves constituem o grupo mais bem estudado dentro da suas áreas, onde 

já foram identificadas 401 espécies de aves, que se distribuem em 50 famílias. 

Nesses levantamentos, foi registrada a ocorrência de 10 espécies, que constam da 

lista de aves ameaçadas no Brasil, e de 08 espécies, que constam da lista de aves 

ameaçadas no Paraná. 
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Dentre os animais vertebrados, as aves são preferencialmente os mais 

utilizados em estudos ambientais, especialmente no que diz respeito à caracterização 

do estado de conservação de ambientes naturais. Algumas características da 

avifauna da região, tal como a elevada diversidade de espécies, a maior facilidade de 

observação e identificação, a ocupação de diferentes nichos tróficos, a existência de 

espécies bio-indicadoras, as suas relações heterogêneas mantidas com o ambiente e 

por apresentarem hábitos em geral diurnos, contribuíram para o embasamento da 

avaliação de um determinado ambiente. 

 

A distribuição das aves é um fenômeno tido como natural determinado por 

diversos fatores, sendo o mais marcante a configuração ambiental local. Desta 

forma, buscou-se registrar as espécies locais relacionando-as ao ambiente ocupado 

pelas mesmas. 

 

As atividades de exploração florestal realizadas no passado alteraram a 

vegetação remanescente. As áreas que sofreram corte raso encontram-se atualmente 

em estágios iniciais de sucessão florestal. 

 

Nestes ambientes degradados são abundantes aves de baixa valência 

ecológica, representadas por espécies pertencentes ao nicho dos onívoros. A Tabela 

4.66 apresenta alguns exemplos dessas aves. 

 

 
 

TABELA 4.66. ESPÉCIES DE AVES DE BAIXA VALÊNCIA ECOLÓGICA. 

NOME POPULAR  ESPÉCIE FAMÍLIA 
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Bem-te-Vi Pitangus sulphuratus Tiranídeo 

Bem-te-Vi-Rajado Myiodynastes maculatus Tiranídeo 

Risadinha Camptostoma obsoletum Tyrannidae 

Abre-Asas-de-Cabeça-Cinzenta Myopagis caniceps Tyrannidae 

Pitiguari Cyclarhis gujanensis Vironidae 

Guraracava Elaenia mesoleuca Tyrannidae 

 

No estrato superior da floresta Atlântica encontram-se muitas espécies. A 

Tabela 4.67 apresenta algumas delas. 

 
TABELA 4.67.  ESPÉCIES DO ESTRATO SUPERIOR DA FLORESTA ATLÂNTICA. 

NOME POPULAR  ESPÉCIE FAMÍLIA 

Gavião-Carrapateiro Milvago Chimachima Falconidae 

Surucuá-de-Barriga-Vermelha Trogon Surrucura Trogonidae 

Arapaçú-Verde Sittasomus Griseicapillus Dendrocolaptidae 

Pica-Pau-Verde-Carijó Veniliornis Spilogaster Picidae 

Pica-Pau-Rei Campephilus Robustus Picidae 

Caneleiro 
Pachyrhanphus 
Poychopterus 

Tyranidae 

Nenei Megarhynchus Pitangua Tyranidae 

Siriri Tyranus Melancholicus Tyranidae 

Mariquita Parula Pitiayumi Emberizinae 

Saíra-de-Papo-Preto Hemithraupis Guira Emberizinae 
Gralha-Azul Cyanocorax Caeruleus Corvidae 

Grimpeirinho Leptasthenura Setaria Phalacrocoracidae 

Tiriba-de-Testa-Vermelha Pyrrhura Frontalis Psittacidae 

Maitaca-Verde Pionus Maximilliani Psittacidae 

Fi-Fi-Verdeiro Euphonia Chlorotica Thraupinae 

Juca Penelope Obscura Cracidae 

 

As Figuras 4.48, 4.49 e 4.50, mostram o Gavião-Carrapateiro (Milvago 

chimachima), ave carnívora de topo de cadeia, o Surucuá-de-Barriga-Vermelha 

(Trogon surrucura), espécie onívora de sub-copa, o Arapaçu-Verde (Sittasomus 

griseicapillus), o Pica-Pau-Verde-Carijó (Veniliornis spilogaster) e o Pica-Pau-Rei 

(Campephilus robustus), que é uma ave insetívora escaladora de troncos e galhos. 
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FIGURA 4.48.  GAVIÃO-CARRAPATEIRO E SURUCUÁ-DE-BARRIGA-VERMELHA. 

 
 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.49 ARAPAÇU-VERDE E PICA-PAU-VERDE-CARIJÓ. 

 

 
FIGURA 4.50.  PICA-PAU-REI. 

A Gralha-Azul (Cyanocorax caeruleus), representada pela Figura 4.51, 
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embora seja considerada como quase ameaçada, trata-se de uma espécie muito 

comum e bastante abundante na região.  

 

A Figura 4.52 apresenta o Tucano-de-Bico-Verde, espécie de ave mais 

exigente em relação às condições de conservação, pertencentes à guilda dos 

frugívoros que, aparentemente, ocorrem em menor número de espécies e em menor 

abundância devido à degradação e desestruturação da floresta. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 4.51. GRALHA AZUL.        FIGURA 4.52. TUCANO DE BICO VERDE. 

 

No sub-bosque da Floresta Atlântica, ocorrem aves pertencentes à guilda 

dos insetívoros, como a choquinha-da-mata (Thamnophilus caerulescens) e a 

choquinha-lisa (Dysithamnus mentalis). No solo da floresta é encontrado um número 

reduzido de espécies, a exemplo das aves da guilda dos onívoros de solo, que são 

representadas pelo inhambu-guaçu (Crypturellus obsoletus), saracura-do-mato 

(Aramides saracura) e tovaca-campainha (Camaeza campanisona). 

 

É bastante comum, no estrato inferior da Floresta Atlântica, 
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significantemente alterada, a presença de espécies de aves oportunistas e tidas como 

de baixa valência ecológica pertencente à guilda dos onívoros, como o anu-preto 

(Crotophaga ani), o inhambu-guaçu (Crypturellus obsoletus), o saci (Tapera 

naevia), o tico-tico (Zonotrichia capensis) e o pica-pau-anão-de-coleira (Picumnus 

temminckii), sendo este último pertencente à guida dos escaladores. Também são 

comuns insetívoras como o pia-cobra (Geothlyps aequinoctialis) e o João-teneném 

(Synallaxis spixi). Neste tipo de ambiente merece destaque a provável ocorrência do 

cisqueiro (Clibanornis dendrocolaptoides), espécie da avifauna local considerada 

como ameaçada de extinção. 

 

A Tabela 4.68 apresenta as aves migratórias, consideradas como residentes 

de verão. 

 
TABELA 4.68.  AVES MIGRATÓRIAS. 

NOME POPULAR  ESPÉCIE FAMÍLIA 

Gavião-Tesourinha Elanoides Forficatus Accipitridae 

Tesourinha-do-Campo Tyrannus Savana Tyrannidae 

Suiriri-Tropical Tyrannus Melancholicus Tyrannidae 

 

As Figuras 4.53, 4.54 e 4.55 apresentam exemplares das aves migratórias 

que ocorrem na região. 
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FIGURA 4.53. GAVIÃO-TESOURINHA.      FIGURA 4.54. TESOURINHA-DO-CAMPO. 

 
 

 
FIGURA 4.55. SUIRIRI-TROPICAL. 

 

Em bordas de floresta é comum a presença de espécies da guilda dos 

onívoros, com destaque para pombas como a asa-branca (Columba picazuro) e a 

avoante (Zenaida auriculata), beneficiadas pelas sobras de grãos cultivados na 

região, em especial de milho. Além dessas espécies consideradas típicas de 

ambientes abertos, destacam-se ainda aves de rapina como o gavião-peneira (Elanus 

leucurus), pertencente à guilda das aves insetívoras aéreas diurnas, além de 

carnívoros diurnos, como o caracará-comum (Polyborus plancus). Nas áreas 
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completamente antropizadas, em geral com moradias rurais, aparecem espécies 

sinantrópicas onívoras como o joão-de-barro (Furnarius rufus) e o sabiá-laranjeira 

(Turdus rufiventris), além de insetívoros como a curruíra (Troglodytes aedon). 
 

Muito embora a avifauna da área seja composta por um grupo de guildas 

de menor valência ecológica, a presença de algumas espécies indica a importância 

dos remanescentes florestais na região que, mesmo bastante alterados, compõem um 

grande mosaico de florestas intercaladas por áreas de cultivo e pasto, ligados por 

corredores vegetacionais constituídos principalmente por florestas ciliares, o que 

proporciona o deslocamento das espécies de aves mais exigentes. 
 

O ambiente aquático oferece suporte para abrigar aves relacionadas à 

ambientes lóticos, tais como o piscívoro Martim-pescador-pequeno (Chloroceryle 

amazona) e o insetívoro João-pobre (Lochmias nematura), dentre outras espécies de 

provável ocorrência.  
  

Especificamente na Floresta da Klabin Indústria de Papel e Celulose, 

situada dentro da Fazenda Monte Alegre, em Telêmaco Borba, existe em andamento 

o projeto de levantamento da avifauna. 

 

As aves constituem o grupo mais bem estudado dentro da área da Fazenda 

Monte Alegre, com os primeiros levantamentos tendo sido realizados em 1981. 

Desde então, já foram identificadas 401 espécies de aves, que se distribuem em 50 

famílias. Isto representa, em apenas 0,72% da área do Estado do Paraná, 57% das 

espécies de aves catalogadas no Estado, que conta com 700 espécies. 

 

 Deve-se ressaltar que os levantamentos realizados estão restritos apenas a 
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alguns locais dentro da Fazenda e certamente o número de espécies de aves deve 

aumentar consideravelmente à medida que novos locais forem estudados. Nesses 

levantamentos, foi registrada a ocorrência de 10 espécies, que constam da lista de 

aves ameaçadas no Brasil, e de 08 espécies, que constam da lista de aves ameaçadas 

no Paraná. 

 

Os estudos realizados confirmam que as medidas adotadas pela Klabin no 

seu manejo florestal beneficiam a biodiversidade. As várias espécies de aves, que 

são abundantes nas áreas florestais da empresa comprovam que a produção de 

florestas plantadas, quando bem conduzida, pode ser perfeitamente conciliada com a 

conservação da natureza. 

4.1.3.2.2 Mamíferos. 

 
 

A avaliação da composição mastofaunística da região, baseou-se em 

informações obtidas em campo buscando evidências indiretas de ocorrência 

(pegadas, amostras fecais, restos alimentares, tocas, pelos, entre outras) e a 

compilação de dados bibliográficos secundários. As espécies que tem provável 

incidência na região estão apresentadas na Tabela 4.69. 

 

 

 

 

 

 
TABELA 4.69.  ESPÉCIES COM PROVÁVEL INCIDÊNCIA NA REGIÃO DO 

EMPREENDIMENTO. 
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NOME POPULAR  ESPÉCIE FAMÍLIA 

Cuíca-D’água  Chironectes minimus Didelphdae 

Raposinha-do-Campo  Lycalopex vetulus Canídea 

Gato-Mourisco. Herpailurus yaguaroundi Felidae 

Gambá-de-Orelha-Branca Didelphis albiventris  Didelphidea 

Tamanduá-Mirin Tamandua tetradactyla  Myrmecophagidae 

Tatu-Galinha Dasypus  novemcinctus  Dasypodidae 

Tatu-Mulita Dasypus septemcinctus  Dasypodidae 

Tatu-Peludo Euphractus sexcinctus  Dasypodidae 

Morcego-Insetívoro Histiotus velatus  Vespertilionidae 

Morcego-Cara-Branca Artibeus lituratus  Phyllostomidae 

Morcego-Fruteiro Sturnira lilium  Phyllostomidae 

Bugio-Ruivo Alouatta guariba  Atelidae 

Puma Puma concolor  Felidae 

Jaguatirica Leopardus pardalis  Felidae 

Gato-do-Mato-Pequeno Leopardus tigrinus  Felidae 

Cachorro-do-Mato Cerdocyon thous  Canídeos 

Irara Eira barbara  Mustelidae 

Quati Nasua nasua  Procyonidae 

Mão-Pelada Procyon cancrivorus  Procyonidae 

Veado-Catingueiro Mazama gouazoubira  Cervidae 

Veado-Bororo Mazama gouazoubira  Cervidae 

Cateto Pecari tajacu  Tayassuidae 

Capivara Hydrochaeris hydrochaeris  Hydrochoerisnematinae 

Cutia Dasyprocta azarae  Dasyproctidae 

Paca Agouti paca  Agoutidae 

Serelepe Sciurus ingrami  Scuridae 

Ouriço Sphiggurus villosus  Erethizontidae 

Preá Cavia aperea  Caviídeos 

Tapiti Sylvilagus brasiliensis Leporidae 

Lebre-Européia Lepus europaeus  Leporidae 

 

Atualmente, há registro de 85 espécies de mamíferos, sendo que destes, 

tem destaque a cuíca-d’água (Chironectes minimus), por estar ameaçada de extinção, 

a raposinha-do-campo (Lycalopex vetulus) e o gato-mourisco.  

 

As Figuras 4.56 e 4.57 representam algumas das espécies da fauna na 

região do empreendimento. 
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FIGURA 4.56.GAMBÁ-DE-ORELHA-BRANCA.     FIGURA 4.57. TAMANDUÁ-MIRIM. 

 

As Figuras 4.58 e 4.59 representam algumas das espécies da ordem 

carnívora com provável incidência na região do empreendimento. 

 

  
FIGURA 4.58. PUMA.           FIGURA 4.59. JAGUATIRICA. 

 

A Figura 4.60 apresenta algumas das espécies de tatus que podem ser 

encontradas na região do empreendimento. 

 

 
FIGURA 4.60. TATU-MULITA, TATU-PELUDO, 

RESPECTIVAMENTE. 
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A Figura 4.61 representa algumas das espécies de morcegos da região do 

empreendimento. 

 

 
FIGURA 4.61. MORCEGO-CARA-BRANCA, MORCEGO-

FRUTEIRO, RESPECTIVAMENTE. 

 

As Figuras 4.62 a 4.67 representam algumas das espécies de roedores que 

podem ser encontrados na região do empreendimento. 

 

  
FIGURA 4.62. CAPIVARA.   FIGURA 4.63. CUTIA. 

 
 
 

  
FIGURA 4.64. PACA.    FIGURA 4.65.  SERELEPE. 
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FIGURA 4.66.  PREÁ.      FIGURA 4.67. TAPITI.     

 

Especificamente na Floresta da Klabin Indústria de Papel e Celulose, 

situada dentro da Fazenda Monte Alegre, em Telêmaco Borba, existe em andamento 

o projeto de levantamento da mamíferos. 

 

Nas áreas da empresa, os mamíferos de médio e grande portes são bem 

conhecidos, devido à segurança de identificação que pode ser realizada por 

funcionários. Todavia, os mamíferos de pequeno porte (Chiroptera, Rodentia e 

Didelphimorphia) são pouco conhecidos devido às dificuldades de identificação 

correta destes animais. Porém, são grupos taxonômicos importantes no contexto da 

mastofauna da Fazenda Monte Alegre, possuindo grande número de espécies, sendo 

também considerados indicadores biológicos. 

 

Até o presente momento, na área da Fazenda Monte Alegre, foram 

realizados trabalhos de levantamento dos mamíferos de médio e grande portes, 

através de fichas de visualização de animais silvestres e ocorrências com animais 

atropelados ou feridos. A partir de julho de 2001, iniciou-se um levantamento mais 

aprofundado da mastofauna incluindo também os pequenos mamíferos. 
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Atualmente, há registros de 85 espécies de mamíferos, sendo que, destas 

com destaque para a cuíca-d’água (Chironectes minimus), por estar ameaçada de 

extinção, e a raposinha-do-campo (Lycalopex vetulus), por ser o registro mais ao sul 

com provável limite de distribuição para a espécie na área da Fazenda Monte 

Alegre, e o gato-mourisco. 

4.1.3.2.3 Répteis. 

Dentro do grupo de animais denominados répteis estão as serpentes, os 

lagartos, as cobras-cegas, as tartarugas e os jacarés, entre outros. Algumas 

características comuns podem ser compartilhadas entre muitos dos répteis: o 

desenvolvimento dos filhotes dentro de um ovo com casca, a presença de escamas 

recobrindo o corpo, a troca de pele que é a descamação da camada mais superficial 

da pele, além da necessidade de buscar fontes de calor para se aquecer (luz do sol, 

por exemplo) e desempenhar funções vitais para sua sobrevivência. Muitas vezes 

eles precisam se aquecer para caçar ativamente, digerir a comida e até reproduzir. 

 

A Tabela 4.70 apresenta as espécies que tem grande potencial para ocorrer 

nos remanescentes. 

 
TABELA 4.70.  ESPÉCIES COM GRANDE POTENCIAL PARA OCORRER 

NOS REMANESCENTES. 

NOME POPULAR  ESPÉCIE FAMÍLIA 

Cágado-Pescoço-de-Cobra Hydromedusa tectifera  Chelidae 

Jararaca Bothrops jararaca  Viperidae 

Cobra-Cega Liotyphlops beui  Anomalepididae 

Parelheira 
Philodryas 

patagoniensis  
Colubridae 

Teiú Tupinambis merianae  Teiidae 
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As Figuras 4.68 a 4.72 representam as espécies de répteis, que podem ser 

encontrados na região do empreendimento. 

 

  
FIGURA 4.68. CÁGADO-PESCOÇO-DE-COBRA. FIGURA 4.69. JARARACA. 

 

  
FIGURA 4.70. COBRA-CEGA.   FIGURA 4.71. PARELHEIRA. 

 

 
FIGURA 4.72. TEIÚ.  
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Especificamente na Floresta da Klabin Indústria de Papel e Celulose, 

situada dentro da Fazenda Monte Alegre, em Telêmaco Borba, existe em andamento 

o projeto de levantamento de répteis. 

 

Até 2001, o levantamento das espécies de répteis que vinha sendo 

realizado na área da Fazenda Monte Alegre registrava 30 espécies identificadas. A 

partir de 2001, a listagem foi ampliada, sendo registradas mais 8 novas espécies para 

a região, totalizando atualmente 38 espécies. 

 

Projeto - Levantamento de Anfíbios: 

 

No Estado do Paraná, as informações científicas a respeito dos anfíbios 

anuros ainda são incipientes, tanto sob o aspecto de taxonomia, como ecologia. 

Visando o estudo destes animais na Fazenda Monte Alegre, desde setembro de 1999, 

a Klabin vem apoiando projetos de mestrado e doutorado na área de zoologia da 

Universidade Federal do Paraná - UFPR. (Wells, 1977ª, Duellman e Trueb, 1986). 

 

No início destas atividades, eram conhecidas 24 espécies de anfíbios 

anuros na região de Telêmaco Borba, no Paraná. Atualmente, 40 espécies estão 

registradas. Destas, quatro espécies são ampliações da distribuição geográfica para o 

interior do Estado do Paraná, e uma é novo registro no estado. Pelo menos seis 

espécies são indicadoras de preservação e qualidade ambiental por se limitarem a 

um ambiente determinado e por não suportarem alto grau de alteração dele. 

 

Na Fazenda Monte Alegre, os anfíbios anuros que servem de indicadores 

de qualidade ambiental da regiao, reproduzem-se nos mais variados ambientes 
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aquáticos disponíveis, como lagos, poças temporárias e permanentes, riachos e 

brejos, além de microambientes que possam armazenar água, como axilas de 

bromélias e ocos de árvores. Duas espécies certamente apresentam reprodução 

terrestre e não possuem fase larval. Contudo, escolhem locais úmidos, como 

embaixo de folhas e próximo a troncos caídos. 

 

As espécies de anuros encontradas na Fazenda Monte Alegre mostram-se 

reprodutivamente ativas em determinadas épocas do ano em que as condições 

ambientais, chuva e calor, são favoráveis. Com os dados obtidos até o momento, 

conclui-se que as áreas de preservação mantidas pela Klabin são importantes para a 

manutenção e conservação das populações de diferentes espécies de anfíbios anuros. 

Destaca-se a perereca-zebra (Dendropsophus anceps) que se encontra na categoria 

criticamente ameaçada no Estado do Paraná. O único registro conhecido desta 

espécie no Estado foi efetuado na fazenda da Monte Alegre. 

4.1.3.2.4 Espécies Ameaçadas de Extinção. 

Cisqueiro: 

 

O Cisqueiro (Clibanornis dendrocolaptoides), pertence a família  

Furnariidae  e encontra-se atualmente na categoria de espécie Vulnerável. Possue 

bico e pés fortes, cauda longa e rígida, garganta branca ornamentada lateralmente de 

penas com o ápice negro, longa e larga faixa esbranquiçada pós-ocular, vértice 

avermelhado. Asa: 8,8; Cauda: 9,2.Comprimento: 22cm - 20cm. Ocorrência 

Geográfica: RS; PR; SP. Vive a pouca altura em densa vegetação florestal à beira de 

córregos. Categoria/Critério: Ameaçada de extinção no Brasil.(Fonte: 

MMA/SINIMA). 
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Papagaio-de-peito-roxo: 

 

O Papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea) é um psitacídeo de 30 cm de 

comprimento com coloração geral verde-brilhante, tendo a região do peito de cor 

violácea, a fronte vermelha e a região da nuca azulada. As penas externas da cauda 

possuem uma mancha avermelhada em suas bases e o bico é amarelo-avermelhado. 

 

Habita florestas frias com presença de coníferas, em especial da araucária 

(Araucaria angustifolia, Araucariaceae), sendo incerto o seu grau de dependência 

desta. Realiza grandes deslocamentos sazonais, podendo esse comportamento estar 

associado a variações anuais de produção de pinhão ou de outra fonte alimentar. 

Nidifica em ocos de árvores onde põe de dois a quatro ovos que são incubados por 

cerca de 25 a 26 dias, permanecem os ninhegos no ninho por volta de 70 dias. O 

início da época reprodutiva para a região de Misiones (Argentina), com base nos 

aspectos das gônadas de exemplares de museu, é entre setembro e outubro. É uma 

espécie frugívora, podendo ocasionalmente causar danos a plantações de laranja. 
  

Cuíca-d’água: 

 

A Cuíca-d’água (Chironectes minimus), apresenta comprimento do corpo 

variando de 26 a 29 cm, e cauda de 31 a 43 cm, com peso de 540 a 790 g 

(Eisenberg, 1989). A pelagem, muito macia, tem coloração geral acinzentada, 

malhada de preto nas partes superiores e branco amarelado nas inferiores. A cabeça, 

a nuca e o focinho são pretos. Na região frontal, sobre os olhos, existe uma faixa 

transversal branca, de orelha a orelha. Possui características associadas ao hábito 
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semi-aquático, como membros posteriores com membrana interdigital, pelagem 

impermeável e cauda levemente achatada dorsoventralmente.  
  

É um animal sempre associado a cursos d’água e constrói suas tocas nas 

margens de rios, logo acima do nível da água, usando folhas secas e gravetos. É 

noturno, solitário e principalmente carnívoro, alimentando-se de peixes, rãs, 

crustáceos de água doce e insetos. Nascem dois a três filhotes e o marsúpio 

apresenta-se bem desenvolvido tanto no macho como na fêmea. Quando o macho 

está dentro da água, o marsúpio é utilizado para proteger a bolsa escrotal. Na fêmea, 

um forte esfíncter o fecha totalmente, impedindo a entrada de água quando os 

filhotes estão em seu interior. A espécie aparentemente apresenta baixa densidade 

em sua área de ocorrência. 
  

Os maiores fatores de ameaça a esta espécie são a destruição de seus 

hábitats e a poluição dos ambientes aquáticos. 
 

Raposinha-do-campo: 

 

A Raposinha-do-campo (Lycalopex vetulus) é um canídeo de pequeno 

porte, cujo corpo varia de 585 a 640 mm e a cauda de 280 a 320 mm, podendo pesar 

até 4 kg. Ela habita os cerrados e os campos naturais, ou seja, predominantemente 

áreas campestres. É uma espécie noturna e aparentemente solitária, exceto quando 

em unidades familiares, que podem consistir de uma fêmea e seus filhotes ou em 

pares sexuais. O período de acasalamento ocorre a partir de junho e a gestação dura 

aproximadamente 50 dias, podendo parir até quatro filhotes por ninhada na 

primavera. Pode utilizar tocas de tatus abandonadas como abrigo ou ninho para seus 

filhotes. 
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Esta espécie é considerada onívora, com sua dieta constituída 

predominantemente de insetos (especialmente cupins), mas podendo incluir 

sementes, frutos, aves, pequenos mamíferos e répteis. É um animal tímido, mas que 

defende a si próprio e às suas crias corajosamente. Existem informações de que 

grupos familiares podem utilizar áreas de pastagem, onde existe criação de gado 

e/ou áreas utilizadas por outros animais domésticos. 
  

As ameaças a esta espécie são, principalmente, a destruição de seus 

hábitats e a perda de suas fontes alimentares, além do quase total desconhecimento 

sobre a raposa-do-campo no Paraná. 
  

Gato-mourisco: 

 

O Gato-mourisco é um felino sem manchas, cuja coloração pode 

apresentar padrões de preto, marrom-acinzentado e avermelhado, sendo a região 

ventral mais clara. A cabeça é pequena assim como as orelhas, e a cauda é longa e 

peluda. Pode medir de 80 a 120 cm de comprimento e pesar de 4 a 9 kg. 
  

Ocupa uma grande variedade de hábitats, de campos abertos a florestas 

densas, porém não é encontrado em altitudes superiores a 2.000 m. Existe alguma 

controvérsia sobre seu período de atividade, mas parece ter hábitos diurnos e 

noturnos. Vive solitário, mas é freqüentemente observado aos pares e possui um 

complexo repertório vocal, reflexo de sua sociabilidade. A forma e a coloração do 

seu corpo sugerem que ele é um felino terrestre que, entretanto, também utiliza e 

busca refúgio no estrato arbóreo.  
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Pouco se sabe sobre as características reprodutivas do gato-mourisco, mas 

é relatado um período de gestação que varia de 69 a 86 dias, quando nascem de dois 

a quatro filhotes com algumas manchas ao longo do corpo que logo desaparecem, 

podendo existir filhotes de diferentes colorações numa mesma ninhada. A 

amamentação dura cerca de um mês e, a partir de então, sua dieta se baseia em 

mamíferos de pequeno e médio porte, incluindo os de hábito arborícola, aves e 

répteis, chegando a se alimentar de filhotes de veado. Pode se deslocar cerca de 7 

km por dia, num território que varia de 13 a 100 km2..  
  

Além da destruição de seus hábitats, esta é uma espécie pouco estudada e, 

em geral, pouco conhecida pela população. Apesar de não ser considerada como 

uma espécie ameaçada é perseguida e caçada, assim como acontece com os demais 

felinos selvagens. 
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4.2 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

Nesta seção, serão apresentados os aspectos gerais das áreas de influência 

direta e indireta da LT. A área de influência direta - AID é aquela onde os impactos 

das ações das fases de planejamento, implantação e operação do empreendimento 

incidem de forma primária sobre os elementos dos meios físicos (solo, água e ar), 

sócio econômico (uso e ocupação do solo, aspectos sociais e econômicos e aspectos 

arqueológicos) e biótico (vegetação e fauna).  

 

Neste estudo, a AID foi delimitada pela própria faixa de servidão da LT, 

considerando que todos os impactos diretos com probabilidade de ocorrência se 

concentram nesta faixa de segurança sinalizada. Segundo o Memorial Descritivo 

para Decreto de Utilidade Pública, a faixa de servidão da LT Mauá - Jaguariaíva 

apresenta uma largura de 40 m para toda a extensão do empreendimento.  

 

A área de influência indireta - AII é uma área mais abrangente, onde as 

ações do empreendimento incidem de forma secundária, como conseqüência dos 

efeitos primários. Para a delimitação da AII, neste caso, foi considerada uma faixa 

de 1.000 m (500 m para cada dado da LT) por toda a extensão da LT, exceto nos 

marcos iniciais e finais, onde foi considerado um raio de abrangência de 1.000 m. 

 

A Figura 4.73 apresenta as áreas de influência direta e indireta da LT sobre 

um desenho geo-referenciado, considerando um exagero horizontal/vertical para 

melhorar a visualização das mesmas. 
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FIGURA 4.73. ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA DA LT 
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As áreas de influência direta e indireta do empreendimento apresentam 

4.240.000 m2 e 109.000.000 m2, respectivamente. Os efeitos indiretos da etapa de 

construção do empreendimento apresentarão maior extensão nos marcos iniciais e 

finais do traçado da linha, considerando que o ponto inicial será um ponto de 

interligação da LT com a UHE de Mauá e que o ponto final estará inserido no 

perímetro urbano do município de Jaguariaíva. A faixa de 1.000 m considerada para 

a área de influência indireta foi determinada pela avaliação dos possíveis acessos e 

da pela presença de remanescentes florestais nas proximidades do empreendimento. 

4.2.1 Meio Socioeconômico. 

4.2.1.1 Entrevista com Moradores. 

O corpo técnico da empresa FERMA realizou uma pesquisa na área de 

influência do empreendimento, visando avaliar as impressões dos 

moradores/proprietários quanto à implantação da LT. Durante o caminhamento 

realizado ao longo do traçado da LT, não foi evidenciada a presença de residências 

na área de influência direta. Portanto, as entrevistas aqui apresentadas representam 

os moradores que habitam na área de influência indireta, sendo definida por raio de 

500 m contados a partir do eixo da LT. 

 

A referente entrevista baseou-se no conjunto padronizado de elementos 

descritivos, dispostos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 

através da ABNT NBR 6023 de 2000. Constam da abordagem: a identificação do 

indivíduo questionado, sua idade, local de moradia e tempo de estabelecimento no 

mesmo, bem como a escolaridade alcançada. 
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A pesquisa transcorreu durante o mês de janeiro de 2009, sendo 06 os 

moradores/proprietários abordados pela equipe. Os principais aspectos avaliados 

junto aos entrevistados, através de um questionário informal, consta dos seguintes 

pontos levantados: 

 

- O Sr (a) tem conhecimento da obra que poderá, em breve, ser implantada 

nessa região? 

- Possui conhecimento do que vem a ser uma linha de transmissão? 

- Saberia dizer quais as principais conseqüências, positivas e negativas, 

causadas pelo empreendimento? 

- Qual sua impressão sobre o empreendimento? 

 

 

O primeiro entrevistado foi o Sr. Nilton que disse ter 57 anos, ser 

agricultor e ter primeiro grau incompleto. Ele foi abordado na PR 081 próximo à 

ponte sobre o Rio Perdizes, que eqüidista aproximadamente 100 metros do novo 

traçado da Linha de Transmissão. É viúvo e mora no município de Arapoti há 25 

anos. Quando indagado sobre a construção da LT disse não ter preocupações com 

choques ou demais riscos inerentes, sua maior preocupação é que a linha de 

Transmissão atrapalhe o cultivo. 

 

O segundo entrevistado foi o Sr. Arnaldo que afirmou possuir 49 anos e 

primeiro grau completo. Reside na Vila Felisberto há 15 anos, com a esposa e um 

neto. Trabalha com replantio de Pinus. Atualmente desenvolve esta atividade nas 

proximidades do Rio Tibagi. Quando indagado sobre o convívio com a LT não 

demonstrou nenhum tipo de preocupação ou temor. 
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No município de Curiúva a entrevistada foi Eliane Mendes Bueno, Nora 

do senhor Bibiano Nunes Bueno. Foi informada pelo pessoal da Copel, mas não 

gostou da instalação da LT, pois ficou a 100 m da sua residência e ela fica 

preocupada com o risco de acidentes que pode existir e também achou que muita 

coisa da propriedade vai ter ser derrubada, a exemplo dos pinheiros. 

 

O quarto entrevistado é o Senhor Moacir dos Santos, morador da região de 

Curiúva e terá sua propriedade atingida pela LT, ressalta que não gostou muito da 

idéia e que tem medo de inviabilizar parte de sua área, mas, o pessoal da COPEL já 

o informou sobre como será a construção, riscos e beneficios e sendo assim, ele não 

tem nenhuma dúvida e nenhuma opinião sobre a LT passar em sua propriedade. 

 

O quinto morador entrevistado foi o Sr. João morador do Vilarejo de 

Alecrim e trabalhar como vendedor em Curiúva, que disse ter 45 anos e segundo 

grau completo. Ele mora com a esposa, e uma filha. Quando indagado sobre a 

construção da LT relatou que a chegada de uma nova linha de transmissão significa 

maior desenvolvimento. 

 

O último entrevistado no município de Jaguariaíva foi o Sr. Gustavo que 

disse ter 21 anos, ser estudante e possuir o terceiro grau incompleto. Mora no 

município desde que nasceu, com a mãe, o pai e mais 2 irmãos. A distância 

aproximada entre sua residência e o eixo previsto para a LT, medidas através de 

coordenadas GPS, foi de aproximadamente 500 metros. Quando indagado sobre a 

construção da LT relatou que assistiu na televisão torres de transmissão de energia 

sendo destruídas por ventos fortes e temporais. Portanto sua maior preocupação é 

quanto à integridade das pessoas que vivem próximas às linhas de transmissão. 
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Através das preocupações e dos questionamentos levantados foi possível 

notar que a maioria dos entrevistados demonstrou uma resistência quanto à 

implantação da LT. A principal justificativa para este fato consiste na falta de 

informação por parte dos entrevistados. Com este propósito, prevê-se a elaboração 

de um programa de comunicação social para as comunidades atingidas pela Linha de 

Transmissão. 

4.2.1.2 Uso e Ocupação do Solo. 

O uso do solo na área de influencia do empreendimento compreende áreas 

agrícolas, agropastoril, de plantio de Araucárias e, principalmente, de plantio de 

Pinus elliottii, que serve de matéria prima para a produção de celulose. Alem disto, 

foram observados alguns remanescentes de fragmentos florestais, sendo 

concentrados nas margens dos corpos hídricos, em porções rebaixadas do terreno, e 

algumas unidades de conservação, as quais serão apresentadas no Subitem Áreas 

Protegidas a seguir.   
 

A Figura 4.74 e 4.75 mostra a presença de pastagens e alguns fragmentos 

florestais na área de influência do empreendimento. 
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FIGURA 4.74. ÁREAS DE PASTAGEM E REMANESCENTES 
FLORESTAIS NAS PORÇÕES REBAIXADAS DO 
TERRENO.  

 

FIGURA 4.75. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA ÁREA DE 
INFLUENCIA DO EMPREENDIMENTO. 

 

As áreas de plantio de pinus para fins industriais podem ser visualizadas 

através das Figuras 4.76 e 4.77, em várias etapas do desenvolvimento. 
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FIGURA 4.76. ÁREAS DE PLANTIO DE PINUS ELLIOTTII EM 
FASE INICIAL COM ALGUNS EXEMPLARES DE 
ARAUCÁRIAS. 

 

FIGURA 4.77. ÁREAS DE PLANTIO DE PINUS ELLIOTTII EM 
FASE DE CORTE. 

 

As Figura 4.78, 4.79 e 4.80 apresentam respectivamente a Pedreira, a Serra 

dos Prestes e a Serra do Caetê que se encontram na área de influência indireta do 

empreendimento, nas proximidades da Cidade de Curiúva. 
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FIGURA 4.78. PEDREIRA DO MUNICÍPIO NAS 

PROXIMIDADES DA CIDADE DE 
CURIÚVA. 

 

 
FIGURA 4.79. SERRA DOS PRESTES NO MUNICÍPIO DE CURIÚVA. 
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FIGURA 4.80. SERRA DO CAETÊ NO MUNICÍPIO DE CURIÚVA. 

 

Nas Figuras 4.81 e 4.82 é possível observar, através de imagens aéreas, 

áreas de reflorestamento homogêneas entre os Municipios de Arapoti e Ventania, 

que encontram-se intercaladas com áreas de remanescentes florestais. Fica evidente 

nestas imagens que os remanescentes florestais concentram-se sobre terrenos 

acidentados, onde atividades de reflorestamento são inviabilizadas por aspectos 

geomorfológicos e de conservação ambiental. 
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FIGURA 4.81. PLANTAÇÃO DE PINUS (a) INTERCALADA COM REMANESCENTES FLORESTAIS (b) E 

ÁREAS PREPARADAS PARA REFLORESTAMENTO (c) ENTRE O MUNICIPIO DE VENTANIA 

 

 
FIGURA 4.82. REMANESCENTES FLORESTAIS E ÁREAS DE REFLORESTAMENTO EM ARAPOTI 
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Na Figura 4.83 é possível observar viveiros de mudas de pinus para 

atividades de reflorestamento. Fica evidente que as áreas no entorno dos viveiros 

estão preparadas para o plantio.  
 
 

 
FIGURA 4.83. VIVEIROS DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO EM ARAPOTI. 
 

Outro aspecto relevante a ser relatado sobre o uso e ocupação do solo nas 

áreas de influência desta linha de transmissão é que apenas os núcleos urbanos de 

Jaguariaíva e Curiúva serão atingidos pelo empreendimento. No caso da Cidade de 

Jaguariaíva os efeitos do empreendimento serão sentidos de forma direta (AID) 

enquanto que em Curiúva  apenas indiretamente (AII).   

4.2.1.3 Arqueologia. 

O presente estudo arqueológico foi desenvolvido em conformidade com o 

Artigo 2º da Portaria nº 230 de 17 de dezembro de 2002 do IPHAN, que 
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estabelecem a necessidade de se efetuar um levantamento arqueológico em campo, 

na AID do empreendimento. 

 

Em atendimento ao Artigo 2º da Portaria supracitada, a equipe da FERMA 

realizou um levantamento arqueológico da Área de Influência do empreendimento, 

através de 04 pontos específicos do traçado da LT. A Tabela 4.71 apresenta a 

localização aproximada destes pontos e suas respectivas localizações através da 

projeção UTM. 

 
TABELA 4.71. LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO REALIZADO PELA FERMA. 

Pontos de Amostragem Localização Localização Evidências 

Arqueológicas 

01 633.030,7 mL 

7.319.246,3 MS 

Nas proximidades da Subestação 

Elevadora de Jaguariaíva (SE-

JAG), às margens do Rio 

Jaguariaíva. 

Negativa 

02 608.239,4 mL  

7.322.614,7 MS 

Ponte sobre o Rio Perdizes na 

rodovia PR-081. Região de 

Divisa Municipal Jaguariaíva / 

Arapotí.  

Negativa 

03 578.727,8 mL 

7.330.101,3 mS 

Interseção entre a LT Mauá - 

Jaguariaíva e a rodovia PR-153. 

Negativa 

04 556.740,1 mL 

7.342.952,4 mS 

Região da Serra do Caête no 

Município de Curiúva. 

Negativa 

05 555.284,6 mL 

7.343.374,7 mS 

Região da Serra dos Prestes no 

Município de Curiúva. 

Negativa 

 

Os pontos apresentados na Tabela 112 foram determinados de forma a 

abranger o maior número de municípios, buscando uma avaliação detalhada do solo, 

das margens dos corpos hídricos e das áreas descaracterizadas por ações antrópicas. 

Foi realizado um caminhamento sistemático em um raio de 50 m partindo dos 
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pontos avaliados. 

 

Durante esta expedição arqueológica, realizada segundo o método 

probabilístico, não foram encontrados sítios arqueológicos pré-coloniais, coloniais e 

pós-coloniais, nem mesmo evidências isoladas. A região de implantação do 

empreendimento apresenta probabilidade remota de ocorrência de sítios 

arqueológicos. 

 

Um estudo adicional realizado na região do empreendimento, 

desenvolvido pela empresa Culturali Arqueologia Consultoria e Projetos Ltda. 

durante a etapa de planejamento do presente empreendimento, também não 

apresentou indícios de evidências arqueológicas na região. A Tabela 4.72 apresenta 

a localização dos pontos monitorados neste estudo preliminar. 

 
TABELA 4.72. LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO REALIZADO PELA CULTURALI. 

Pontos de Amostragem Localização Município Evidências 

Arqueológicas 

01 632432 / 7319284 Jaguariaíva negativa 

02 624221 / 7321709 Arapoti negativa 

03 609845 / 7323674 Arapoti negativa 

04 577958 / 7331106 Ventania negativa 

05 566264 / 7334904 Ventania negativa 

06 554093 / 7339450 Curiúva negativa 

07 529571 / 7339290 Curiúva negativa 

 

Analisando a realidade construída através de dados secundários, 

apresentada no Diagnóstico Ambiental dos Municípios, pode-se verificar que as 

características ambientais da Área de Influência, em função do padrão de 

assentamento de grupos pré-coloniais, coloniais e pós-coloniais, tornam baixa a 
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probabilidade de ocorrência de evidências materiais que indiquem a existência de 

grupos humanos pretéritos. Grandes parcelas da vegetação na região circundante à 

Área de Influência, bem como a impossibilidade de acesso em muitos pontos, 

dificultam a visibilidade e conseqüente identificação de evidências materiais de 

assentamentos de grupos humanos passados. 

Caso seja encontrado algum sitio arqueológico na área do emprendimento 

durante o andamento das obras as mesmas deverão ser paralisadas e deverão ser 

tomadas as devidas providências, conforme Portaria nº 230 de 17 de dezembro de 

2002 do IPHAN. 

4.2.2 Meio Físico. 

As referências adotadas nesta avaliação foram extraídas do banco de dados 

do Software de Geoprocessamento ArcView 3.2a, do site da CPRM Serviço 

Geológico do Brasil do Ministério de Minas e Energia (geobank.sa.cprm.gov.br), 

dos mapas interativos da Mineropar (www.mineropar.pr.gov.br) e do site  

Agritempo do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(www.agritempo.org.br). 

 

Os mapas do banco de dados do Software de Geoprocessamento ArcView 

3.2a, que consistem nos Mapas de Localização, de Declividades, do Modelo 

Numérico de Elevação, de Áreas Protegidas, de Solos, Geológico e de Recursos 

Hídricos, estão apresentados no Anexo C. 

4.2.2.1 Geologia. 

Na seqüência será apresentada uma breve descrição das unidades 
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geológicas encontradas nas áreas de influência deste empreendimento, conforme 

orientação visual da Figura 4.89 apresentada ao final desta subseção. As 

informações constantes neste estudo foram obtidas no bando de dados GEOBANK 

da CPRM – Serviço Geológico Brasileiro (www.cprm.gov.br). As unidades 

geológicas presentes na área de influência avaliada são as seguintes: 

 

D8.1 Sedimentos arenosos mal selecionados, D10.1 – Basalto e diabásio; 

D8.3 Arenito, Penito e Folhelho; 

D8.4 Sedimentos Siltico-argilosos intercalados com finas camadas de 

arenito; 

D8.6 Sedimentos silticos-argilosos e arenosos com finas camadas de carvão;  

D8.8 Sedimentos síltico-argilosos intercalados irregularmente com finas 

camadas arenosas e calário; 

D8.10 Sedimentos arenosos, siltico-argilosos com finas camadas de 

evaporitos e calcários. 

 

As Tabelas 4.73 a 4.79 apresentam o resumo das unidades geológicas 

supracitadas. 

 
TABELA 4.73.  PARÂMETROS GEOLÓGICOS: D8.1 – SEDIMENTOS ARENOSOS MAL  

SELECIONADOS. 

Domínio Geológico D08 Seqüências sedimentares consolidadas, 
areno, siltico, argilo, conglomeratica, 
mesozóicas e paleozóicas. 

Tectônica - Dobramentos Não dobrada. 

Aspectos texturais e estruturais Anisotrópica estratificada. 

Resistência ao intemperismo químico Moderada a alta. 

Manto de Alteração – Potencial (Solo 
Residual) 

Predominantemente arenoso. 

Característica da unidade Lito-Hidro Granular/fissural 

Tectônica – Fraturamento / Cisalhamento Pouco a moderadamente fraturada. 
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Resistência ao intemperismo físico Moderada a alta. 

Grau de coerência Médias. 

Porosidade primária Moderada – (15 a 30%) 
 
TABELA 4.74.  PARÂMETROS GEOLÓGICOS: D8.3 – ARENITO, PENITO E FOLHELHO. 

Domínio Geológico D08 Seqüências sedimentares consolidadas, 
areno, siltico, argilo, conglomeratica, 
mesozóicas e paleozóicas. 

Tectônica - Dobramentos Não dobrada. 

Aspectos texturais e estruturais Anisotrópica estratificada. 

Resistência ao intemperismo químico Baixa a alta na vertical. 

Manto de Alteração – Potencial (Solo 
Residual) 

Variável de arenoso a argilo –siltoso. 

Característica da unidade Lito-Hidro Granular. 

Tectônica – Fraturamento / Cisalhamento Pouco a moderadamente fraturada. 

Resistência ao intemperismo físico Baixa a alta na vertical. 

Grau de coerência Médias. 

Porosidade primária Variável – (0 a >30%). 

 
TABELA 4.75. PARÂMETROS GEOLÓGICOS: D8.4 – SEDIMENTOS SILTICO-ARGILOSOS 

INTERCALADOS COM FINAS CAMADAS DE ARENITO. 

Domínio Geológico D08 Seqüências sedimentares consolidadas, 
areno, siltico, argilo, conglomeratica, 
mesozóicas e paleozóicas. 

Tectônica - Dobramentos Não dobrada. 

Aspectos texturais e estruturais Anisotrópica estratificada. 

Resistência ao intemperismo químico Moderada a alta. 

Manto de Alteração – Potencial (Solo 
Residual) 

Predominantemente argiloso. 

Característica da unidade Lito-Hidro Granular. 

Tectônica – Fraturamento / Cisalhamento Pouco a moderadamente fraturada. 

Resistência ao intemperismo físico Moderada a alta. 

Grau de coerência Médias. 

Porosidade primária Moderada – (15 a 30%) 
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TABELA 4.76.  PARÂMETROS GEOLÓGICOS: D08.6– SEDIMENTOS SILTICOS-ARGILOSOS E 
ARENOSOS COM FINAS CAMADAS DE CARVÃO. 

Domínio Geológico D08 Seqüências sedimentares consolidadas, 
areno, siltico, conglomerática, mesozóicas e 
paleozóicas. 

Tectônica - Dobramentos Não dobrada. 

Aspectos texturais e estruturais Anisotrópica estratificada. 

Resistência ao intemperismo químico Baixa a alta na vertical. 

Manto de Alteração – Potencial (Solo 
Residual) 

Predominantemente arenoso. 

Característica da unidade Lito-Hidro Granular. 

Tectônica – Fraturamento / Cisalhamento Pouco a moderadamente fraturada. 

Resistência ao intemperismo físico Baixa a alta na vertical. 

Grau de coerência Médias. 

Porosidade primária Moderada – (15 a 30%). 

 
TABELA 4.77.  PARÂMETROS GEOLÓGICOS: D8.8 – SEDIMENTOS SÍLTICO-ARGILOSOS 

INTERCALADOS IRREGULARMENTE COM FINAS CAMADAS ARENOSAS E 
CALÁRIO. 

Domínio Geológico D08 Seqüências sedimentares consolidadas, 
areno, siltico, conglomerática, mesozóicas e 
paleozóicas. 

Tectônica - Dobramentos Não dobrada. 

Aspectos texturais e estruturais Anisotrópica estratificada. 

Resistência ao intemperismo químico Baixa. 

Manto de Alteração – Potencial (Solo 
Residual) 

Predominantemente argilo-siltoso. 

Característica da unidade Lito-Hidro Granular. 

Tectônica – Fraturamento / Cisalhamento Pouco a moderadamente fraturada. 

Resistência ao intemperismo físico Baixa a alta na vertical. 

Grau de coerência Baixa. 

Porosidade primária Moderada – (15 a 30%). 
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TABELA 4.78. PARÂMETROS GEOLÓGICOS: D08.10 – SEDIMENTOS ARENOSOS, SILTICO-
ARGILOSOS COM FINAS CAMADAS DE EVAPORITOS E CALCÁRIOS. 

Domínio Geológico D08 Seqüências sedimentares consolidadas, 
areno, siltico, conglomerática, mesozóicas e 
paleozóicas. 

Tectônica - Dobramentos Não dobrada/biogênica. 

Aspectos texturais e estruturais Anisotrópica estratificada. 

Resistência ao intemperismo químico Baixa a alta na vertical. 

Manto de Alteração – Potencial (Solo 
Residual) 

Predominantemente argiloso. 

Característica da unidade Lito-Hidro Granular/fissural. 

Tectônica – Fraturamento / Cisalhamento Pouco a moderadamente fraturada. 

Resistência ao intemperismo físico Baixa a alta na vertical. 

Grau de coerência Médias. 

Porosidade primária Moderada – (15 a 30%). 
 
TABELA 4.79.  PARÂMETROS GEOLÓGICOS: D10.1 – BASALTO DIABÁSIO. 

Domínio Geológico D10 Vulcanismo fissural mesozóico do tipo plateau. 
Tectônica - Dobramentos Não dobrada. 

Aspectos texturais e estruturais Anisotrópica maciça. 

Resistência ao intemperismo químico Baixa. 

Manto de Alteração – Potencial (Solo 
Residual) 

Predominantemente argiloso. 

Característica da unidade Lito-Hidro Fissural. 

Tectônica – Fraturamento / Cisalhamento Intensamente fraturada. 

Resistência ao intemperismo físico Baixa. 

Grau de coerência Duras. 

Porosidade primária Baixa – (0 a 15%) 
 
 

As formações geológicas descritas na seqüência, nas Tabelas 4.80 a 4.82, 

não correspondem áreas de influência deste empreendimento, porém estão inseridas 

nos municípios atingidos pela Linha de Transmissão conforme mostra a Figura 4.89. 

 

D16.1 Quartzito; 

D15.4 Metassedimentos siltico-argilosos com intercalações de metagrauvacas; 

 D20.2 Monzo Graniodiorito.  
 
 
TABELA 4.80.  PARÂMETROS GEOLÓGICOS: D16.1 – QUARTZITO. 
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Domínio Geológico D16 Sequências mecanovulcanicas dobradas 
metamorfizadas em baixo a médio grau. 

Tectônica - Dobramentos Intensamente dobrada. 

Aspectos texturais e estruturais Anisotrópica maciça/laminada. 

Resistência ao intemperismo químico Baixa a alta na horizontal e vertical. 

Manto de Alteração – Potencial (Solo 
Residual) 

Variável de arenoso a argilo-siltoso. 

Característica da unidade Lito-Hidro Granular/Fissural. 

Tectônica – Fraturamento / Cisalhamento Intensamente fraturada. 

Resistência ao intemperismo físico Baixa a alta na horizontal e vertical. 

Grau de coerência Médias 

Porosidade primária Baixa – (0 a 15%) 

 
TABELA 4.81.  PARÂMETROS GEOLÓGICOS: D15.4 – METASSEDIMENTOS SILTICO-

ARGILOSOS COM INTERCALAÇÕES DE METAGRAUVACAS 

Domínio Geológico D15 Sequências sedimentares proterozóicas 
dobradas metarmofizadas em baixo grau. 

Tectônica - Dobramentos Intensamente dobrada. 

Aspectos texturais e estruturais Anisotrópica acamadada/filitosa. 

Resistência ao intemperismo químico Baixa a alta na horizontal e vertical. 

Manto de Alteração – Potencial (Solo Res.) Variável de arenoso a argilo-siltoso. 

Característica da unidade Lito-Hidro Granular/Fissural. 

Tectônica – Fraturamento / Cisalhamento Intensamente fraturada. 

Resistência ao intemperismo físico Baixa a alta na horizontal e vertical. 

Grau de coerência Variável de arenoso a argilo-siltoso. 

Porosidade primária Baixa – (0 a >30%) 
 
TABELA 4.82.  PARÂMETROS GEOLÓGICOS: D20.2 – MONZO GRANODIORITO. 

Domínio Geológico D20 Complexos Granitóides deformados: 
granitóides sin a tardi tectônicos, crosta 
superior deformada. 

Tectônica - Dobramentos Não dobrada. 

Aspectos texturais e estruturais Anisotrópica gnáissica. 

Resistência ao intemperismo químico Moderada a alta. 

Manto de Alteração – Potencial (Solo Res.) Predominantemente argilo-siltoso-arenoso. 

Característica da unidade Lito-Hidro Fissural. 

Tectônica – Fraturamento / Cisalhamento Intensamente fraturada. 

Resistência ao intemperismo físico Moderada a alta. 

Grau de coerência Duras. 

Porosidade primária Baixa – (0 a 15%) 
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FIGURA 4.82. CONVENÇÕES GEOLÓGICAS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO (FONTE: SITE DA CPRM SERVIÇO 

GEOLÓGICO DO BRASIL DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA). 
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4.2.2.2 Estratigrafia. 

As unidades estratigráficas da área de influência do presente 

empreendimento constituem as Formações Teresina, Serra Alta, Irati, Palermo, Rio 

Bonito, Itararé, Ponta Grossa, Furnas e Serra Geral, segundo informações constantes 

no bando de dados GEOBANK da CPRM – Serviço Geológico Brasileiro 

(www.cprm.gov.br). A Figura 4.90, apresentada no final desta subseção, mostra a 

localização destas formações na área de influência deste empreendimento 

 

As Tabelas 4.83 a 4.91 apresentam uma descrição das unidades 

estratigráficas presentes na região do empreendimento, conforme orientação da 

Figura 4.90 apresentada no final desta subseção. 
 

TABELA 4.83. UNIDADE ESTRATIGRÁFICA SERRA ALTA E SEUS LITOTIPOS. 

Nome Serra Alta. 

Legenda 
Folhelho, siltito e argilito cinza escuro em camadas tabulares; 
ambiente marinho em profundidades abaixo do nivel de ação 
das ondas. 

Hierarquia Maior Grupo Passa Dois. 

Litotipo Classe Subclasse Representatividade 

Argilito Sedimentar Clástica >60 a <90% 

Folhelho Sedimentar Clástica 40 a 60% 

Siltito Sedimentar Clástica 40 a 60% 

 
TABELA 4.84. UNIDADE ESTRATIGRÁFICA IRATI E SEUS LITOTIPOS. 

Nome Irati. 

Legenda 

Folhelho, siltito e argilito cinza escuro, calcário, silexito, 
marga e folhelho betuminoso, portador de reptéis 
mesossaurídeos. Ambiente marinho, deposição por 
decantação em águas calmas abaixo do nivel de ação das 
ondas. Períodos de estratificação da coluna de água ou com 
influência de tempestades. 

Hierarquia Maior Grupo Passa Dois. 

Litotipo Classe Subclasse Representatividade 

Folhelho Sedimentar Clástica >60 a <90% 
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TABELA 4.85. UNIDADE ESTRATIGRÁFICA PALERMO E SEUS LITOTIPOS. 

Nome Palermo 

Legenda 

Siltito, siltito arenoso, arenito finos a muito fino e folhelho, 
lentes de arenito grosso e conglomerado com seixos 
discóides. Cor cinza, a cinza esverdeada, amarelada quando 
alterados. Ambiente marinho. 

Hierarquia Maior Grupo Guatá. 

Litotipo Classe Subclasse Representatividade 

Arenito Sedimentar Clástica >10 a <40% 

Folhelho Sedimentar Clástica 0 a 10% 

Siltito arenoso Sedimentar Clástica 40 a 60% 

Siltito Sedimentar Clástica >60 a <90% 

 
TABELA 4.86. UNIDADE ESTRATIGRÁFICA RIO BONITO E SEUS LITOTIPOS. 

Nome Rio Bonito 

Legenda 

Arcóseo róseo a cinza, siltito cinza a cinza escuro e 
carbonoso, quartzo arenito branco, folhelho carbonoso cinza 
escuro a preto, carvão, diamictito com matriz carbonosa e 
marga. Ambiente flúvio-deltáico, marinho plataformal e 
litorâneo. 

Litotipo Classe Subclasse Representatividade 

Arenito Sedimentar Clástica >60 a <90% 

Carvão Sedimentar Biogênica 0 a 10% 

Folhelho Sedimentar Clástica Não determinada 

Siltito Sedimentar Clástica 40 a 60 

 
TABELA 4.87. UNIDADE ESTRATIGRÁFICA ITARARÉ E SEUS LITOTIPOS.     

Nome Itararé 

Legenda 
Arenito, diamictito, tilito, siltito, folhelho, ritmito, varvito, 
conglomerado e raras camadas de carvão. Ambiente glácio-
marinho. 

Litotipo Classe Subclasse Representatividade 

Arenito Sedimentar Clástica >10 a <40% 

Diamictito Sedimentar Clástica >10 a <40% 

Folhelho Sedimentar Clástica >10 a <40% 

Ritmito Sedimentar Clástica >10 a <40% 

Arenito Sedimentar Clástica >10 a <40% 
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TABELA 4.88. UNIDADE ESTRATIGRÁFICA PONTA GROSSA E SEUS LITOTIPOS.     

Nome Ponta Grossa. 

Legenda 
Folhelho com lentes de arenito fino; folhelho carbonoso; 
arenito síltico e pelito. Macrofósseis; trilobitas, braquiópodos e 
tentaculites; microfósseis: acritarcas e quitinozoários. 

Hierarquia Maior Grupo Paraná. 

Litotipo Classe Subclasse Representatividade 

Arenito fino Sedimentar Clástica 0 a 10% 

Folhelho Sedimentar Clástica >60 a <90% 

Pelito Sedimentar Clástica 0 a 10% 

 
 TABELA 4.89. UNIDADE ESTRATIGRÁFICA FURNAS E SEUS LITOTIPOS.     

Nome Furnas. 

Legenda 

Arcóseo grosso, texturalmente imaturo, arenito 
conglomerático e conglomerado oligomítico. Arenito de 
granulação fina, interdigitado com argilito, siltito e folhelho. 
Ambiente transicional com depósitos de deltas de rios 
entrelaçados e litorâneos. 

Hierarquia Maior Grupo Paraná. 

Litotipo Classe Subclasse Representatividade 

Arenito Sedimentar Clástica >60 a <90% 

Conglomerado Sedimentar Clástica 0 a 10% 

Siltito Sedimentar Clástica 0 a 10% 

 
TABELA 4.90. UNIDADE ESTRATIGRÁFICA SERRA GERAL E SEUS LITOTIPOS. 

Nome Serra Geral. 

Legenda 
Basalto e basalto-andesito de filiação tholeítica; riolito e 
riodacito. Intercala camada de arenito, litoarenito e arenito 
vulcânico. 

Hierarquia Maior Grupo São Bento. 

Litotipo Classe Subclasse Representatividade 

Dacito Ígnea Vulcânica >10 a <40% 

 
TABELA 4.91. UNIDADE ESTRATIGRÁFICA SERRA GERAL E SEUS LITOTIPOS. 

Nome Teresina 

Legenda 

Argilito, siltito e arenito muito fino e fino, cinza escuro a 
esverdeado, geometria tabular ou lenticular alongada; lentes 
e concreções de calcário; ambiente marinho com 
tempestades a transicional (marés). 

Hierarquia maior Grupo Passa Dois. 

Litotipo Classe Subclasse Representatividade 

Siltito argiloso Sedimentar Clástica 90 a 100% 
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FIGURA 4.83. UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO (FONTE: SITE DA CPRM SERVIÇO 

GEOLÓGICO DO BRASIL DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA). 
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4.2.2.3 Pedologia. 

 

As classes pedológicas predominantes nas áreas de influência deste 

empreendimento são compostas basicamente por Latossolos, Cambissolos, Solos 

Podzólicos, Solos Litólicos, segundo informações constantes no banco de dados da 

Mineropar obtidas através do Software de Geoprocessamento ArcView 3.2a. O 

Mapa de Solos que serviu de referência para a caracterização dos tipos pedológicos 

da área de influência avaliada está apresentado no Anexo C.  

 

A Tabela 4.92 apresenta as unidades de solo presentes nas áreas de 

influência deste empreendimento, conforme mostra a Figura 4.84, partindo da 

Subestação Elevadora de Jaguariaíva até o vértice V-19, último ponto do traçado da 

poligonal. A Figura 4.91 apresenta o traçado da linha de transmissão seccionado em 

três partes, visando melhorar a visualização das classes pedológicas presentes.  

 
TABELA 4.92. TIPOS DE SOLOS PRESENTES NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DE LINHA DE TRANSMISSÃO 

MAUÁ – JAGUARIAÍVA. 

Sigla Descrição 

LVd4 LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO ÁLICO A; proeminente textura argilosa; fase 
campo subtropical; relevo suavemente ondulado. 

LVd6 
Associação LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO ÁLICO; relevo suave ondulado + 
CAMBISSOLO ÁLICO Tb; relevo ondulado; substrato folhelhos ambos A; 
proeminente textura argilosa; fase campo subtropical. 

LVd8 LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO ÁLICO A proeminente; textura média; fase 
campo subtropical; relevo suavemente ondulado. 

LVd9 LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO ÁLICO A moderado; textura argilosa; fase 
floresta subtropical perenifólia; relevo suave ondulado. 

LVd14 LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO ÁLICO A moderado; textura média; fase 
cerrado e cerradão subtropical; relevo suavemente ondulado. 

LVdf10 LATOSSOLO ROXO DISTRÓFICO A moderado; textura argilosa; fase floresta 
subtropical perenifólia; relevo suavemente ondulado. 

PVd2 PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO Tb A moderado; textura 
arenosa/média; fase floresta tropical subperenifólia; relevo suavemente ondulado. 
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TABELA 4.92. (CONTINUAÇÃO I) 

Sigla Descrição 

PVad17 

Associação PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO Tb; textura 
média/argilosa; fase floresta subtropical perenifólia; relelevo ondulado + SOLOS 
LITÓLICOS DISTRÓFICOS; textura argilosa; fase floresta subtropical subperenifólia; 
relevo forte ondulado; substrato siltitos, argilitos e folhelhos. 

PVAd19 
PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO ÁLICO Tb abrúptico A moderado; textura 
média/argilosa; fase floresta subtropical subperenifólia; relevo suavemente ondulado 
e ondulado. 

PVAd20 

Associação PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO ÁLICO Ta abrúptico raso; textura 
média/argila; fase floresta subtropical subperenifólia + SOLOS LITÓLICOS 
EUTRÓFICOS; textura média; fase flor subtropical subcaducifólia; substrato siltitos 
ambos A moderados; relevo suavemente ondulado e ondulado. 

CHa8 

Associação CAMBISSOLO ÁLICO Tb; textura média + SOLOS LITÓLICOS ÁLICOS; 
textura arenosa; ambos A proeminente; fase campo subtropical; relevo suavemente 
ondulado de vertentescurtas; substrato arenitos + SOLOS ORGÂNICOS ÁLICOS; 
fase campo subtropical; relevo plaino. 

CXbd8 
Associação CAMBISSOLO ÁLICO Tb + SOLOS LITÓLICOS ÁLICOS ambos A 
proeminente; textura argilosa; fase campo subtropical; relevo ondulado; substrato 
folhelhos sílticos. 

CXbd10 CAMBISSOLO ÁLICO Tb A proeminente; textura média; fase campo subtropical; 
relevo suavemente ondulado; substrato arenitos e folhelhos sílticos. 

CXbd28 
Associação CAMBISSOLO ÁLICO Tb podzólico; textura argilosa; substrato folhelhos 
sílticos + SOLOS LITÓLICOS ÁLICOS; textura média; substrato arenitos e siltitos; 
ambos A; proeminente fase floresta subtropical perenifólia, relevo ondulado. 

RLd15 SOLOS LITÓLICOS DISTRÓFICOS A moderado; textura siltosa; fase floresta 
subtropical subperenifólia; relevo forte ondulado; substrato siltitos e arenitos finos. 

RLe1 
SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A moderado; textura argilosa; fase floresta 
subtropical subperenifólia; relevo fortemente ondulado e montanhoso; substrato 
siltitos, arenitos e argilitos. 

RLe3 

Associação SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A moderado; substrato folhelhos + 
SOLOS LITÓLICOS EUTRÓF A chernozêmico; substrato diabásios + TERRA ROXA 
ESTRUTURADA DISTRÓFICA A moderada; todos textura argiloso; fase 
pedregulhosa; floresta subtropical subperenifólia, relevo montanhoso e fortemente 
ondulado. 

RLh7 
Associação SOLOS LITÓLICOS ÁLICOS A proeminente; textura média; fase floresta 
subtropical subperenifólia; relevo forte ondulado; substrato arenitos + 
AFLORAMENTOS DE ROCHA (arenitos). 
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FIGURA 4.84. TIPOS DE SOLOS NAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO (FONTE: BANCO 

DE DADOS MINEROPAR DISPONÍVEL NO SOFTWARE ARCVIEW 3.2 A). 
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4.2.2.4 Geomorfologia. 

Segundo informações constantes nos mapas interativos da Mineropar 

(www.mineropar.pr.gov.br), as unidades geomorfológicas presentes na área de 

influência avaliada são constituídas pelos Planaltos de Ortigueira, de Ponta Grossa, 

do Tibagi, de Jaguariaíva, de São Luiz do Purunã e do Alto Jaguariaíva, conforme 

ilustra a Figura 4.92 apresentada no final desta subseção. As características gerais 

das unidades geomorfológicas supracitadas estão apresentadas nas Tabelas 4.93 a 

4.98. 

 
 TABELA 4.93.  COMPARTIMENTOS GEOMORFOLÓGICOS. 

Unidade  2.3.13 

Sub Unidade  Planalto de Ortigueira 

Topos  Alongados e em cristas 

Vertentes  Retilíneas 

Vales V 

Altitude (m)  420 

Gradiente 720 

Morfoestrutura  Bacia sedimentar do Paraná 

Dissecação Alta 

 
TABELA 4.94.  COMPARTIMENTOS GEOMORFOLÓGICOS. 

Unidade   2.3.4 

Sub Unidade  Planalto de Ponta Grossa 

Topos  Alongados 

Vertentes  Retilínea e côncavas 

Vales  U 

Altitude (m)  480 

Gradiente  600 

Morfoestrutura  Bacia sedimentar do Paraná 

Dissecação  Média 

 
TABELA 4.95.  COMPARTIMENTOS GEOMORFOLÓGICOS. 

Unidade   2.3.3 

Sub Unidade  Planalto de Tibagi 

Topos  Aplainados 
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Vertentes  Retilíneas e convexas 

Vales  V 

Altitude (m)  620 

Gradiente  460 

Morfoestrutura  Bacia sedimentar do Paraná 

Dissecação  Média 

 
TABELA 4.96.  COMPARTIMENTOS GEOMORFOLÓGICOS. 

Unidade   2.3.2 

Sub Unidade  Planalto de Jaguariaíva 

Topos  Alongados 

Vertentes  Convexas 

Vales  V 

Altitude (m)  620 

Gradiente 660 

Morfoestrutura  Bacia sedimentar do Paraná 

Dissecação  Alta 

 
TABELA 4.97.  COMPARTIMENTOS GEOMORFOLÓGICOS. 

Unidade   2.3.1 

Sub Unidade  Planalto de São Luíz do 
Purunã 

Topos  Aplainados 

Vertentes  Convexas 

Vales  Em calha muito encaixado 

Altitude (m)  780 

Gradiente  520 

Morfoestrutura  Bacia sedimentar do Paraná 

Dissecação  Baixa 

 
TABELA 4.98.  COMPARTIMENTOS GEOMORFOLÓGICOS. 

Unidade   1.2.9 

Sub Unidade  Planalto do Alto Jaguariaíva 

Topos  Alongados 

Vertentes  Convexas 

Vales  V 

Altitude (m)  780 

Gradiente  520 

Morfoestrutura  Cinturão orogênico do 
Atlântico 

Dissecação  Alta 
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FIGURA 4.85. UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO (FONTE: MAPAS INTERATIVOS DA 

MINEROPAR). 
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4.2.2.5 Relevo. 

O relevo da região do empreendimento, segundo informações constantes 

no GEOBANK da CPRM – Serviço Geológico Brasileiro (www.cprm.gov.br), pode 

ser subdividido em quatro categorias: 

 

R4b Relevo de degradação em qualquer litologia. Relevo de morros 

convexo-côncavos dissecados e topos arredondados ou aguçados. 

Também se insere nesta unidade o relevo de morros de topo tabular, 

característico das chapadas intensamente dissecadas e desfeitas em 

conjunto de morros de topo plano. Sistema de drenagem principal com 

restritas planícies aluviais. Predomínio de processos de morfogênese 

(formação de solos pouco espessos em terrenos declivosos, em geral, 

com moderada a alta suscetibilidade à erosão). Atuação freqüente de 

processos de erosão laminar e linear acelerada (sulcos e ravinas) e 

ocorrência esporádica de processos de movimentos de massa. Geração 

de colúvios e, subordinadamente, depósitos de tálus nas baixas 

vertentes. Amplitude de relevo: 80 a 200 metros, podendo apresentar 

desnivelamentos de até 300 metros. Inclinação das vertentes: 15-35°. 

 

R4a1 Relevo de degradação em qualquer litologia, predominando rochas 

sedimentares. Relevo de colinas pouco dissecadas, com vertentes 

convexas e topos amplos, de morfologia tabular ou alongada. Sistema 

de drenagem principal com deposição de planícies aluviais 

relativamente amplas. Predomínio de processos de pedogênese 

(formação de solos espessos e bem drenados, em geral, com baixa a 
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moderada suscetibilidade à erosão). Ocorrências esporádicas, restritas 

a processos de erosão laminar ou linear acelerada (ravinas e 

voçorocas).Geração de rampas de colúvios nas baixas vertentes. 

Amplitude de relevo: 20 a 50 metros. Inclinação das vertentes: 3-10°. 

 

R2c Relevo de degradação em rochas sedimentares. Superfícies tabulares 

alçadas, ou relevos soerguidos, planos ou aplainados, não ou 

incipientemente pouco dissecados. Os rebordos dessas superfícies, 

posicionados em cotas elevadas, são delimitados, em geral, por 

vertentes íngremes a escarpadas. Representam algumas das principais 

ocorrências das superfícies cimeiras do território brasileiro. Franco 

predomínio de processos de pedogênese (formação de solos espessos e 

bem drenados, em geral, com baixa a moderada suscetibilidade à 

erosão). Processos de morfogênese, significativos nos rebordos das 

escarpas erosivas via recuo lateral das vertentes. Freqüente atuação de 

processos de laterização. Ocorrências esporádicas, restritas a processos 

de erosão laminar ou linear acelerada (ravinas e voçorocas). Amplitude 

de relevo: 0 a 20 metros. Inclinação das vertentes: topo plano, 

excetuando-se os eixos dos vales fluviais. 

 

R4a2 Relevo de degradação em qualquer litologia. Relevo de colinas 

dissecadas, com vertentes convexo-côncavas e topos arredondados ou 

aguçados. Sistema de drenagem principal com deposição de planícies 

aluviais restritas ou em vales fechados. Equilíbrio entre processos de 

pedogênese e morfogênese (formação de solos espessos e bem 

drenados, em geral, com moderada suscetibilidade à erosão). Atuação 
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freqüente de processos de erosão laminar e ocorrência esporádica de 

processos de erosão linear acelerada (sulcos, ravinas e voçorocas). 

Geração de rampas de colúvios nas baixas vertentes. Amplitude de 

relevo: 30 a 80 metros. Inclinação das vertentes: 5-20°. 

 

A Figura 4.93 apresenta a localização dos tipos de relevo supracitados, que 

são encontrados na região de influência do empreendimento. 
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FIGURA 4.86. TIPOS DE RELEVO PRESENTES NAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO (FONTE: SITE DA CPRM SERVIÇO 

GEOLÓGICO DO BRASIL DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA). 
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4.2.2.6 Vulnerabilidade Ambiental. 

Áreas e vulnerabilidade ambiental são aquelas suceptíveis aos processos 

físicos, que constituem movimentos de massas, quedas de blocos, processos 

erosivos, ubsidências e colapsos, colapsos por compactação, quedas, recalques, 

contaminação de águas e instabilidades de taludes. 

 

A Figura 4.87 apresenta o Mapa de Vulnerabilidade Ambiental dos 

municípios atingidos pela LT, onde é possível observar que a maior parte do 

empreendimento encontra-se sobre áreas de média a baixa susceptibilidade de 

processos físicos. As regiões que merecem maior atenção, por apresentarem alta 

susceptibilidade, encontram-se entre os vértices V-07 e V-10, além dos marcos 

inicial e final da poligonal. 

 

Atividades desenvolvidas em regiões de alta susceptibilidade requerem a 

adoção de sistemas dissipadores de energia, sistemas de drenagem, sistemas e 

contenção de encostas etc, visando à minimização dos impactos de ocorrência 

provável sobre o meio físico. 

 

Na Figura 4.88 é possível observar o modelo numérico de elevação do 

terreno. Uma análise comparativa entre as Figuras 4.87 e 4.88 mostra que as regiões 

de maior vulnerabilidade constituem áreas de vales entre formações montanhosas 

adjacentes. 
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FIGURA 4.87. VULNERABILIDADE AMBIENTAL NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO (FONTE: MAPAS INTERATIVOS DA 

MINEROPAR). 
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FIGURA 4.88. MODELO NUMÉRICO DE ELEVAÇÕES DO TERRENO NA ÁREA INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO (FONTE:MODELO 

NUMÉRICO DE ELEVAÇÃO CONTINDO NO SITE DA AGRITEMPO). 



 
PLANO DE TRABALHO 

LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV MAUÁ - JAGUARIAÍVA 

 

177 

 

4.2.2.7 Recursos Hídricos Superficiais. 

Os corpos hídricos que se encontram presentes nas áreas de influência 

direta e indireta do empreendimento estão listados na Tabela 4.99, estando 

subdivididos por município. Os mesmos podem ser observados no Mapa de 

Recursos Hídricos apresentados no Anexo C. 

  
TABELA 4.99.  CORPOS HÍDRICOS NAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO 

EMPREENDIMENTO. 

Municipio Recursos Hídricos Superficiais 

Curiúva Afluentes do Rio Ribeirão das Antas 

Curiúva Ribeirão Guajuvira 

Ventania/Curiúva Ribeirão Passo do Pedroso 

Arapoti/Ventania/Curiùva Afluentes do Rio Preto 

Ventania Afluentes do Rio Amola Flexa 

Curiúva Afluentes do Rio Engano 

Ventania Rio Laranjinha 

Arapoti Rio Arrozal e afluentes 

Arapoti/Jaguariaiva Rio das Cinzas e afluentes 

Arapoti/Jaguariaiva Rio Perdizes 

Jaguariaiva Ribeirão Cachoeirinha 

Jaguariaiva Ribeirão do Pesqueiro 

Jaguariaiva Rio Jaguariaíva 

 

Atenção especial deverá ser dada aos afluentes do Ribeirão das Antas, do 

Rio Preto, Ribeirão Cachoeirinha, Rio Jaguariaíva e Rio Engano, por apresentarem 

nascentes nas áreas de influência da LT, considerando a possibilidade de ocorrência 

de assoreamento nas margens destes corpos hídricos durante a etapa de implantação 

da LT. 

As Figuras 4.89, 4.90 e 4.91 mostram alguns dos corpos hídricos 
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encontrados nas áreas de influência do empreendimento. 

 

 
FIGURA 4.89.  IMAGEM DO RIO DAS CINZAS (ESQUERDA) E DO RIO PERDIZES (DIREITA) NAS 

PROXIMIDADES DA PONTE DA PR-081, ENTRE OS MUNICIPIOS DE ARAPOTI E 
JAGUARIAIVA. 

 
FIGURA 4.90.  RIO JAGUARIAÍVA A UMA 

DISTÂNCIA APROXIMADA DE 1000 
M DA SUBESTAÇÃO ELEVADORA 
DE JAGUARIAÍVA. 
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FIGURA 4.91.  PONTO DE ENCONTRO ENTRE O 

RIBEIRÃO DAS ANTAS E O RIO 
TIBAJI. 

4.2.3 Meio Biótico. 

4.2.3.1 Caracterização da Flora Local. 

A caracterização da flora local será apresentada com maiores detalhes no 

Relatório Técnico Florestal, considerando que este estudo é parte integrante do 

presente Relatório Ambiental Simplificado.  Portanto, maiores detalhes quanto a 

caracterização de flora na área de influência deste empreendimento deverão ser 

observados no Relatório Técnico Florestal. 

4.2.3.2 Caracterização da Fauna Local. 

Neste estudo a fauna silvestre da área de influência da Linha de 

Transmissão foi caracterizada através de uma Avaliação Ecológica Rápida (AER), 

limitada à observação de mastofauna e da avifauna, sendo que não foram 

encontrados durante o levantamento de campo indícios de anfíbios (anurofauna) e 

répteis (herpetofauna). 
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As atividades desenvolvidas no campo partiram de uma avaliação 

preliminar na região, através de imagens aéreas e de satélite, cartas geográficas e de 

fotos da área de estudo. Desta forma, foram identificadas as coordenadas mais 

propícias à observação das espécies da fauna local e os caminhos existentes capazes 

de propiciar o acesso à maioria dos habitats, evitando ampliar o impacto sobre o 

meio biótico. 

 

O levantamento de campo praticado constitui uma combinação de técnicas, 

diretas e indiretas, que incluem:  

 

• Censos terrestres;  

• Observações com binóculos;  

• Observações indiretas através de indícios da presença de espécie na 

área, como fezes, pegadas, ninhos, carcaças e abrigos;  

 

Foram feitas 3 campanhas de campo com dias de duração cada seguindo os 

turnos da manhã, tarde e noite sendo a 1º de 8 a 10 de setembro; a 2º de 20 a 22 de 

setembro e a 3º campanha de 28 a 30 de setembro de 2008.  

 

As espécies evidenciadas através dos indícios diretos e indiretos, sendo 

resultante das técnicas acima apresentadas, serão apresentadas na sequência. 

4.2.4 Indícios Diretos. 

Os indícios diretos dos vertebrados encontrados durante as atividades de 

campo na região do empreendimento, através da técnica de visualização, serão 

apresentados na seqüência de acordo com a sua classificação. 
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4.2.4.1 Mastofauna. 

Durante as expedições de campo não foram encontrados indícios diretos da 

mastofauna silvestres na região. Os animais observados na região, como reflexo das 

intervenções antrópicas, foram eqüinos (Equus caballus), bovinos (Bos taurus) e 

caprinos (Capra hircus). As Figuras 4.92 e 4.93 apresentam a visualização destas 

espécies. 

 

 
FIGURA 4.92. CRIAÇÃO DE BOVINOS NAS PROXIMIDADES DO 

MUNICÍPIO DE CURIÚVA. 

 

 
FIGURA 4.93. CRIAÇÃO DE CAPRINOS EM UM DOS ACESSOS 

DA ESTRADA DO VILAREJO FELISBERTO. 
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4.2.4.2 Avifauna. 

Durante as expedições de campo foram feitos alguns registros da avifauna 

da região. Estes registros ocorreram por meio de fotografias. Entre as espécies de 

aves observadas estão Colaptes campestris, Turdus rufiventris e Vanellus chilensis. 

As Figuras de 4.94 a 4.106 mostram todas as espécies da avifauna observada. 
 

 
FIGURA 4.94. PICA PAU DO CAMPO (COLAPTES 

CAMPESTRIS) NA ESTRADA DE ACESSO 
AO VILAREJO FELISBERTO. 

 

 
FIGURA 4.95. TURDUS RUFIVENTRIS EM UM 

REMANESCENTE FLORESTAL DA 
REGIÃO, PROXIMO À RPPN FAZENDA DO 
RIO TIGRE PARTE I. 
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FIGURA 4.96. GALINHA DE ANGOLA CRIADA DENTRO EM 

UMA CHÁCARA NAS PROXIMIDADES DE 
CURIÚVA. 

 

 
FIGURA 4.97. VANELLUS CHILENSIS (QUERO-QUERO) 

OBSERVADO EM ÁREA DE PASTAGEM. 
 

 
FIGURA 4.98. ANU BRANCO (GUIRA GUIRA) OBSERVADO 

NO VILAREJO DE ALECRIM. 
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FIGURA 4.99. POMBA OBSERVADA NAS 

PROXIMIDADES DA SUBESTAÇÃO 
ELEVADORA DE JAGUARIAÍVA. 

4.2.5 Indícios Indiretos. 

4.2.5.1 Mastofauna. 

Indícios indiretos como pegadas e fezes, obtidos dentro e fora da mata, e 

entrevistas com moradores locais foram usadas como indicativo da presença das 

espécies de mamíferos na área de influência deste empreendimento. Através de 

pegadas e fezes foi possível comprovar a ocorrência de Mazama cf. gouazoupira 

(Veado-catingueiro) conforme demonstram as Figuras 4.100 e 4.101. 
 

 
FIGURA 4.100. PEGADAS DE VEADO-CATINGUEIRO NAS 

PROXIMIDADES DA RPPN FAZENDA 
MONTE ALEGRE. 
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FIGURA 4.101.   FEZES DE VEADO-CATINGUEIRO NAS 

PROXIMIDADES DA RPPN FAZENDA 
MONTE ALEGRE. 

 

Foram encontrados possíveis indícios da presença de animais domésticos, 

a exemplo do gato e do cachorro, na região avaliada, conforme mostram as Figura 

4.102 e 4.103. A influência antrópica sobre a região favorece o aparecimento destas 

espécies no local.  

 

 
FIGURA 4.102. PEGADA DE FELINO, POSSIVELMENTE 

GATO DOMÉSTICO NAS 
PROXIMIDADES DO VILAREJO 
FELISBERTO. 
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FIGURA 4.103. PEGADA DE CANÍDEO, 

POSSIVELMENTE CACHORRO 
DOMÉSTICO NAS PROXIMIDADES DA 
ESTAÇÃO ELEVADORA DE 
JAGUARIAÍVA. 

 

Pegadas de tatu também foram observadas próximo da RPPN Fazendo do 

Rio Tigre Parte I, conforme apresentado na Figura 4.104. Observações realizadas 

através de indícios indiretos na área encontraram tocas com dimensões de 12 a 15 

cm de largura e 10 a 12 cm de altura, que podem ser usadas por tatus de pequeno 

porte, como o tatu-de-rabo-mole Cabassous unicinctus e o tatu-galinha-pequeno 

(Dasypus septemcinctus). O porte e a coloração dos tatus relatados pelos moradores 

do local apontam para a presença de animais maiores como o tatu-peba (Euphractus 

sexcinctus) ou tatu-galinha (Dasypus novemcinctus); assim, pelo menos duas 

espécies de tatu devem ocorrer na área. 
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FIGURA 4.104. PEGADA DE TATU NAS 

PROXIMIDADES DA 
RPPN FAZENDA DO RIO 
TIGRE.  

4.2.5.2 Áreas Protegidas. 

Nas áreas de influência indireta deste empreendimento foi evidenciada a 

presença da Reserva Particular de Patrimônio Nacional – RPPN Fazendo do Rio 

Tigre, além da presença de APA Escarpa Estadual Devoniana, que ocupa áreas de 

influência indireta do empreendimento nas proximidades da Estação Elevadora de 

Jaguariaíva, conforme pode ser observado na Figura 4.112 e no Mapa de Áreas 

Protegidas apresentado no Anexo C. 

 

Outras áreas protegidas encontradas nas proximidades do 

empreendimento, porém fora da área de influência, são as RPPN’s Fazenda do Rio 

Tigre, Fazenda Invernada do Cerradinho, Fazenda Monte Alegre e a APA Escarpa 

Estadual Devoniana.  

 

Informações complementares das RPPN’s e da APA presentes nas 

proximidades do traçado da LT, conforme apresentado na Figura 4.112, estão 
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apresentadas na sequência: 

 

- Portaria SEMA/ IAP nº 138 de 17 de setembro de 1999, reconhece e declara 

RPPN, imóvel com área de 211,08 hectares, denominado RPPN Estadual 

Fazenda do Tigre Parte I, situado na localidade de Fazenda do Tigre, 

município de Arapoti, de propriedade de IRINEU BACELLAR e OUTRA; 

 

- Portaria SEMA/ IAP nº 137 de 17 de setembro de 1999, reconhece e declara 

RPPN, imóvel com área de 158,75 hectares, denominado RPPN Estadual 

Fazenda do Tigre Parte II, situado na localidade de Fazenda do Lobo, 

município de Arapoti, de propriedade de ERMELINDO CARNEIRO LOBO 

e OUTRA; 

 

- Portaria IAP/GP nº 136 de 1999, reconhece e declara RPPN, imóvel com área 

de 20 hectares, RPPN Fazenda Invernada do Cerradinho, situada no 

município de Arapoti, de propriedade de ADOLF HENDRIK VAN 

ARRAGON; 

 

- Portaria IAP/GP nº 182 de 1998, reconhece e declara RPPN, imóvel com área 

de 3.852,30 hectares, RPPN Fazenda Monta Alegre, situada no município 

de Telêmaco Borba, de propriedade da Klabin Fabricadora de Papel e 

Celulose S/A - Diretor Florestal; 

 

- APA Estadual da Escarpa Devoniana (Campos Gerais), Decreto nº 1.231 de 

27 de março de 1992. 
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As áreas protegidas localizadas no perímetro da LT, segundo os critérios 

estabelecidos pelo Código Florestal Brasileiro - Lei nº. 4.771/65 constituem as 

regiões de nascentes, de cabeceira de drenagem e aquelas com declividades 

superiores a 30%. No caso das nascentes e das cabeceiras de drenagem, a largura 

mínima da faixa marginal deverá ser de 50 m para cada lado dos corpos hídricos. 

 

No município de Telêmaco Borba encontramos também a presença de um 

Parque Ecológico, administrado pela Klabin Indústria de Papel e Celulose S/A. 

Implantado em 1980, o Parque Ecológico ocupa uma área total de 11.196 hectares, 

dos quais 7.883 hectares são ocupados por florestas naturais, representadas pela 

Mata de Araucária. Algumas dessas florestas ainda se encontram em estado 

primitivo ou pouco alteradas. Em 1988, foi elaborado o Plano de Manejo do Parque, 

e iniciaram-se os trabalhos de levantamento da avifauna. As atividades de Educação 

Ambiental e a implantação do Criadouro Científico de Animais Silvestres iniciaram 

em 1989. 
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FIGURA 4.105. ÁREAS PROTEGIDAS NAS PROXIMIDADES DO EMPREENDIMENTO (FONTE: BANCO 

DE DADOS DA MINEROPARA DISPONÍVEL EM ARCVIEW 3.2A). 
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5 IMPACTOS AMBIENTAIS 

Nesta seção, serão abordados os principais impactos ambientais atuantes 

sobre os meios físico, biótico e socioeconômico que poderão ser observados durante 

as fases de construção e de operação do empreendimento.  

5.1 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Em empreendimentos de infra-estrutura lineares, como linhas de 

transmissão, os impactos esperados, que se manifestam ao longo da poligonal 

traçada pela LT e no seu entorno, costumam ser mais significativos durante a etapa 

de construção. 

 

Os principais impactos negativos que poderão ser observados durante a 

fase de obras do empreendimento estão relacionados à supressão da vegetação para a 

abertura da faixa de servidão e início da implantação; escavações para as fundações 

e instalação das torres de transmissão; implantação de canteiro de obras; 

movimentação local devido as obras; e a abertura de novos acessos, considerando 

que o traçado da LT cortará um ambiente pouco antropizado. 

 

 A supressão da cobertura vegetal propicia a degradação da área e 

processos erosivos, altera o sistema de drenagem superficial natural, além de 

promover a fragmentação de habitats, impactando negativamente o meio físico e 

biótico. A Figura 5.1 mostra a supressão vegetal durante a criação de estradas de 

acesso de uma LT. 
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FIGURA 5.1. ESTRADA DE ACESSO. 

FONTE: www.rge-rs.com.br 
 

A Figura 5.2 mostra um exemplo de local onde será efetuada a supressão 

da cobertura vegetal, observada durante a construção de uma LT.  

 

 

FIGURA 5.2. CONTRUÇÃO DE LT. 

 

A destinação imprópria da cobertura vegetal suprimida e dos demais 

resíduos gerados na construção de uma LT também é um impacto que deve ser 

considerado durante esta fase de construção do empreendimento. A Figura 5.3 

apresenta a maneira correta de armazenar a madeira suprimida, até que se estipule 

seu destino final. 
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FIGURA 5.3. EMPILHAMENTO DA MADEIRA PROVINDA DA 

SUPRESSÃO VEGETAL. 

 

Os impactos ambientais sobre a fauna da região serão consideráveis 

durante a fase de obras, tendo em vista a degradação dos remanescentes florestais, 

com a abertura da faixa de servidão. A abertura de faixas em áreas de remanescentes 

pode provocar o isolamento de algumas espécies da mastofauna, dificultando a 

procriação das mesmas. O trânsito de veículos nas estradas de acessos, a perda de 

habitats pela supressão da cobertura vegetal, os ruídos de máquinas e equipamentos 

e a presença humana em áreas não antropizadas, com maior vulnerabilidade de caça, 

são outros impactos observados sobre a fauna da área de influência deste 

empreendimento. 

 

O local adotado como canteiro de obras deve ser escolhido com bastante 

critério, visando à preservação das espécies vegetais da região. Outros fatores que 

podem ser impactantes em um canteiro de obras são a falta de infra-estrutura dos 

alojamentos, a falta de um centro de primeiros socorros e encaminhamento e a 

desorganização dos materiais e equipamentos. A Figura 5.4 mostra o canteiro de 
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obras de uma LT, onde é possível perceber que a organização torna o ambiente 

seguro, além de pouco impactante visualmente. 

 

 

 
FIGURA 5.4. CANTEIRO DE OBRAS. 

FONTE: www.rge-rs.com.br 

 

Não é esperada a interferência sobre terras indígenas, uma vez que a Terra 

Indígena de Mococa, a mais próxima do traçado, dista cerca de 5 km da localização 

da Usina Hidrelétrica de Mauá, que coincide com o ponto de partida da poligonal 

Mauá - Jaguariaíva. 

 

Durante a construção da linha de transmissão, as atividades impactantes ao 

meio socioeconômico, no que diz respeito à segurança e à saúde ocupacional, estão 

relacionadas à exposição contínua dos trabalhadores aos riscos inerentes às tarefas e 

atividades empreendidas, tais como trabalhos em altura, transporte e operação de 

máquinas e equipamentos de grande porte, manipulação de produtos químicos, entre 

outros.   

A falta da utilização de Equipamentos de Proteção Individual por parte dos 

operários tais como botas de segurança, capacete, cintos para trabalhos em altura, 

óculos de proteção, protetor auricular e luvas específicas para cada atividade 

desempenhada, seja ela elétrica ou mecânica, também pode ser um ponto de impacto 

negativo.  
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Existem também riscos potenciais associados à presença temporária de 

pessoas alheias ao projeto, nas áreas onde se desenvolvem atividades construtivas.  

 

Impactos associados à construção são o aumento do tráfego de veículos 

pesados e a geração de ruídos e poeiras devido ao transporte de materiais e 

equipamentos para as obras e instalações. Tais impactos são de pequena magnitude e 

bem localizados em cada propriedade (portanto de pequena duração), podendo ser 

mitigados com adequados planos de educação ambiental e comunicação social para 

as comunidades atingidas e para funcionários da obra. 

 

Outros impactos negativos que podem afetar o meio socioeconômico na 

etapa de construção estão relacionados à ocupação de terras para implantação do 

projeto, aos potenciais conflitos com a população urbana e indígena local, à 

instalação de canteiros de obras, atração de trabalhadores vindos de outras regiões. 

 

Em termos de impactos sobre sítios históricos e arqueológicos, de acordo 

com informações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Natural - IPHAN, 

não foram identificadas quaisquer evidências arqueológicas. No trecho da LT já 

prospectado, foram identificados 04 bens imóveis tombados de valor histórico, com 

100% de salvamento, sendo avaliado que a possibilidade de intervenção durante as 

obras é inexistente. 

5.2 FASE DE OPERAÇÃO 

Durante a fase de operação a probabilidade de ocorrência de impactos 

ambientais sobre os meios físico e biótico diminui substancialmente, considerando 
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que as intervenções humanas durante as atividades de manutenção da faixa de 

servidão da LT serão esporádicas e a equipe terá número de funcionários reduzidos, 

quando comparada com a fase de obras. 

 

Os impactos sobre a fauna estarão relacionados com as colisões de aves 

sobre os cabos de transmissão, atropelamentos durante atividades de manutenção da 

LT e atividades de caça, por parte dos funcionários em atividade nas áreas de 

influência do empreendimento. A supressão vegetal e a poda das copas das árvores 

de médio e grande porte encontradas nas proximidades da LT também poderão ser 

evidenciadas durante atividades de manutenção, porém serão casos isolados e pouco 

impactantes à flora local. 

 

A poluição visual, causada pela inserção de uma LT em um ambiente não 

antropizado é um impacto negativo e afeta diretamente o meio socioeconômico. A 

Figura 5.5 apresenta exemplos de poluição visual causada por uma LT. 
 

 

FIGURA 5.5. IMPACTO VISUAL DE UMA LT EM AMBIENTES POUCO 
ANTROPIZADOS. 
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O efeito do campo eletromagnético da LT em perímetros rurais e urbanos 

pode causar indução de tensão e corrente em objetos metálicos, a exemplo das 

cercas de arame farpado, interferência na captação de sinais de rádios e televisores 

(Efeito Corona), ruídos audíveis, além da suspeita de produzir interações com 

organismos vivos em exposição em longo prazo. Desta forma, o efeito do campo 

eletromagnético pode impactar os meios socioeconômicos e o meio biótico. 

 

A linha de transmissão pode também inutilizar áreas produtivas 

restringindo a utilização da terra. Este problema pode ser ainda maior em pequenas 

propriedades, onde se faz necessário a desapropriação destas terras, deslocando seus 

proprietários para outros locais onde dificilmente se reproduzem as condições de 

vida anteriores.  

 

Outros impactos negativos, que também atingem o meio socioeconômico, 

são as interferências da LT em aeródromos e campos de pouso e a sua proximidade 

em relação às Reservas Indígenas da região. Cabe ressaltar que a Tribo Indígena 

Mococa, apesar de estar localizada a cerca de 5 km do ponto de partida da LT Mauá 

– Jaguairaíva sofrerá influência do empreendimento, considerando seus hábitos de 

caça e pesca em longas distâncias. Atualmente, a Tribo Indígena Mococa vem 

fazendo uso de energia elétrica em suas instalações, através da influência antrópica, 

porém este fato não torna o presente empreendimento menos impactante neste 

panorama. Portanto, recomenda-se um trabalho de conscientização juntos aos 

habitantes desta tribo e, por ventura, de outras tribos que possam estar 

desenvolvendo suas atividades na área de influência deste empreendimento.  

 

Na fase de operação, os principais impactos potenciais sobre a saúde e 
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segurança estão relacionados aos riscos decorrentes das atividades de manutenção, 

incluindo trabalhos em altura e em ambientes confinados, manutenção em “linha 

viva” (energizada) e operação de equipamentos de grande porte, como apresenta a 

Figura 5.6. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 5.6. OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO NAS TORRES DA LINHA DE 
TRANSMISSÃO (FONTE: CTEEP). 

 

A partir da construção das linhas, os proprietários dos terrenos atingidos 

por estas faixas podem fazer o uso de suas terras com algumas limitações, em razão 

da necessidade de preservar a segurança. 

 

Impactos positivos podem se apresentar com o aumento da economia 

local, com hospedagem e locação de imóveis, compra de materiais e equipamentos, 

entre outros; aumento do capital circulante, devido aos salários pagos à mão-de-obra 

local, beneficiando o comércio e prestação de serviços em geral; e o aumento da 

arrecadação pública nos cinco municípios onde se instalarão os canteiros de obras. 

 

Os impactos sobre o uso da terra (pagamento de indenização na faixa de 
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servidão) são predominantemente positivos, possibilitando às famílias afetadas, um 

recurso extra para investir nas propriedades. Fator determinantemente positivo, para 

a fase de operação, é a grande melhora na distribuição de energia elétrica na região 

dos municípios atingidos pela LT. Melhorando também os níveis de eficiência, 

qualidade e produtividade desta região e, em menor escala, a criação de postos de 

trabalho para a manutenção da LT e a contratação de pessoas da região para a 

realização dos serviços. 

 

6 MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL 

As medidas de controle, preventivas, mitigatórias e/ou compensatórias, 

que deverão ser adotadas para evitar e/ou minimizar os impactos ambientais 

negativos sobre os meios físico, biótico e socioeconômico, previstos nas etapas de 

implantação e de operação da LT 230 kV Mauá Jaguariaíva, estão apresentadas nas 

matrizes abaixo. 
 

Além da identificação das medidas de controle, os impactos ambientais 

serão qualificados, visando definir a sua magnitude e a sua relevância em etapas 

distintas do empreendimento. Os fatores preponderantes para a qualificação do 

empreendimento são os seguintes: 
 
Fase do Empreendimento  Implantação / Operação 

Possibilidade de ocorrência  Efetiva / Provável / Incerta 

Natureza    Positiva / Negativa 

Abrangência    Local / Regional 

Temporalidade    Temporário / Cíclico / Permanente 

Reversibilidade Reversível / Parcialmente Reversível / Irreversível 

Magnitude    Grande / Média / Pequena 

Importância    Alta / Média / Baixa   
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DESAPROPRIAÇÕES DE TERRAS 
(MEIO SOCIOECONÔMICO) 

Qualificação do Impacto 

Fase Possibilidade de 
Ocorrência 

Natureza Abrangência  

 Implantação/Operação Provável Negativa  Regional 
Temporalidade Magnitude Importância Reversibilidade 

Permanente Grande Alta Irreversível 

Atividade Geradora 

Abertura da faixa de servidão da LT dentro de propriedades privadas; 
Desapropriações sujeitas à alienação compulsória da área; 
Ocupação indevida da faixa de servidão da LT. 

Medidas de Controle 

Fiscalização periódica da faixa de servidão visando evidenciar ocupações indevidas; 
Indenizar os proprietários das terras desapropriadas para a abertura da faixa de servidão; 
Obter autorizações para as atividades desenvolvidas dentro de propriedades privadas; 
Desenvolvimento do Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental para as 

Comunidades Atingidas pela Obra. 
Desenvolvimento do Programa de Indenização da Faixa de Servidão. 

Responsáveis pela Implantação das Medidas 

Empreendedor/IAP 
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ACIDENTES DE TRABALHO 
(MEIO SOCIOECONÔMICO) 

Qualificação do Impacto 

Fase Possibilidade de 
Ocorrência 

Natureza Abrangência  

 Implantação/Operação Provável Negativa  Local 
Temporalidade Magnitude Importância Reversibilidade 

Curto Prazo Grande Alta Irreversível 

Atividade Geradora 

Sinalização deficiente; 
Manutenção em ‘linha viva’ (energizada); 
Utilização incorreta de maquinários e equipamentos; 
Negligência durante a aplicação das medidas de segurança; 

Medidas de Controle 

Controlar a velocidade dos veículos envolvidos nas atividades da LT; 
Promover o Diálogo Diário de Segurança, Meio Ambiente e Saúde – DDSMS antes do 

início das atividades, envolvendo encarregados e operários; 
Sinalizar adequadamente as áreas onde as atividades estiverem sendo realizadas; 
Obedecer às normas de utilização dos equipamentos e maquinários utilizados; 
Manter um Técnico de Segurança efetuando o acompanhamento das atividades 

desenvolvidas; 
Promover treinamentos e cursos de reciclagem para os profissionais envolvidos nas 

atividades da LT, apresentando principalmente os riscos inerentes a cada função (ergonômico, 
choque elétrico, trabalho em altura, etc). 

Responsáveis pela Implantação das Medidas 

Empreendedor/Empreiteira 

Ilustração 

 

A figura ao lado mostra alguns riscos 
envolvidos durante a montagem de uma 

torre de transmissão de energia (www.rge-
rs.com.br). 
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POLUIÇÃO VISUAL 
(MEIO SOCIOECONÔMICO) 

Qualificação do Impacto 

Fase Possibilidade de 
Ocorrência 

Natureza Abrangência  

 Implantação/Operação Provável Negativa  Regional 
Temporalidade Magnitude Importância Reversibilidade 

Permanente Pequena Baixa Parcialmente 
Reversível  

Atividade Geradora 

Supressão vegetal durante a abertura de acessos e desobstrução da faixa de servidão;  
Abandono de peças e equipamentos; 
Abandono dos canteiros de obras sem recuperação; 

Medidas de Controle 

Promover o ordenamento das toras e lenha de árvores cortadas; 
Recolhimento dos resíduos gerados nos trabalhos de campo; 
Promover a recuperação da área degradada; 
Promover a organização do canteiro de obras; 

Responsáveis pela Implantação das Medidas 

Empreendedor/Empreiteira 

Ilustração 

 

FASE DE OBRAS 

 

FASE DE OPERAÇÃO  
(AMBIENTE RECUPERADO) 

As figuras ao lado mostram que a 
aplicação das medidas de controle 

contribui para a minimização da 
poluição visual gerada pela instalação 

de uma torre de transmissão 
(www.rge-rs.com.br). 
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EFEITOS DO CAMPO ELETROMAGNÉTICO 
(MEIO SOCIOECONÔMICO) 

Qualificação do Impacto 

Fase Possibilidade de 
Ocorrência 

Natureza Abrangência  

 Operação Provável Negativa  Regional 
Temporalidade Magnitude Importância Reversibilidade 

Permanente Pequena Baixa Parcialmente 
Reversível  

Atividade Geradora 

Interferência na captação de sinais de rádios e televisores (Efeito Corona); 
Risco de choque elétrico, incluindo a possibilidade de rompimento dos cabos; 
Indução de corrente elétrica em objetos metálicos localizados nas proximidades da LT, a 

exemplo das cercas de arame farpado; 
Geração de ruídos audíveis. 

Medidas de Controle 

Evitar que o traçado da linha de transmissão seja instalado paralelamente as cercas de 
arame farpado. Caso isso ocorra, promover a interrupção do arame para não potencializar a 
corrente elétrica gerada pelo efeito de indução;   

Respeitar os limites da faixa de segurança, que para este caso foi definido como sendo de  
40 m. 

Evitar a aproximação e o contato com as torres e, principalmente, com os cabos de alta 
tensão. 

Desenvolvimento do Programa de Comunicação Social e para as Comunidades Atingidas 
pela Obra. 

Responsáveis pela Implantação das Medidas 

Empreendedor/Empreiteira 
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EROSÃO E ASSOREAMENTO DO SOLO 
(MEIO FÍSICO) 

Qualificação do Impacto 

Fase Possibilidade de 
Ocorrência 

Natureza Abrangência  

 Implantação  Provável Negativa  Regional 
Temporalidade Magnitude Importância Reversibilidade 

 Temporário Média  Média  Reversível  

Atividade Geradora 

Disposição inadequada de materiais inservíveis, principalmente sobre as linhas de 
drenagens superficiais da região;  

Nivelamento e supressão cobertura superficial do solo durante fixação das torres; 
Instalação de torres em terrenos acidentados, com declividades superiores a 5.0%. 

Medidas de Controle 

Promover a recuperação das áreas alteradas, incluindo as bases das torres, os caminhos 
se serviço e as demais áreas ocupadas; 

Promover a preservação de banhados e nascentes durante intervenções diversas; 
Ajustar as inclinações dos taludes de corte ou aterros e promover o plantio de gramíneas, 

visando maior estabilidade; 
Promover sistemas de drenagens superficiais durante as obras de fixação das torres; 
Nos pontos de maior vulnerabilidade de ocorrência de erosão, programar a implantação 

das torres para os meses de junho, julho e agosto, que compõem o trimestre mais seco do 
ano. 

Destinação adequada dos recursos naturais. 
Desenvolvimento do Programa para Controle de Processos Erosivos e de Recuperação de 

Áreas Degradadas. 

Responsáveis pela Implantação das Medidas 

Empreendedor/Empreiteira 

Ilustração 

 

A figura ao lado mostra a equipe de uma 
empreiteira implantando um sistema de 
contenção contra processos erosivos 

(www.rge-rs.com.br). 
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RUÍDOS E VIBRAÇÕES 
(MEIO FÍSICO) 

Qualificação do Impacto 

Fase Possibilidade de 
Ocorrência 

Natureza Abrangência  

 Implantação/Operação Certa Negativa  Local 
Temporalidade Magnitude Importância Reversibilidade 

Permanente Pequena Média Parcialmente 
Reversível 

Atividade Geradora 

Transito de veículos;  
Obras de fixação das torres de transmissão; 
Atividades desenvolvidas no canteiro de obras; 
Abertura de acessos e desobstrução da faixa de servidão, principalmente através da 

utilização de moto-serras; 

Medidas de Controle 

Estabelecer limites de velocidade para os veículos envolvidos na implantação e ou 
operação deste empreendimento; 

Promover manutenção periódica nos veículos e maquinários utilizados; 
Incentivar a utilização de Equipamentos de Proteção Individual para os funcionários, 

principalmente quanto ao uso de protetor auricular no que tange este impacto; 
Promover o nivelamento das vias de acessos a LT; 
Desenvolver as atividades em horário comercial, entre 7:00h e 18:00 h, principalmente nos 

perímetros urbanos. 

Responsáveis pela Implantação das Medidas 

Empreendedor/Empreiteira 

Ilustração 

 

A figura ao lado mostra uma equipe 
promovendo o corte de uma árvore 

através da utilização de uma moto-serra 
(www.images.google.com.br). 
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CONTAMINAÇÃO DO SOLO E DOS CORPOS HÍDRICOS 
(MEIO FÍSICO) 

Qualificação do Impacto 

Fase Possibilidade de 
Ocorrência 

Natureza Abrangência  

 Implantação/Operação Provável Negativa  Local 
Temporalidade Magnitude Importância Reversibilidade 

Permanente Pequena Média Parcialmente 
Reversível 

Atividade Geradora 

Transito e operação de veículos e maquinários;  
Carreamento de materiais particulados para o leito dos corpos hídricos durante as obras 

de instalação da torres; 
Canteiros de obras desprovidos de sistema de esgoto sanitários; 
Descarte inadequado dos resíduos contaminados gerados durante a execução das obras; 
Vazamento de hidrocarbonetos, a exemplo de óleos, graxas, lubrificantes e combustíveis, 

durante a operação e manutenção dos maquinários; 

Medidas de Controle 

Promover a instalação de fossas sépticas a uma distância segura de poços de 
abastecimento de água e de talvegues naturais; 

Instalar banheiros químicos para os operários, quando o canteiro de obras for desprovido 
esgoto sanitário; 

Promover a coleta de resíduos perigosos, como os recipientes de tintas, óleos e 
lubrificantes, através de empresas especializadas credenciadas e licenciadas; 

Os efluentes gerados nos canteiros de obras pelos escritórios, alojamentos e refeitórios 
deverão ser coletados e conduzidos à rede do sistema público de tratamento de esgoto ou à 
fossa sépticas de acordo com a norma NBR 7229, que deverão operar sob constante 
manutenção e limpeza por meios de firmas licenciadas pelo Instituto Ambiental do Paraná; 

Os resíduos de Classe I deverão ser destinados de acordo com as características de cada 
produto; 

Os resíduos de Classe II e III poderão ser encaminhados ao sistema de coleta municipal 
ou destinados a aterros sanitários licenciados; 

Desenvolvimento do Programa de Conscientização Ambiental junto aos trabalhadores das 
empreiteira e aos moradores da região. 

Responsáveis pela Implantação das Medidas 

Empreendedor/Empreiteira 

Ilustração 

 

A figura ao lado mostra a armazenagem 
seletiva de resíduos no pátio do canteiro de 
obras de uma LT (www.rge-rs.com.br). 
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DEGRADAÇÃO DA FLORA 
(MEIO BIÓTICO) 

Qualificação do Impacto 

Fase 
Possibilidade de 

Ocorrência 
Natureza Abrangência  

 Implantação/Operação Certa Negativa  Regional 
Temporalidade Magnitude Importância Reversibilidade 

 Permanente Grande Alta Parcialmente 
Reversível  

Atividade Geradora 

Abertura de estradas de acesso;  
Desmatamento e desobstrução da faixa de servidão, incluindo o corte seletivo de árvores 

que representam perigo à LT, limpeza de toda vegetação, exceto rasteira, numa faixa de 5 m 
em todo o trajeto e limpeza de toda a vegetação ao redor das torres; 

Abandono dos canteiros de obras sem recuperação; 

Medidas de Controle 

Promover o corte das arvores de forma controlada; 
Remanejar o posicionamento das torres, visando à preservação de espécies protegidas, 

quando possível; 
Optar por alternativas de acesso que propiciar a preservação das espécies; 
Controle de incêndios em restos de vegetação cortada; 
Transplantes de mudas de árvores raras e orquídeas; 
Identificação e preservação de árvores protegidas por Lei; 
Promover a recuperação da área degradada; 
Registro do número de árvores cortadas para planejamento de plantios compensatórios de 

árvores; 
Destinar adequadamente os resíduos gerados durante as intervenções; 
Desenvolvimento do Programa de Reposição Florestal; 
Desenvolvimento do Programa Interno de Minimização de Impactos sobre a Cobertura 

Florestal da Faixa de Servidão; 
Desenvolvimento do Programa de Conscientização Ambiental junto aos trabalhadores da 

empreiteira e aos moradores da região. 

Responsáveis pela Implantação das Medidas 

Empreendedor/Empreiteira/IAP 

Ilustração 

 

A figura ao lado mostra a equipe de uma 
empreiteira recebendo instruções ambientais 

durante o desenvolvimento das atividades 
(www.rge-rs.com.br). 
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DEGRADAÇÃO DA FAUNA 
(MEIO BIÓTICO) 

Qualificação do Impacto 

Fase 
Possibilidade de 

Ocorrência 
Natureza Abrangência  

 Implantação/Operação Provável Negativa  Regional 
Temporalidade Magnitude Importância Reversibilidade 

 Permanente Grande Alta Parcialmente 
Reversível 

Atividade Geradora 

Trânsito de veículos pelos acessos;  
Ruídos durante a implantação, afugentando as espécies locais; 
Colisões das aves contras os cabos da LT; 
Abertura de acessos e desobstrução da faixa de servidão; 

Medidas de Controle 

Estabelecer limites de velocidade para os veículos envolvidos na implantação e ou 
operação deste empreendimento; 

Durante as atividades de cortes e ou podas, afugentar os animais que possam estar nas 
imediações da área; 

Avaliação e desenvolvimento de um plano de manejo visando maior integração entre os 
remanescentes florestais da região. 

Desenvolvimento do Programa de Conscientização Ambiental junto aos trabalhadores da 
empreiteira e aos moradores da região. 

Responsáveis pela Implantação das Medidas 
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7 PROGRAMAS AMBIENTAIS 

Os programas ambientais a serem desenvolvidos, de modo a garantir que o 

presente empreendimento seja implantado de maneira equilibrada e sustentável, 

estão apresentados como subitens desta seção. Os programas a seguir constituirão o 

escopo do Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais. 

7.1 PROGRAMA DE INDENIZAÇÃO DA FAIXA DE SERVIDÃO 

Este programa terá natureza compensadora e ocorrerá na fase de 

planejamento e implantação, visando minimizar os principais impactos 

correlacionados com a alienação das áreas a serem utilizadas para a instalação da 

Linha de Transmissão. 

 

Este programa visa estabelecer compensações para todos os proprietários 

de terras nas áreas atingidas pela passagem da Linha de transmissão, de acordo com 

a legislação e as normas de avaliação vigentes. O programa deverá levar em 

consideração as restrições impostas à faixa de segurança e os valores do mercado 

imobiliário. 

 

O escopo mínimo requer a elaboração de cadastros, laudos técnicos, mapas 

e memoriais descritivos das propriedades, Decreto de Desapropriação específico às 

áreas de interesse, pesquisa de preços, mão de obra, sementes, insumos agrícolas. 

Este levantamento de dados determinará os valores básicos para as indenizações de 

benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas. Os registros dos imóveis deverão estar 

regularizados e a negociação com os proprietários deverá ser anterior a aquisição das 

áreas.  Tais ações deverão contar com o apoio do empreendedor, das prefeituras, de 
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associações rurais de moradores e órgãos ambientais. 

7.2 PROGRAMA DE REPOSIÇÃO FLORESTAL 

Este programa terá natureza compensadora e mitigadora e ocorrerá nas 

fases de implantação e operação. Visa minimizar os impactos relacionados aos 

cortes pontuais da vegetação arbórea para a passagem da LT. Esta alteração da 

paisagem será um impacto adverso pouco significativo, considerando que a 

cobertura vegetal remanescente ao longo do traçado encontra-se alterada. 

 

As áreas de maior fragilidade florestal, a exemplo das florestas ciliares, 

deverão ser reflorestadas. Esta medida além de compensar o impacto causado pelo 

empreendimento estará contribuindo para a conservação de ambientes importantes 

para o equilíbrio ambiental. 

 

O escopo mínimo deste programa requer a identificação das áreas de 

fragilidade ambiental, ou daquelas indicadas pelo Instituto Ambiental do Paraná, que 

estarão sujeitas às ações de recuperação. A identificação das espécies prioritárias 

para o reflorestamento e a obtenção de mudas, também deverão ser contempladas 

neste programa. 

7.3 PROGRAMA INTERNO DE MINIMIZAÇÃO DE IMPACTOS SOBRE A 

COBERTURA FLORESTAL DA FAIXA DE SERVIDÃO 

Este programa englobará várias ações que deverão ser desenvolvidas pelo 

Consórcio no processo de construção da linha, visa reduzir a necessidade de corte de 

vegetação arbórea ao longo do traçado, apresentando natureza preventiva e 
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mitigadora a serem adotadas na fase de implantação. 

 

O escopo mínimo requerido se traduz nas ações que já fazem parte do 

planejamento de construção, devendo ser adotado pelas empreiteiras construtoras, 

conforme apresentado resumidamente a seguir: 

 

Altura cabo-solo: no desenvolvimento do projeto será adotada uma altura mínima 

cabo-solo na temperatura máxima de operação da Linha de Transmissão de 

transmissão (75°C) e 8,5 metros, superior a recomendada pela NBR 5422 – Projeto 

de Linhas Aéreas de Transmissão de Energia Elétrica - que é de 6,83 metros. Dessa 

maneira, poderão ser mantidas as espécies vegetais de pequeno porte ao longo da 

faixa da LT. 

 

Posicionamento das estruturas: sempre que possível as estruturas serão 

posicionadas em locais cuja vegetação esteja em fase inicial de sucessão, ou, ainda, 

preferencializando áreas de agricultura, pasto, margens de estradas, carreadores ou 

caminhos. Caso contrário, serão utilizadas estruturas de maior altura, evitando, na 

medida do possível, o corte de árvores. 

 

Montagem das estruturas: na fase de construção, as estruturas que forem montadas 

inteiras ou parcialmente em área com vegetação arbórea, deverão ter a menor área 

de serviço possível, bem como a única via de acesso para locação, trânsito de 

materiais, veículos, indivíduos e equipes de manutenção. 

 

Lançamento dos cabos: primeiramente será “lançado” um cabo piloto que servirá 

de guia para posterior escamento dos demais cabos da Linha de Transmissão, 
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especialmente nos trechos de maior fragilidade ambiental. Eventualmente, para o 

lançamento do cabo piloto será necessário a abertura de uma faixa de 2.5 m de 

largura sob o eixo da Linha de Transmissão, reduzindo-se ao mínimo estritamente 

necessário. No lançamento dos demais cabos não haverá necessidade de corte, pois 

os mesmos permanecerão por sobre a vegetação. Sendo que, para efetivação do 

lançamento serão escolhidos os locais de mobilização de pessoal e equipamentos 

onde não houver vegetação nativa, como estradas, carreadores, pastagens, entre 

outros. Após o lançamento e regulagem dos cabos será feito um refinamento para 

avaliar a necessidade de um eventual corte de alguma árvore que coloque em risco a 

operação da Linha de Transmissão. 

 

Aterramento: no sistema convencional cada estrutura possui um sistema composto 

de 4 lances de 50 metros de cabo de aterramento por estrutura, partindo da base do 

“pé” e seguindo longitudinalmente ao eixo da Linha de Transmissão, enterrado a 

uma profundidade aproximada de 1 metro. Para as estruturas montadas próximas ou 

sobre áreas cobertas por vegetação de grande porte, foi desenvolvido um sistema de 

aterramento alternativo que causa menor impacto durante a sua execução. Neste 

sistema os cabos de aterramento têm seu comprimento reduzido de 50 para 25 

metros para cada “pé” da estrutura, sendo complementado, a partir daí, com a 

colocação de hastes de aterramento, cravadas no interior da área de serviço da 

estrutura. Outro procedimento a ser adotado é a abertura pouco impactante para a 

colocação do cabo de aterramento, em que se utilizada para um escarificador. 

 

Essas ações serão desenvolvidas integralmente pelo Consórcio, através das 

empreiteiras contratadas para a construção. 
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7.4 PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS E DE 

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

 

 O Programa de Controle de Processos Erosivos e Recuperação de Áreas 

Degradadas, a ser desenvolvido durante a fase de implantação da Linha de 

Transmissão deverá enfocar as condições ambientais dos terrenos expostos, que 

sofreram alterações no relevo, na cobertura vegetal e no sistema natural de 

drenagem, ao longo da faixa de servidão.  

  

 Este Programa tem por objetivo elencar as ações operacionais preventivas e 

corretivas destinadas a promover o controle dos processos erosivos decorrentes da 

obra. Além disto, contribuirá para evitar problemas de estabilização de encostas e 

maciços, enfocando, principalmente na faixa de servidão, as áreas de taludes de 

cortes e aterros, áreas de canteiros de obras, dentre outras, que pela inexistência de 

um manejo adequado do solo, podem acarretar riscos à integridade das estruturas da 

Linha de Transmissão. 

 

 A implantação do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas irá 

minimizar ou eliminar os efeitos adversos decorrentes das intervenções e alterações 

ambientais inerentes ao processo construtivo da Linha de Transmissão. 

7.5 TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA FUNCIONÁRIOS 

DAS OBRAS 

Este programa apresenta natureza preventiva e deverá conscientizar e 

treinar todos os empregados do Consórcio e das empresas subcontratadas em 
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atividade no canteiro de obras, quanto aos aspectos ambientais, envolvendo todos os 

impactos e riscos relacionados à implantação da LT. 

 

Os tópicos a serem abordados durante os treinamentos contemplam a 

manutenção da qualidade do ar e dos corpos hídricos, a proteção dos recursos 

naturais, a reciclagem, o manuseio e a disposição de resíduos sólidos. Além disto, 

serão apresentadas as técnicas para o manuseio e descarte de substâncias perigosas, 

visando minimizar os riscos de acidentes ambientais. O treinamento será tópico 

obrigatório aos funcionários do Consórcio e das subcontratadas, devendo manter 

registro das freqüências, também é importante serem feitas palestras para os técnicos 

e munícipes contra a caça predatória na região.  

 

Espera-se que o presente treinamento traga maior mobilização sobre a 

conservação ambiental por parte dos trabalhadores. O desenvolvimento do senso 

crítico para resolução de problemas relacionados ao meio ambiente, a preservação 

da fauna e da flora, a proteção dos recursos hídricos e dos recursos culturais e, 

principalmente, a formação de cidadãos que contribuam para a melhoria da 

qualidade do ambiente são alguns aspectos de melhorias a serem observados após os 

treinamentos. 

7.6 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA AS COMUNIDADES 

ATINGIDAS PELA OBRA 

O Programa de Comunicação Social para as comunidades atingidas pela 

obra, visa divulgar os objetivos, a amplitude e o andamento das obras, além de 

informar sobre a importância do empreendimento. 
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O Programa irá fortalecer a articulação com os órgãos envolvidos e 

fornecer informações sobre os impactos que surgirão com o andamento do 

Empreendimento; criar e manter canais de comunicação e uma relação de diálogo 

entre o empreendedor e a população; contribuir para a conscientização da população 

local dos possíveis riscos e cuidados que devem ser observados em relação à Linha 

de Transmissão. 

7.7 PROGRAMA DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

O Programa de Segurança do Trabalho reúne as medidas voltadas para o 

atendimento das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, dando 

destaque especial para aquelas que de alguma forma contribuem para minimizar 

impactos nos componentes ambientais.  

 

Inclui também orientação para adoção das medidas de controle ambiental 

compromissadas neste processo de licenciamento da LT 230 kV Mauá - Jaguariaíva, 

atendendo aos requisitos de Saúde e Segurança do Trabalho. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante a etapa de implantação da LT são observados alguns impactos 

ambientais de natureza negativa, principalmente aqueles decorrentes da supressão da 

cobertura vegetal para a abertura da faixa de servidão. Esta atividade afetará de 

forma mais incisiva áreas de reflorestamento e remanescentes florestais. Porém, a 

flexibilidade na escolha dos pontos de fixação das torres pode contribuir para 

minimizar os impactos sobre o meio biótico em áreas de remanescentes e florestas 

naturais.  

 

As áreas de pastagens e lavouras sofrerão impactos negativos de pequenas 

magnitudes por se tratarem de vegetações homogêneas, rasteiras e de pequeno porte, 

sobre regiões antropizadas. Cabe ressaltar também que a abertura da faixa de 

servidão promoverá a desapropriação de terras mediante alienação compulsória, 

afetando diretamente o meio socioeconômico regional. 
 

Através do diaginóstico ambiental das áreas de influência direta e indireta 

da LT foi possível observar que o segmento compreendido dentro do Municipio de 

Arapoti, será o mais crítico para as atividades de implantação e operação do 

empreendimento, considerando a vulnerabilidade ambiental do terreno. As 

atividades de implantação da LT nos pontos de maior vulnerabilidade ambiental 

deverão ser programadas para os meses de junho, julho e agosto, que compõem o 

trimestre mais seco do ano. A adequação do cronograma de implantação, 

considerando os fatores climáticos, pode vir a contribuir para a minimização de 

processos físicos. 
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Um fator importante a ser observado, através do diagnóstico ambiental das 

áreas de influência, é que o traçado da poligonal não atravessa áreas protegidas, tais 

como RPPN, APA etc. 

 

De maneira geral, todas as espécies da fauna silvestre avaliadas são 

importantes para a manutenção das estruturas da comunidade vegetal, e o 

desequilíbrio de suas populações ou a ausência de determinados elementos interfere 

expressivamente na qualidade das áreas onde vivem. Embora o número de espécies 

de mamíferos de provável ocorrência seja considerável na área de influência da LT, 

cabe ressaltar que este número pode aumentar com o desenvolvimento de estudos 

mais duradouros, envolvendo técnicas de monitoramento da fauna, associada ao 

estudo das condições ambientais locais necessárias para a perpetuação das espécies. 

 

A avaliação da flora local será apresentada com maiores detalhes no 

Relatório  Técnico Florestal (RTF), que é parte integrante do presente Relatório 

Ambiental Simplificado. Adicionalmente a este estudo, com intuito de estabelecer as 

estratégias de controle dos impactos potenciais apresentados, será elaborado o 

Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais (RDPA), onde os programas 

aqui esboçados serão tratados com maior profundidade. 
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SITES CONSULTADOS: 
 
 
[1] www.parana.pr.gov.br 
 
[2] www.ibge.gov.br 
 
[3] www.copel.com 
 
[4] www.iap.pr.gov.br 
 
[5] www.ibaiti.pr.gov.br 
 
[6] www.iphan.gov.br 
 
[7] www.ipardes.gov.br 
 
[8] www.embrapa.com.br 
 
[9] www.mineropar.pr.gov.br 
 
[10] www.maternatura.org.br 
 
[11] www.suderhsa.pr.gov.br 
 
[12] www.patrimoniocultural.pr.gov.br 
 
[13] www.ambientebrasil.com.br 
 
[14] www.uc.pr.gov.br 
 
[15] www.mma.gov.br 
 
[16] www.agritempo.com.br 
 
[17] www.geobank.sa.cprm.gov.br 
 
[18] www.telemacoborba.org/klabin.ph 
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ANEXO A 
ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE 

TÉCNICA 
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ANEXO B 
DETALHAMENTO EXECUTIVO DO PROJETO 
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ANEXO C 
MAPAS - BASE DE DADOS 

 
 
 
 
 
 
 

 


