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APRESENTAÇÃO 

A busca pelo atendimento das necessidades de expansão da transmissão de 

energia para o desenvolvimento do estado do Paraná, propiciando maior 

confiabilidade e qualidade de fornecimento, através da modernização e 

aperfeiçoamento do sistema e a conservação do ambiente natural, sempre foi um 

dos objetivos do Consórcio Cruzeiro do Sul. 

Seguindo tais princípios, a implantação da futura Linha de Transmissão, de 

tensão nominal de 230 kV, que alimentará a Subestação Figueira, no município de 

Figueira – PR, a partir da Subestação Mauá, no município de Telêmaco Borba – PR, 

é imprescindível dentro do planejamento de melhoria da infra-estrutura que 

comporte o crescimento da demanda de energia elétrica na região. 

No presente trabalho são apresentados os resultados dos estudos referentes 

ao Relatório Ambiental Simplificado – RAS da Linha de Transmissão de 230 kV 

Mauá – Figueira de acordo com a Resolução CONAMA n° 237/1997, que 

regulamenta os aspectos de licenciamento ambiental estabelecidos na Política 

Nacional do Meio Ambiente, e com a Resolução CONAMA n° 279/2001, que 

estabelece procedimentos para o licenciamento ambiental simplificado de 

empreendimentos elétricos com pequeno potencial de impacto ambiental. 

O empreendimento, objeto de avaliação, não se enquadra, conforme 

Resolução CONAMA n° 001/1986 e SEMA n° 031/1998, como empreendimento 

passível de licenciamento a partir da elaboração de Estudo de Impacto Ambiental – 

EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, por apresentar tensão 

nominal igual a 230 kV.  Sendo assim, o estudo segue como premissa o preconizado 

na supracitada Resolução CONAMA n° 279/2001, contendo escopo mínimo 

compatível com Anexo I desta resolução.  

Dentro destas premissas, a implantação do empreendimento foi avaliada 

quanto às condições ambientais da região buscando-se relacionar impactos 

ambientais e medidas mitigadoras dos possíveis impactos ao meio, ordenando-as 

em programas ambientais.  
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1 INTRODUÇÃO  

O presente Relatório Ambiental Simplificado da futura Linha de Transmissão 

de 230 kV de tensão nominal que interligará a Subestação Mauá, no município de 

Telêmaco Borba, à Subestação Figueira, no município de Ibaiti, foi elaborado de 

acordo com a Resolução CONAMA n° 279/2001, em seu Anexo I. Os resultados 

finais deste estudo foram obtidos a partir de pesquisas bibliográficas, levantamentos 

secundários, bem como investigações e levantamentos de campo.  

Este trabalho teve início de suas atividades em dezembro de 2008 e, para sua 

execução, foi criada uma equipe multidisciplinar composta por pesquisadores e 

consultores especialistas em várias áreas do conhecimento.  

O objetivo principal deste trabalho é apresentar subsídios suficientes 

relacionados às questões técnicas, socioeconômicas e ambientais da implantação 

do empreendimento ao Instituto Ambiental do Paraná – IAP, órgão ambiental 

responsável pela concessão das Licenças Ambientais no estado do Paraná. O 

Relatório Ambiental Simplificado – RAS é objeto de avaliação do órgão ambiental 

licenciador e necessário para a obtenção da Licença Prévia do empreendimento. 

A linha de transmissão (LT) analisada possuirá 43,319 km de comprimento e 

estará localizada nos municípios de Telêmaco Borba, Curiúva, Figueira e Ibaiti, que 

segundo a divisão adotada pelo IPARDES localizam-se na região Centro Oriental do 

estado do Paraná (Figura I). A LT partirá da Subestação (SE) de Mauá, em tensão 

de 230 kV, no município de Telêmaco Borba e seguirá para a Subestação Figueira, 

no município de Ibaiti.  
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Figura I – Localização do Empreendimento 

1.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Os estudos de caracterização ambiental da futura LT iniciaram-se com o 

levantamento bibliográfico sobre a região onde será implantada, através de bases 

cartográficas, de informações georreferenciadas primárias e secundárias, bem 

como, do projeto do traçado fornecido pela equipe de projeto de linha de 

transmissão da Eletrosul, parceira da COPEL no empreendimento da Usina 

Hidrelétrica Mauá, de propriedade do Consórcio Energético Cruzeiro do Sul. 

As bases cartográficas utilizadas para este estudo incluíram as seguintes 

cartas geográficas do IBGE, conforme demonstra a Tabela I.  
 

Tabela I – Cartas geográficas selecionadas e utilizadas no estudo 

NOME FOLHA ÓRGÃO EMISSOR ESCALA 

Telêmaco Borba SG-22-X-A-I IBGE 1:100.000 

Curiúva SG-22-X-A-II IBGE 1:100.000 

Piraí do Sul SG-22-X-A-IV-1 IBGE 1:50.000 
 

Além das cartas geográficas supracitadas, foram consultadas as imagens de 

satélite do aplicativo Google Earth e a planta do traçado da linha (Anexo A) realizada 
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com base no levantamento topográfico de campo, na escala 1:50.000, com curvas 

de nível eqüidistante de 20 m, realizado em 2007, pela empresa ATOL Topografia. A 

planta do traçado da linha de transmissão é apresentada no Anexo A, onde estão 

indicados todos os marcos de vértices (MV) da linha, os detalhes de pontos notáveis 

(passagem sobre rodovias, outras LT’s e saída ou chegada da SE).  

Nos dias 22 e 23 de dezembro de 2008 foi realizada uma visita de campo 

para reconhecimento da faixa de servidão do traçado da futura linha de transmissão. 

Nesta inspeção foram verificadas questões a respeito do uso e ocupação do solo, 

cobertura vegetal e identificação faunística. Foi possível, nesta visita, percorrer 

praticamente todos os pontos acessíveis do traçado, resultando num relatório 

fotográfico apresentado no item 4 deste volume.  

Complementarmente a esta visita, foi realizado, na data de 10 a 11 de janeiro 

de 2009, um levantamento dos aspectos socioeconômicos através de aplicação de 

questionários aos proprietários de áreas que serão afetadas diretamente pela 

implantação da linha de transmissão.  

De posse de informações preliminares e das levantadas em campo, bem 

como das informações georreferenciadas geradas do cruzamento de planos de 

informações, foi possível identificar os principais impactos da implantação da linha 

de transmissão sobre os diversos meios avaliados e propor programas e medidas 

preventivas, mitigatórias e compensatórias a serem detalhados em etapa posterior 

de estudo. 
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1.2 EQUIPE TÉCNICA 
 

A equipe de projeto e de apoio é apresentada a seguir: 

 
Coordenação Geral 

• Maria Cecília Zampoli Schafhauser 
Administradora, Esp. 

 Coordenação Geral 
 

   

Equipe Técnica 

• José Renato Teixeira da Silva 
Sociólogo, MSc. 

DRT – 261-PR Socioeconomia 

• Leonardo Pussieldi Bastos 
Biólogo, Esp. 

CRBio 28.808/07-D Fauna 

• Marcelo Faria Cardoso 
Zootecnista, MSc. 

CRMV-Z PR 0550 Geologia, Geomorfologia e Solos 

• Maria Alessandra Mendes 
Engª Civil, MSc. 

CREA-SC 41593-2/D Clima e Hidrologia 

• Maria Cecília Zampoli Schafhauser 
Administradora, Esp. 

 Socioeconomia 

• Rodrigo de Andrade Kersten 
Biólogo, Dr. 

CRBio 25.751/07-D Vegetação 

• Jaqueline Bogorni 
     Estagiária - Geologia 

 Geoprocessamento 
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2 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

2.1 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 
A linha de transmissão em tensão de 230 kV que alimentará a Subestação 

Figueira, no município de Ibaiti – PR, a partir da Subestação Mauá, no município de 

Telêmaco Borba – PR, tem por objetivo principal além de atender às novas 

necessidades impostas ao sistema elétrico face ao acentuado crescimento da 

demanda, garantindo assim qualidade e confiabilidade no fornecimento de energia 

elétrica nesta região do Paraná, levar a energia produzida na Usina Hidrelétrica 

Mauá em construção no rio Tibagi, entre os municípios de Telêmaco Borba e 

Ortigueira para um centro de carga, neste caso, a Subestação Figueira. 

Esta Linha de Transmissão será parte integrante do sistema de 

alimentação/transmissão de energia elétrica da UHE Mauá, pertencente ao 

Consórcio Energético Cruzeiro do Sul, formado pelas empresas Copel Geração S/A 

e Eletrosul Centrais Elétricas S/A.  

O presente consórcio obteve a concessão para exploração do potencial 

hidráulico em trecho do rio Tibagi, conforme Decreto de 28 de junho de 2007, 

emitido pelo Ministério de Minas e Energia em 29/06/2007.  

Segundo o artigo 3° 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 dominío público e faixas de 

domínio de vias públicas, com sujeição aos regulamentos administrativos”. 

2.2 ASPECTOS LEGAIS 
A implantação de linha de transmissão é um empreendimento que necessita 

da delimitação, por ato jurídico, da servidão administrativa, pois causa interferências 

em áreas públicas e privadas. 

A servidão administrativa é a forma de intervenção do Estado na propriedade 

privada, que se caracteriza por ser parcialmente expropriatória, impositiva de ônus 

real de uso público, onerosa, permanente, não executória e de promoção delegável. 

O uso público de servidão administrativa não significa uso comum do público, mas 
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utilização para serviços de interesse público, pelo Estado ou seus delegados. Pode 

ser constituída por lei, por decreto ou atos bilaterais.  

A constituição da servidão se faz por escritura pública, após a expedição do 

Decreto que declara de utilidade pública as áreas necessárias à passagem da linha, 

onde as partes convencionam direitos e obrigações. Como todo o ônus real, a 

servidão administrativa só se efetiva com a inscrição no registro competente, para 

conhecimento e validade erga omnis, o que é confirmado pelo artigo168, I, “f” da 

nova lei de registros públicos, Lei Nº 6.015/73.  

O Decreto Nº 1.841 de 27 de novembro de 2007, publicado no Diário Oficial 

do Estado do Paraná Nº 7.606 de 27 de novembro de 2007, declara Utilidade 

Pública para fins de desapropriação pela COPEL, as áreas de terra e as benfeitorias 

que possam existir sob a faixa de segurança da linha de transmissão de 230 kV 

Mauá – Figueira. 

Outras disposições legais referentes a estas obras são encontradas no 

decreto Nº 84.398 de 16 de janeiro de 1980, publicado no DOU de 17 de janeiro do 

mesmo ano, alterado pelo decreto Nº 86.859 de 19 de janeiro de 1982 e publicado 

no DOU de 20 de janeiro de 1982, que discorre sobre a ocupação de faixas de 

domínio de rodovias e de terrenos de domínio público e a travessia de hidrovias, 

rodovias e ferrovias, por linhas de transmissão, subtransmissão e distribuição de 

energia elétrica. Este decreto estabelece em seu artigo primeiro, que as 

interferências de linha de transmissão nessas áreas “... serão autorizadas pelo órgão 

público federal, estadual ou municipal ou entidade competente, sob cuja jurisdição 

estiver a área a ser ocupada ou atravessada...”. Na seqüência o parágrafo primeiro 

deste artigo afirma que “... será considerada entidade competente a pessoa física ou 

jurídica que, em razão de concessão, autorização ou permissão for titular dos 

direitos relativos à via de transporte, duto ou linha a ser atravessada, ou a ter a 

respectiva faixa de domínio ocupada...”. 

Conforme § 2º do já mencionado diploma legal, “a não manifestação do órgão 

ou entidade competente, nos prazos previstos neste artigo, implicará na outorga 

tácita da autorização pretendida, para a execução da obra”. 

Cabe ressaltar, ainda, que a LT em questão está sujeita ao licenciamento 

ambiental nos termos da resolução Nº 001/86 do CONAMA e que a resolução 
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Nº 006 de 19/09/87 trata especificamente do licenciamento de empreendimentos do 

setor elétrico. Além disso, deve-se citar que, sendo este um empreendimento não 

causador de significativa degradação ambiental, está enquadrado na resolução 

Nº 279 do CONAMA, de 27 de junho de 2001 e Nº 031 do SEMA/IAP, de 24 de 

agosto de 1998, que estabelece procedimentos para o licenciamento ambiental 

simplificado. 

2.3 CARACTERÍSTICAS DA LINHA DE TRANSMISSÃO 

2.3.1 Descrição do Empreendimento 
A futura Linha de Transmissão Mauá – Figueira, terá o eixo diretriz da faixa 

com largura de 40 metros e tem seu início nas coordenadas UTM – SAD 69 (M.C. 

51º) E= 531.339,19 e N= 7.341.391,08 m, localizadas no município de Telêmaco 

Borba e finalizando nas coordenadas UTM – SAD 69 (M.C.51º) E=562.398,60 e N= 

7.362.382,77, localizadas no município de Ibaiti. 

O traçado possui uma extensão aproximada de 43,319 km e atinge os 

municípios de Telêmaco Borba, Curiúva, Figueira e Ibaiti, todos situados dentro dos 

limites definidos do Estado do Paraná. 

2.3.2 Parâmetros Básicos  
Norma observada: NBR 5.422 

Altitude média da região (m): 700 

Temperatura Mínima (ºC): -6 

Temperatura EDS (ºC): 20 

Temperatura Coincidente (ºC): 14 

Temperatura de projeto do condutor (ºC): 60 

2.3.3 Condutores 
Cabo CAA 1113 KCMIL – “BLUEJAY” 

Tração de ruptura: 13.524 kgf 

Seção: 603,22 mm2 

Diâmetro: 31,98 mm 

Peso unitário: 0,8134 kgf/m 
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Limite de operação dos condutores: regime normal: 

temperatura de (ºC): 60 

2.3.4 Pára-Raios 
Cordoalha de aço 5/16” EAR 

Tração de ruptura: 5.080 kgf 

Seção: 38,32 mm² 

Diâmetro: 7,94 mm 

Peso unitário: 0,3050 kgf/m 

2.3.5 Isolamento 
• Ancoragens:  

Cadeias de ancoragem com penca de 15 isoladores de vidro 

temperado, do tipo conha-bola, com resistência mecânica de 12.000 

kgf para torres tipo A2 e D2. 

• Suspensões e Jumpers:  
- Cadeias de suspensão em “I” com penca de 14 isoladores de vidro 

temperado do tipo concha-bola, com resistência mecânica de 

12.000 kgf para torre tipo E2. 

- Cadeias de suspensão em “I” com penca de 14 isoladores de vidro 

temperado do tipo concha-bola, com resistência mecânica de 

12.000 kgf para torre tipo S2 e R2. 

- Cadeias de passagem com penca de 14 isoladores de vidro 

temperado do tipo concha-bola, com resistência mecânica de 

12.000 kgf para torre tipo A2 e D2. 

2.3.6 Disposição dos Condutores 
• Triangular: na maior parte do trajeto da linha de transmissão conforme 

apresentado na Figura II. 

2.3.7 Aterramento 
• Estruturas metálicas: fio de aço galvanizado nº 4BWG, tendo a 

extensão mínima de 100 m por torre, sendo 25 m por pé de cada 

estrutura, enterrados a uma profundidade de 1,0 m. 
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2.3.8 Estruturas 
• A LT será composta de estruturas de circuito simples triangular, para a 

estrutura típica da linha. A silhueta das referidas estruturas 

predominantes (E2) está representada na Figura II, com altura variando 

entre 15,00 e 40,00 m. 

- Ancoragens: A2 e D2. 

- Suspensões: E2, R2 e S2. 
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Estrutura 2 

Figura II - Perfis das estruturas metálicas  
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2.4 AÇÕES MITIGADORAS NO TRAÇADO E CONSTRUÇÃO DA LT 

2.4.1 Traçado 
Na definição das diretrizes do traçado foram verificadas em campo todas as 

interferências encontradas dentro do corredor estabelecido preliminarmente. No 

processo de avaliação das diretrizes foram considerados como determinantes os 

aspectos ambientais, técnicos e socioeconômicos, optando-se pela alternativa que 

efetivamente apresentasse o menor impacto possível. 

Dentro das limitações de deflexão (máximo 60°) para estruturas metálicas, 

carregamento mecânico que as estruturas de vértice permitem e limitações da linha 

de transmissão com as travessias sobre rodovias, ferrovias e rios, procurou-se evitar 

ao máximo: 

• Áreas florestais em bom estado de conservação; 

• Áreas de preservação permanente; 

• Áreas de reserva legal; 

• Reflorestamentos. 

Para o desenvolvimento dos estudos e implantação do traçado foi dispensada 

a Autorização Ambiental (Autorização de Picada), primeiramente pela característica 

da diretriz escolhida com a não incidência do traçado sobre áreas com vegetação, e 

em complemento, pela utilização de técnicas de levantamento topográfico do perfil 

nas quais a empresa de topografia adentra nos pequenos trechos com vegetação 

sem interferir na mesma. 

Torne-se claro que isto foi possível pelo fato do traçado realmente atingir 

muito poucas áreas com cobertura vegetal. 

Quando da necessidade de travessia sobre matas ciliares ou áreas de 

preservação, escolheu-se os pontos mais favoráveis topograficamente e que 

permitisse a passagem dos cabos com a utilização da série normal das estruturas.  

Em todo o trajeto da LT após a saída da SE Mauá, optou-se em implantar o 

traçado da linha de transmissão preferencialmente em um corredor existente com 

pouca cobertura vegetal. 
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2.5 ÁREA DE INFLUÊNCIA DA LT 
As áreas de influência consideradas neste estudo são as seguintes: 

2.5.1 Área de Influência Direta  
É a região diretamente afetada pelo empreendimento, delimitada pela faixa de 

segurança (servidão) da linha de transmissão e entorno, com 43,319  km de 

comprimento e com largura de 40 metros. 

2.5.2 Área de Influência Indireta  
É a região indiretamente afetada pelo empreendimento, sendo considerada 

neste estudo, como as áreas delimitadas pelos municípios de Telêmaco Borba, 

Curiúva, Figueira e Ibaiti, que abrangem a linha de transmissão. 
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3 CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DA 
LINHA DE TRANSMISSÃO 

A seguir são apresentados os resultados do diagnóstico ambiental na região 

de abrangência da futura linha de transmissão Mauá – Figueira no que se refere ao 

meio físico, biótico, arqueológico e socioeconômico. 

3.1 MEIO FÍSICO 

3.1.1 Clima 
A região está submetida a um clima Subtropical Úmido Mesotérmico do tipo 

Cfa, conforme a classificação de Köppen. A temperatura média nos meses mais 

quentes é da ordem de 28ºC, e abaixo dos 18ºC e acima de 3ºC nos meses mais 

frios, não apresentando estação seca distinta. Tais características climáticas são 

resultantes da ação conjunta de três massas de ar, com dominância da Tropical 

Atlântica. 

A distribuição anual de chuvas varia entre 1.300 e 1.800 mm, sendo que nos 

meses de primavera a precipitação se situa entre 300 e 450 mm, no verão entre 450 

e 550 mm, no outono entre 350 e 450 mm e, no inverno, entre 200 e 300 mm 

(SUDERHSA, 1998). 

Para caracterizar o regime de precipitações na região de inserção do 

empreendimento, utilizaram-se dados pluviométricos de três estações localizadas 

em seu entorno, obtidos do banco de dados da Agência Nacional de Águas – ANA, 

através do Sistema de Informações Hidrológicas – HIDROWEB (ANA, 2008). As 

características das estações utilizadas são apresentadas na Tabela II a seguir: 

Tabela II – Estações Pluviométricas 

Operadora Período Coordenadas 
Nome Código da 

Estação Município    

Usina Figueira 
– SE  

02350062 Figueira Suderhsa Jan/2000 a 
Dez/2006 

23º51’10’’S / 50º23’28’’W 

Ortigueira  02450008 Ortigueira Suderhsa Jan/2000 a 
Dez/2006 

24º12’34’’S / 50º55’28’’W 

Telêmaco 
Borba 

02450011 Telêmaco 
Borba 

Suderhsa  24º20’00’’S / 50º37’00’’W 
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Das estações citadas, foram utilizados dados correspondentes ao período de 

jan/2000 a dez/2006. A precipitação média anual verificada neste período, para as 

três estações analisadas, ficou entre 1.000 e 1.800 mm. As máximas precipitações 

mensais foram registradas entre os meses de outubro a janeiro, e as mínimas entre 

os meses de abril a agosto, conforme gráfico na Figura III. 

Figura III - Precipitações médias mensais ao longo do período analisado 

A característica climática de concentração maior de chuvas no período de 

verão, principalmente, leva a que neste período devam se priorizar os cuidados 

quanto a processos de erosão no solo. 

3.1.2 Hidrografia 
O empreendimento insere-se em áreas pertencentes a duas bacias 

hidrográficas: Bacia do Rio Tibagi e Bacia do Rio das Cinzas. Estas bacias, por sua 

vez, pertencem à Sub-bacia 64 – Rio Paraná, Paranapanema e Outros, que por sua 

vez pertence à Bacia 6 – Rio Paraná (ANA, 2008). 

O rio Tibagi é o segundo em extensão no estado do Paraná, drenando uma 

área de 24.712 km2 (SUDERHSA, 1998), e extendendo-se por 42 municípios. Suas 

nascentes localizam-se entre os municípios de Campo Largo, Palmeira e Ponta 

Grossa, no centro-sul do estado. Esta região é conhecida como Campos Gerais do 

Paraná, unidade fisiográfica identificada como segundo planalto paranaense. Seu 

curso percorre o estado de sul para norte, atravessando o segundo e o terceiro 
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planalto paranaense até sua foz, na margem esquerda do rio Paranapanema, 

fronteira entre os estados de Paraná e São Paulo. 

O rio das Cinzas nasce no município de Piraí do Sul e corre em direção ao rio 

Paranapanema, trajeto pelo qual recebe diversos afluentes e ajuda a alimentar 

outros rios da região. Sua área de drenagem é de 9.658 km² (SUDERHSA, 1998). 

A LT tem início na SE Mauá, situada na margem esquerda do Rio das Antas, 

afluente da margem direita do Rio Tibagi, no município de Telêmaco Borba. O 

próximo curso de água significativo, cruzado pela LT, é o Ribeirão Água Grande, 

afluente da margem direita do Rio das Antas, no município de Curiúva. Após, cruza 

o Arroio Esperança, já na Bacia do Rio Das Cinzas, no município de Figueira. Na 

sequência, a LT cruzará o Ribeirão São Francisco, afluente da margem esquerda do 

Rio Laranjinha. Finalmente, a LT cruzará o próprio Rio Laranjinha, chegando a SE 

Figueira no município de Ibaitti. 

Pode-se observar a rede hidrográfica da área cruzada pela LT Mauá – 

Figueira na Figura IV. 

 

Figura IV - Rede hidrográfica da área cruzada pela LT Mauá - Figueira 
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3.1.3 Geologia 
A área do estudo encontra-se no domínio da Bacia Sedimentar do Paraná, 

entidade geológica regional, a qual é formada pela deposição de sedimentos e lavas 

que se superpuseram durante 333 milhões de anos. Período este em que os 

continentes da América do Sul e África estavam conectados e formavam o 

supercontinente Pangéia (SUDERHSA, 2007). Na área da Bacia Sedimentar do 

Paraná três conjuntos litólicos podem ser individualizados Paleozóico, Mesozóico e 

Cenozóico. A área em questão pertence ao conjunto Paleozóico, diz respeito aos 

depósitos sedimentares, correspondentes à grande feição de sedimentação marinha 

e litorânea conhecida como Bacia do Paraná, que se estende por mais de 

1.500.000 km² no sul e sudeste brasileiro e se manifesta geomorfologicamente no 

Segundo Planalto. No conjunto Paleozóico a área em questão apresenta-se inserida 

no Grupo Passa Dois, Grupo Guatá e Grupo Itararé Indiviso (MINEROPAR, 2001).  

A Tabela III abaixo apresenta a coluna estratigráfica da geologia da área do 

estudo de acordo com Mineropar (2001), com as áreas que estão sob a faixa de 

servidão da LT calculadas através do ArcView® 3.2. 

Tabela III – Coluna estratigráfica da geologia e área 

ERA PERÍODO GRUPO FORMAÇÃO ÁREA SOB LT 
(m²) 

PORCENTUAL 
(%) 

Paleozóica Permiano Itararé Indiviso  429265,58 24,76 

Paleozóica Permiano Passa Dois Irati 96580,96 5,57 

Paleozóica Permiano Guatá Palermo 793635,63 45,77 

Paleozóica Permiano Guatá Rio Bonito 375108,50 21,63 

Paleozóica Permiano Passa Dois Serra Alta 39282,80 2,27 

   TOTAL 1733873,47 100,00 
 
Estes três Grupos presentes na região em estudo podem ser visualizados na 

Figura V. 
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Figura V – Formações Geológicas na região da futura LT Mauá – Figueira 

A Bacia do Paraná aflora no Segundo Planalto Paranaense e compreende as 

rochas sedimentares paleozóicas da Bacia do Paraná. Limita-se a leste pelas rochas 

pré-devonianas do Escudo e ao norte e sul adentra os estados de São Paulo e 

Santa Catarina. A leste é recoberta pelos derrames basálticos, sendo desconhecidos 

os seus limites.  

Dentro da área onde a LT irá passar, encontram-se os seguintes Grupos e 

suas respectivas formações: 

 

Grupo Guatá - Idade Permiano Médio 

 

Formação Palermo 
Formada em ambiente de plataforma epinerítica e planície litorânea, consiste de 

siltitos cinzentos, com laminação paralela, flaser e bioturbação. 
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Formação Rio Bonito 
Constituída por arenitos, siltitos, folhelhos, carvões e calcários, contém os membros 

Siderópolis, Paraguaçu e Triunfo. Membro Siderópolis – arenitos finos de planície 

litorânea. Membro Paraguaçu - depositado em planície de marés e plataforma, 

constituído por arenitos e siltitos cinzentos, esverdeados e amarronzados, 

intercalações de níveis calcários, micríticos e estromatolíticos. Apresenta laminação 

plano paralela e ondulada, microestratificação cruzada e bioturbação. Membro 
Triunfo – depósitos flúvio-deltáicos de arenitos cinzentos esbranquiçados, finos a 

grosseiros, níveis conglomeráticos, siltitos, folhelhos carbonosos e estratificação 

cruzada, marcas onduladas e camadas de carvão (Figueira e Salto Aparado). 

 

Grupo Passa Dois - Idade Permiano Superior 

 

Formação Irati 
Compreende os membros Taquaral e Assistência. O Membro Taquaral, formado em 

plataforma rasa, é constituído por argilitos e folhelhos cinzentos com laminação 

paralela. O Membro Assistência, depositado em bacia restrita, é formado por 

folhelhos pretos, pirobetuminosos, com intercalações de calcário e laminação 

paralela. 

 

Formação Serra Alta 
Depositada em plataforma epinerítica, compõe-se de lamitos e folhelhos cinzentos, 

escuros, maciços e microlaminados. 

 
Grupo Itararé 
 
PCi - Grupo Itararé Indiviso - Conjunto heterogêneo de rochas sedimentares, 

incluindo: arenitos, siltitos, folhelhos, argilitos, diamictitos, tilitos e ocasionalmente 

níveis de carvão. 
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3.1.4 Geomorfologia 
A caracterização geomorfológica da área onde passará a futura linha de 

transmissão foi baseada no Projeto de Mapeamento Geomorfológico do Estado do 

Paraná, realizado pela MINEROPAR/UFPR, em escala 1:250.000. Este projeto 

resultou em um detalhamento das grandes unidades de relevo do Estado em 

subunidades morfoesculturais e planaltos. Desta forma, foi constatado que a área do 

estudo está inserida na unidade fisiográfica do Segundo Planalto Paranaense 

abrangendo as subunidades morfoestruturais na Bacia Sedimentar do Paraná e na 

unidade morfoescultural do Segundo Planalto Paranaense (Figura VI). Na Tabela IV 

segue área total e porcentagem das subunidades morfoesculturais onde a LT irá 

passar. 

 

Figura VI - Desenho da geomorfologia local 



RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS 
Linha de Transmissão 230 kV Mauá – Figueira 

 21 

Tabela IV – Subunidades morfoestruturais e respectivas áreas sob a LT 

SUBUNIDADES MORFOESTRUTURAIS Nº ÁREA SOB LT 
 (m²) 

PORCENTUAL 
(%) 

Planalto do Médio Cinzas 2.3.15 479942,90 27,68 
Planalto de Ortigueira 2.3.13 978765,01 56,45 

Planalto de Ponta Grossa 2.3.4 275165,56 15,87 
 TOTAL 1733873,47 100,00 

      

3.1.4.1 Segundo Planalto Paranaense (2.3) 
O Segundo Planalto Paranaense ou Planalto dos Campos Gerais desenvolve-

se em terrenos do período paleozóico, sendo constituído principalmente por rochas 

sedimentares e metamórficas da Era Paleozóica, com destaque para os arenitos 

(Vila Velha e Furnas), folhelhos (Ponta Grossa), os betuminosos e o carvão mineral. 

É limitado, a leste, por uma escarpa, a Serrinha, que cai no planalto cristalino e, a 

oeste, pelo paredão da Serra Geral, que sobe para o planalto basáltico. Apresenta 

topografia suave e ligeira inclinação para oeste: em sua extremidade oriental 

alcança 1.200 m de altura e, na base da Serra Geral, a oeste, registra apenas 

500 m. 

Na região de Telêmaco Borba onde a LT irá passar estão inseridas as 

seguintes subunidades morfoesculturais: 

 

Planalto de Ponta Grossa (2.3.4) 
A sub-unidade morfoescultural número 2.3.4, denominada Planalto de Ponta 

Grossa, situada no Segundo Planalto Paranaense, apresenta dissecação média e 

ocupa uma área de 6.313,89 km², que corresponde a 38,27 % desta Folha. A classe 

de declividade predominante está entre 6-30 % em uma área de 3.870,72 km². Em 

relação ao relevo, apresenta um gradiente de 520 metros com altitudes variando 

entre 560 (mínima) e 1.080 (máxima) m. s. n. m. As formas predominantes são topos 

alongados, vertentes retilíneas e côncavas e vales em “U”. A direção geral da 

morfologia é NW/SE, modelada em rochas do Grupo Itararé e Formação Ponta 

Grossa. 
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Planalto de Ortigueira (2.3.13) 
A subunidade morfoescultural número 2.3.13, denominada Planalto de 

Ortigueira, situada no Segundo Planalto Paranaense, apresenta dissecação alta e 

ocupa uma área de 603,48 km², que corresponde a 3,66% desta Folha. A classe de 

declividade predominante está entre 6-30% em uma área de 309,20 km². Em relação 

ao relevo, apresenta um gradiente de 460 metros com altitudes variando entre 500 

(mínima) e 960 (máxima) m. s. n. m. As formas predominates são topos alongados e 

em cristas, vertentes retilíneas e vales em “V”. A direção geral da morfologia é 

NW/SE, modelada em rochas da Formação Teresina. 

Na região de Cornélio Procópio onde a LT irá passar está inserida a seguinte 

subunidade morfoescultural: 

 

Planalto do Médio Cinzas (2.3.15)  

A sub-unidade morfoescultural número 2.3.15, denominada Planalto do Médio 

Cinzas, situada no Segundo Planalto Paranaense, apresenta dissecação baixa e 

ocupa uma área de 2.461,35 km², que corresponde a 14,92 % desta Folha. A classe 

de declividade predominante é menor que 6 % em uma área de 1.594,82 km². Em 

relação ao relevo, apresenta um gradiente de 340 metros com altitudes variando 

entre 440 (mínima) e 780 (máxima) m. s. n. m. As formas predominantes são topos 

aplainados, vertentes convexas e vales abertos de fundo chato. A direção geral da 

morfologia é NW/SE, modelada em rochas das Formações Rio do Rastro, Teresina, 

Serra Alta, Rio Bonito e Grupo Itararé. 

3.1.5 Solos 

A classificação dos solos na região de estudo foi realizada segundo o 

Levantamento de Reconhecimento dos Solos do Estado do Paraná 

EMBRAPA/IAPAR (1984).  

Em função da diversidade geológica e topográfica da região, verifica-se uma 

diversidade de solos, onde predominam os solos derivados de arenito. Os locais de 

ocorrência desta classe de solos são bastante variáveis, tanto com relação à 

altitude, como ao material de origem, pois com exceção de rochas eruptivas básicas 

do derrame Trap, ocorrem praticamente sobre todos os demais tipos de rochas 
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encontradas no Estado e em altitudes que vão desde próximo a 50 metros, na região 

do litoral, até mais de 1.000 m, na serra do Purunã e outras regiões do Estado. 

A topografia local varia de áreas de relevo ondulado, de ocorrência 

Argissolos, com, até áreas de relevo montanhoso e escarpado, de ocorrência de 

Neossolos. 

Os tipos de solos identificados na região são apresentados no desenho da 

Figura VII e na Tabela V, onde são também apresentadas as áreas de cada unidade 

de mapeamento sob a faixa de servidão da linha de transmissão. 

 
Figura VII - Tipos de solos na região estudada 

Tabela V – Tipos de solo na região estudada 

CLASSE1 UNIDADE DE 
MAPEAMENTO 

ÁREA SOB LT  
(m²) 

PORCENTUAL 
(%) 

Podzólico PVa27 233004,84 13,44 

Podzólico PVa6 32262,91 1,86 

Podzólico PV3 323429,53 18,65 
Podzólico PVa18 189625,77 10,94 

Latossolo LEa4 795350,48 45,87 
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CLASSE1 UNIDADE DE 
MAPEAMENTO 

ÁREA SOB LT  
(m²) 

PORCENTUAL 
(%) 

Litólico eutrófico Re4 160199,94 9,24 

 TOTAL 1733873,47 100,00 
NOTA: (1) Segundo o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos EMBRAPA (1999).  

3.1.5.1 Podzólicos 
 

PVa6. 
Podzólico Vermelho-amarelo álico Tb A moderado textura arenosa/média 

fase floresta subtropical subperenifólia relevo suave ondulado e ondulado. Dentro do 

Estado do Paraná, os solos desta unidade ocorrem em uma extensão de 1.039 Km², 

o que corresponde a 4,11 % da área da classe SOLOS PODZÓLICOS que ocorrem 

no Estado e 0,52 % da superfície do Estado. Quanto à área do estudo, ocorrem em 

uma pequena porção da área total sob a LT (1,94 %). 

São formados a partir de materiais provenientes da decomposição do arenito 

Botucatu e de arenitos pertencentes a outras formações geológicas, como os 

Grupos Passa Dois e Tubarão. Ocorrem em relevo suave ondulado e ondulado, com 

colinas de topos arredondados e em altitudes compreendidas entre 400 e 1.000 

metros. A vegetação primária é do tipo floresta subtropical subperenifólia, com 

árvores de médio e grande porte. 

Quanto à aptidão agrícola, além de baixa concentração de nutrientes, 

possuem elevados teores de alumínio trocável, o que, devido a sua difícil correção 

nos horizontes subsuperficiais, restringe bastante o uso destes solos, principalmente 

com culturas de sistema radicular profundo. O perigo de erosão, devido à textura do 

horizonte superficial, é o outro fator que limita seu aproveitamento, indicando que 

seu uso com pastagens parece ser o mais recomendável. 

 

PVa18. 
Associação PODZÓLICO Vermelho-Amarelo Álico Tb abrúptico textura 

média/argilosa relevo ondulado + LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO ÁLICO 

textura argilosa relevo suave ondulado, ambos A moderado fase floresta subtropical 

subperenifólia. Os solos desta unidade ocorrem em uma extensão de 858 km², o que 
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corresponde a 0,43 % da superfície do Estado. Quanto à região do estudo, ocorrem 

em 11,38 % da área total sob a LT. 

Ocorrem em proporção aproximada de 60 % e 40 %, respectivamente, 

ocupando o primeiro componente as meias encostas e sopés das elevações e o 

segundo as partes mais altas, nos divisores de água dos rios que drenam a região. 

São formados a partir de materiais provenientes da decomposição de 

hornblendas e biotita-granitos, do Siluriano, de tilitos, varvitos, leossitos, etc., da 

Formação Palmeira, do Grupo Tuburão, do Carbonífero Superior e de xistos 

argilosos, do Permiano. O primeiro componente ocorre em relevo ondulado e o 

segundo componente em relevo suave ondulado e em altitudes compreendidas 

entre 500 e 1.000 metros. A vegetação primária é do tipo floresta subtropical 

subperenifólia, com árvores de médio e grande porte. 

Quanto a considerações sobre utilização, além da susceptibilidade à erosão, 

principalmente do primeiro componente, devido ao relevo e ao gradiente textural B, 

também a baixa fertilidade natural e a elevada saturação com alumínio são os 

principais empecilhos para uma maior produtidade. Práticas conservacionistas, além 

do uso tecnificado de adubos corretivos, permitem que os mesmo possam ser 

bastante utilizados para agricultutra. 

 

PV3. 
PODZÓLICO Vermelho-Amarelo Distrófico Tb A moderado textura 

arenosa/média fase floresta tropical subperenifólia relevo suave ondulado. Dentro do 

Estado do Paraná, os solos desta unidade ocorrem em uma extensão de 7.366 km², 

o que corresponde a 29,16 % da área da classe SOLOS PODDZÓLICOS e 3,70 % 

da superfície do Estado. Quanto à região do estudo, ocorrem em 19,4 % da área 

total sob a LT. 

São formados predominantemente a partir de materiais provenientes da 

composisão do arenito Caiuá, do Grupo São Bento, do Cretáceo e, em pequena 

proporção, do arenito Botucatu. Ocorrem em relevo suave ondulado, ocupando 

normalmente as partes baixas da paisagem, onde acompanham os canais de 

drenagem natural, e também na região nordeste, em colinas de pendentes pouco 

inclinadas, em altitudes compreendidas entre 250 e 850 metros. A vegetação 
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primária é do tipo tropical subperenifólia, constituída predominantemente por árvores 

de médio porte. 

Quanto à utilização, são de baixa fertilidade natural e bastante susceptíveis à 

erosão, o que faz com que além de adubações para elevar e manter uma boa 

fertilidade, sejam necessárias também práticas conservacionistas intensivas. Dentro 

de um sistema racional de exploração, podem apresentar boa produtividade, tendo-

se ainda o cuidado na escolha das culturas, principalmente na região situada ao 

longo dos rios Paraná e Paranapanema que se estende desde Guaíra até foz do rio 

Tibagi (clima Cwa) onde ocorre um período seco no inverno. Devido à elevada 

susceptibilidade à erosão, o uso de pastagens seria uma boa alternativa em toda 

área desta unidade. 

 

PVa27. 
Associação PODZÓLICO Vermelho-Amarelo Ta abrúptico raso textura 

média/argilosa fase floresta subtropical subperenifólia + SOLOS LITÓLOCOS 

EUTRÓFICOS textura média fase floresta subtropical subcaducifólia substrato siltitos 

ambos A moderado relevo suave ondulado e ondulado. 

Os solos desta unidade ocorrem em uma extensão de 1.563 km² dentro do 

Estado do Paraná, o que corresponde a 0,78 % da superfície do Estado. Quanto à 

região do estudo, ocorrem em 12,69 % da área total sob a LT. 

Ocorrem nas regiões: nordeste (municípios de Sapopema, Ibaiti, Japira, 

Jaboti, Joaquim Távora, Quatiguá, Carlópolis e Ribeirão Claro), central (municípios 

de Prudentópolis e Cândido de Abreu) e centro-leste (municípios de Sengés, São 

José da Boa Vista, Arapoti, Curiúva, Ortigueira, Telêmaco Borba e Reserva). 

Os solos desta associação encontram-se numa proporção estimada de 60 % 

e 40 %, respectivamente, ocupando o primeiro componente as meias encostas das 

elevações e as partes mais aplainadas do relevo, enquanto o segundo ocupa os 

topos, e menos frequentemente, as encostas inferiores. Ocorrem em relevo suave 

forte ondulado em altitudes que variam entre 500 e 1.000 metros. É do tipo floresta 

subtropical subperinifólia nas áreas do primeiro componente e subcaducifólia nas do 

segundo componente. 
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Apesar do primeiro componente ser classificado como Álico, estes solos 

apresentam um horizonte superficial com elevada saturação de bases e baixa ou 

nula saturação de alumínio, permitindo, portanto, que sejam bastante aproveitados 

com culturas de sistema radicular superficial. 

Com relação ao segundo componente, sua pouca profundidade é o principal 

fator limitante ao seu aproveitamento agrícola, sendo o uso de pastagens o mais 

indicado. 

3.1.5.2 Latossolos 

Lea4. 

Latossolo Vermelho Álico A moderado textura argilosa, fase floresta 

subtropical perenifólia e relevo suave ondulado. 

Dentro do Estado do Paraná estes solos possuem uma extensão de 1.467 

km², correspondendo a 6,23 % da área da classe SOLOS LATOSSOLOS que ocorre 

no Estado e 0,74 % da superfície do Estado.  Quanto à área do estudo, ocorrem em 

49,2 % da área total sob a LT, ou seja, em quase metade da área. 

O material responsável pela formação destes solos provém principalmente de 

resíduos intemperizados de rochas sedimentares, de natureza argilosa, podendo 

apresentar mistura com material arenoso. O relevo é suave ondulado, com 

elevações de topos aplainados, vertentes longas e retas, vales em “V” aberto, 

declives suaves e altitudes entre 500 a 800 metros. Apresentam vegetação 

remanescente do tipo floresta subtropical perenifólia, formada por árvores de grande 

porte, rica em pinheiros. 

Quanto à aptidão agrícola são solos com boas condições físicas e ocorrem 

em locais de topografia suave, sendo facilmente mecanizáveis, porém, apresentam 

baixa fertilidade natural e alumínio trocável em níveis tóxicos, portanto, tornam-se 

necessárias correções e adubações para elevar e manter um bom nível de 

fertilidade. Dentro de um sistema racional de exploração, têm bom potencial 

produtivo. 

3.1.5.3 Litólicos 
 

Re4.  
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SOLOS LITÒLICOS EUTRÒFICOS A moderado textura argilosa fase floresta 

subtropical subperinifólia relevo forte ondulado e montanhoso substrato siltitos, 

arenitos e argilitos. Dentro do Estado do Paraná, os solos desta unidade de 

mapeamento distribuem-se em uma extensão de 4.053 km², o que corresponde a 

9,26 % da classe SOLOS LITÓLICOS que ocorrem no Estado e 2,03 % da superfície 

do Estado. Quanto à área do estudo, ocorrem em 5,4 % da área total sob a LT. 

Ocorrem nas regiões: central (municípios de Ortigueira, Reserva, Cândido de 

Abreu e Prudentópolis), centro-leste (municípios de Piraí do Sul e Ivaí) e centro-sul 

(municípios de Inácio Martins e União da Vitória). 

São derivados de materiais provenientes da decomposição de arenitos de 

granulação fina e siltitos, ricos em calcário, pertencentes às Séries Passa Dois, do 

Permiano e Tubarão, do Carbonífero, com contribuição de material argiloso. 

Predominam na área da unidade relevos forte ondulado com 20 % a 30 % de 

declive e montanhoso, com declives fortemente acentuados, maiores que 45 %. 

Ocorrem entre 500 e 1.000 metros de altitude. 

Por serem solos rasos e ocorrerem em relevo forte ondulado e montanhoso, 

sua utilização com agricultura fica prejudicada, pois se torna difícil uma mecanização 

e um controle de erosão racional. Estas mesmas condições também não permitem 

um suficiente armazenamento de água para as plantas, podendo estes solos, 

entretanto, ser utilizados com pastagens, desde que manejados adequadamente, 

pois são solos de boa fertilidade natural e sem problemas com alumínio trocável. 

3.1.6 Uso e Ocupação do Solo 
A identificação da ocupação do solo ao longo da faixa de segurança da linha 

de transmissão e entorno foi realizada através de dados secundários (IAP, 2005) e 

comparada com dados obtidos da inspeção de campo. Os usos identificados dentro 

da faixa de segurança do traçado da linha foram quantificados com auxilio de SIG 

(ArcView® 3.2). Como se observa nas informações obtidas do cruzamento das 

imagens de uso e ocupação do solo e da faixa de segurança da linha, os tipos de 

usos identificados foram áreas de Agricultura Intensiva (6,75%), 

Reflorestamento (19,49%) e de Uso Misto (73,76%), como apresentado no desenho 

da Figura VIII e na Tabela VI, a seguir.  
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Figura VIII - Usos e ocupação do solo na região da LT Mauá – Figueira 

Tabela VI – Usos do solo identificados dentro da faixa de segurança da LT 

USOS ÁREA SOB LT  
(m²) 

PORCENTUAL 
(%) 

Uso misto 1278894,42 73,76 
Agricultura intensiva 117005,00 6,75 

Reflorestamento 337974,04 19,49 
TOTAL 1733873,47 100,00 

A maior área de influência da LT é utilizada para agricultura intensiva. Uma 

pequena parcela é dividida em uso misto e reflorestamentos. Agricultura intensiva é 

um sistema agrícola que faz uso intensivo dos meios de produção e na qual se 

produzem grandes quantidades de um único tipo de produto. Requer grande uso de 

combustível e insumos, e pode acarretar alto impacto ambiental, pois não é utilizada 

a rotação de terra (desmate, queimada, plantio, esgotamento de solo, abandono e 

reinício do processo em outra área). As Áreas de uso misto são áreas com 

atividades de agricultura dominante, porém em pequenas parcelas, associadas ao 
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reflorestamento, pastagens e/ou campos abandonados e pequenas porções de 

florestas nativas e secundárias. 

Em visita a campo foram identificadas, na saída da SE Figueira áreas 

destinadas a pastagens e trechos de campos naturais e reflorestamento. No trajeto 

até a o município de Curiúva, foram observadas algumas parcelas de campos 

naturais e áreas de reflorestamento de pinus. 

3.2 MEIO BIÓTICO 

3.2.1 Vegetação 
Para a caracterização da vegetação da área de influência do empreendimento 

foram utilizados dados secundários, com base em periódicos, livros, relatórios 

técnicos, dissertações e teses sobre o assunto. Foi também realizada visita a campo 

com reconhecimento dos principais tipos vegetacionais para a caracterização das 

principais fitofisionomias, descritas segundo seus aspectos ecológico-estruturais e 

florísticos.  

Para as descrições fisionômicas foram considerados tipo de cobertura 

vegetal, forma biológica predominante, número de estratos, cobertura e altura média 

de cada estrato, principais espécies por estrato, além de outras considerações 

relevantes para uma caracterização da região.  

As espécies ocorrentes em toda a área visitada, bem como aquelas 

registradas em trabalhos executados anteriormente na região foram listadas. As 

espécies levantadas foram caracterizadas quanto aos seus respectivos nomes 

populares, hábitos e tipologias preferenciais de ocorrência. Sendo classificadas 

segundo os sistemas APG (STEVENS, 2005), para as angiospermas e Smith et al. 

(2006) para as pteridófitas. 

As florestas paranaenses estão atualmente incluídas no Bioma “Mata 

Atlântica” (IBGE, 2004a), que engloba as Florestas Ombrófilas Densa e Mista assim 

como as Estacionais (Decidual e Semidecidual) e parte dos campos (Figura IX) 

(IBGE, 2004b). Este Bioma estende-se desde o Rio Grande do Sul até áreas 

centrais do país, englobando mais de 1.100.000 km², recobrindo cerca de 100 % do 

Estado. Os 2 % restantes são ocupados pelo Bioma Cerrado. Com ocupação 
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territorial sem planejamento, a cobertura florestal paranaense passou dos 83 % 

originais (em 1890) para 5,2 % em 1990 (LOUREIRO, 2004).  

A região de instalação da linha de transmissão está na região da Floresta 

Estacional Semidecidual, sofrendo ainda alguma influência da Floresta Ombrófila 

Mista. 

 

Figura IX – Distribuição original das unidades fitogeográficas do Estado do Paraná e localização 
aproximada da linha de transmissão 

O segundo planalto paranaense tem sua vegetação dividida conforme sua 

geologia. Nos grupos Paraná e Itararé são observados os campos gerais (Estepes) 

associados a capões de araucárias. Nas unidades geológicas restantes as estepes 

desaparecem e as Florestas voltam a ocupar toda a região. (MAACK, 1968). 

Na Floresta com Araucária no segundo planalto sobressai-se, evidentemente, 

a Araucaria angustifolia, associada a diferentes grupos de espécies arbóreas, entre 

elas: Sebastiania commersoniana (B.) L. B. Smith & R. J. Downs (Euphorbiaceae), 

Podocarpus lambertii Klotzsch ex Eichler (Podocarpaceae), Gochnatia polymorpha 
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(Asteraceae), Schinus terebinthifolius Raddi (Anacardiaceae), Lithraea brasiliensis 

March (Anacardiaceae), Ocotea porosa (NEES & C. MART.) Barroso, Syagrus 

romanzoffiana (Cham.) Glassman (Arecaceae) e Allophylus edulis (A. ST.-HIL., 

CAMBESS. & A. JUSS.) Radlk. (Sapindaceae) (RODERJAN et al., 2002).  

Nos estratos inferiores são comuns inúmeros representantes de Myrtaceae, 

notadamente dos gêneros Myrcia, Eugenia, Calyptranthes e Gomidesia, 

acompanhados de Salicaceae (Casearia e Xylosma), Sapindaceae (Allophylus e 

Cupania), Rutaceae, Symplocaceae e Aquifoliaceae. Fetos arborescentes (Dicksonia 

e Cyathea) e gramíneas cespitosas (Chusquea e Merostachys) são freqüentes. 

(RODERJAN et al., 2002). 

O epifitismo é presente, no entanto, de modo bem menos expressivo do que 

ocorre na Floresta Ombrófila Densa. Podem ser citadas como as espécies mais 

freqüentes: Microgramma squamulosa, Pleopeltis pleopeltifolia, Polypodium 

hyrsutissimum, Campyloneurum austrobrasilianum (Polypodiaceae), Capanemia 

autralis, Pleurothallis marginalis, P grobyi Pleurothallis hygrophila, Leptotes unicolor 

(Orchidaceae), Peperomia catharinae (Piperaceae), Vriesea fribuigensis, V reitzii, 

Aechmea distichanta, T stricta, T. usneoides (Bromeliaceae) e Sinningia douglasii 

(Gesneriaceae). (KERSTEN, 2006). 

Para a área afetada podem ser citadas inúmeras espécies vegetais 

ocorrentes. Abaixo estão listadas as mais comuns para a região e com maior 

probabilidade de ocorrência na área de influência direta do empreendimento. São 

listadas (Tabela VII) 180 espécies sendo três arbustivas, três lianas, 40 epífitas, 70 

árvores e 64 herbáceas. Quanto à ocorrência em estágios sucessionais, 15 são 

características de estágios iniciais, 34 de iniciais a médios, 63 de médios a 

avançados, 51 ocorrem em todos os estágios e 12 são exóticas. 
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Tabela VII – Lista das espécies ocorrentes na área de estudo considerada, seguidas do nome 
comum, forma de vida (FV) e estágio sucessional (ES) de ocorrência 

FAMÍLIA 
Espécie NOME COMUM F.V. E.S. 

PTERIDÓFITAS    
ANEMIACEAE    

Anemia sp. samambaia he t 
ASPLENIACEAE    

Asplenium pseudonitidum Raddi samambaia he m 
BLECHNACEAE    

Blechnum austrobrasilianum de La Sota samambaia he m 
Blechnum brasiliense Desv samambaia he m 

CYATHEACEAE    
Cyathea corcovadensis (Raddi) Domin xaxim-de-espinho he m 
Cyathea delgadii Sternb xaxim-de-espinho he m 

DENNSTAEDTIACEAE    
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Samambaia preta he i 

DRYOPTERIDACEAE    
Ctenitis submarginalis (Langsd. e Fisch.) Ching. samambaia he t 
Lastreopis amplissima (C. Presl) Tindale samambaia he i-m 
Polystichum montevidense (Spreng.) Rosenst samambaia he i-m 
Rumohra adiantiformis (G. Forst.) Ching samambaia ep t 

GLEICHENIACEAE    
Dicranopteris flexuosa (Schrad.) Underw.  samambaia he i 
Sticherus bifidus (Willd.) Ching samambaia he i 

POLYPODIACEAE    
Campyloneurum acrocarpon Fee samambaia ep i-m 
Campyloneurum austrobrasilianum (Alston) de la Sota  samambaia ep i-m 
Microgramma squamulosa (Kaulf.) de la Sota samambaia ep i-m 
Pecluma recurvata (Kaulf.) M. G. Price samambaia ep i-m 
Pleopeltis macrocarpa M. G. Price samambaia ep i-m 
Pleopeltis pleopeltifolia (Raddi) Alston samambaia ep i-m 
Polypodium catharinae Langsd. & Fisch. samambaia ep i-m 
Polypodium hirsutissimum Raddi samambaia ep i-m 

PTERIDACEAE    
Adiantopsis chlorophylla (Sw.) Fee samambaia he i-m 
Adiantum raddianum C. Presl.  samambaia he t 
Pteris deflexa Link samambaia he t 
Vittaria lineata (L.) Sm. samambaia ep t 

THELYPTERIDACEAE    
Thelypteris dentata  samambaia he i 
Thelypteris hispidula (Decne.) C.F. Reed samambaia he i 

WOODSIACEAE    
Deparia petersenii (Kunze) M. Kato samambaia he t 

SELAGINELLACEAE    
Selaginella spp.  he m 

    
GIMNOSPERMAS    
ARAUCARIACEAE    

Araucaria angustifolia (Bertold.) Kuntze. araucária  av m 
PODOCARPACEAE    

Podocarpus lambertii  pinheiro-bravo av t 
PINACEAE    

Pinus elliottii Engelm.  pinus - pinheiro av ex 
Pinus pátula Cham. & Schlecht.  pinus - pinheiro av ex 
Pinus taeda L. pinus - pinheiro av ex 
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FAMÍLIA 
Espécie NOME COMUM F.V. E.S. 

    
ANGIOSPERMAS    
ACANTACEAE    

Justicia carnea (Lindl.) G. Nicholson  ab t 
ANACARDIACEAE    

Lithraea brasiliensis March. bugreiro-graúdo  av  m 
Schinus terebinthifolius Raddi. aroeira av i-m 

ANNONACEAE    
Rollinia rugulosa R. E. Fries ariticum av m 

AQUIFOLIACEAE    
Ilex paraguariensis St. Hil. erva-mate  av m 
Ilex theezans Mart.  caúna  av m 

ARACEAE    
Philodendron loefgrenii Engl.  ep m 

ARALIACEAE    
Schefflera morototonii (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin mandiocão av t 

ARECACEAE    
Syagrus romanzoffiana  jerivá  av t 

ASCLEPIADACEAE    
Oxypetalum wightianum Hook.  he i 

ASTERACEAE    
Ageratum conyzoides L. mentrasto he i 
Baccharis trimera DC. carqueja he i 
Baccharis dracunculifolia DC. vassoura he i 
Bidens pilosus L. picão-preto he i 
Chaptalia nutans (L.) Pol.  he i 
Eupatorium inulaefolium Humb., Bonpl. e Kunth  he i 
Gochnatia polymorpha (less.) Cabr. cambará av i-m 
Mikania micrantha Humb. Bonpl. e Kunth  li i 
Piptocarpha angustifolia Dusen vassourão-branco av i-m 
Senecio brasiliensis (Spr.) Less. maria-mole he i 
Senecio pluricephalus Cabrera  he i 
Vernonanthura discolor (Spr.) Less. vassourão-preto av t 

BIGNONIACEAE    
Jacaranda puberula Cham. caroba  av t 
Tabebuia alba (Cham.) Sandwith ipê-amarelo  av m 

BROMELIACEAE    
Aechmea distichantha Lem.  ep m 
Aechmea recurvata (Klotzsch.) L. B. Sm.  ep m 
Tillandsia stricta Sol.  ep m 
Tillandsia tenuifolia L.  ep m 
Tillandsia usneoides L.  ep m 
Vriesea friburgensis Mez  ep m 

CACTACEAE    
Hatiora salicornioides Britton & Rose  ep m 
Lepismium cruciforme (Vell.) Miq.  ep m 
Lepismium lumbricoides (Lem.) Barthlott  ep m 
Lepismium houlletianum (Lem.) Barthlott  ep m 
Rhipsalis floccosa Pfeiffer  ep m 

CANELLACEAE    
Capsicodendron dinisii (Schwacke) Occhioni pimenteira  av t 

CLETHRACEAE    
Clethra scabra Pers. carne-de-vaca  av t 

COMMELINACEAE    
Dichorisandra hexandra (Aubl.) Standl.   he t 
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FAMÍLIA 
Espécie NOME COMUM F.V. E.S. 
Tradescantia fluminensis Vell. trapoeraba he t 

CUNONIACEAE    
Lamanonia speciosa (Cambess.) L.B. Sm. guaperê av t 

CYPERACEAE    
Carex sellowiana Schltdl.  he i-m 
Carex sp.  he i-m 
Rhynchospora floribunda Boeck.  he i-m 
Cyperus sp.  he i-m 
Scirpus sp  he i-m 

ELAEOCARPACEAE    
Sloanea lasiocoma K. Schum sapopema av m 

EUPHORBIACEAE    
Alchornea triplinervia Muell.Arg. tapiá av t 
Actinostemon concolor (Vell.) Pax  av i-m 
Croton floribundus Spreng. capixingui av m 
Sebastiania brasiliensis Spreng.  branquilho-graudo av t 
Sebastiania commersoniana (Baill.) Smith & Downs branquilho  av t 

FABACEAE    
Acacia poliphylla D.C. monjoleiro av t 
Acacia recurva Benth. nhapindá av t 
Cassia leptophylla Vogel canafístula av t 
Dalbergia frutescens (Vell.) Britton jacarandá av m 
Erythrina crista-galli L. corticeira-do-banhado av i-m 
Erythrina falcata Benth. corticeira  av m 
Glicine max (L.) Merr. soja he ex 
Lonchocarpus muehlbergianus Hassl. rabo-de-bugiu av m 
Machaerium stipitatum (DC.) Vogel sapuva av t 
Mimosa scabrella Benth. bracatinga av i-m 
Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan angico av t 

GESNERIACEAE    
Sinningia douglasii (Lindl.) Chautems rainha-do-abismo ep t 

LAURACEAE    
Nectandra lanceolata Nees canela-branca av m 
Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez canela-imbuia  av m 
Nectandra mollis (Kunth) Nees Canela-amarela av m 
Ocotea catharinensis Mez canela-preta  av m 
Ocotea porosa (Nees & C. Mart.) Barroso imbuia  av m 
Ocotea puberula (Rich.) Nees canela-guaicá av t 
Ocotea pulchella Mart. canela-lajeana  av t 

LAMIACEAE    
Hyptis heterodon Epling   he i-m 
Ocimum selloi Benth  he i-m 
Salvia guaranitica A.St.-Hil. ex Benth.  he i-m 
Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke tarumã  av t 

LYTRACEAE    
Cuphea sp.   ab i 

MALVACEAE    
Luehea divaricata Mart. açoita-cavalo av t 

MELASTOMATACEAE    
Leandra regnellii (Triana) Cogn.  he i-m 
Miconia cinerascens Miq.  he i-m 
Leandra xanthocoma (Naudin) Cogn.  he i-m 
Tibouchina clinopodifolia (DC.) Cogn.  he i-m 

MELIACEAE    
Cabralea canjerana (Vell.) Mart. canjerana av m 
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FAMÍLIA 
Espécie NOME COMUM F.V. E.S. 
Cedrela fissilis Vell. cedro av m 

MORACEAE    
Riccinus communis L. mamona he ex 
Fícus cf. luschnathiana (Miq.) Miq.  ep m 

MYRSINACEAE    
Myrsine gardneriana A. DC. capororocão av m 

MYRTACEAE    
Campomanesia xanthocarpa O. Bert. guabirova  av t 
Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden eucalipto av ex 
Eugenia involucrata DC. cerejeira av m 
Eugenia uniflora L. pitanga  av m 
Myrceugenia euosma (O. Berg) D. Legrand cambui av m 
Myrcia hatschbachii D. Legrand caingá av m 
Myrcia rostrata DC. guamirim-chorão av m 
Myrciaria tenella (DC.) O. Berg cambuí av m 

ORCHIDACEAE    
Campylocentrum aromaticum Barb. Rodr. orquídea ep m 
Campylocentrum burchellii Cogn. orquídea ep m 
Capanemia australis (Kraenzl.) Schltr. orquídea ep m 
Gomesa recurva Lodd. orquídea ep m 
Leptotes unicolor Barb. Rodr. orquídea ep m 
Lophiaris pumila (Lindl.) Braem  orquídea ep m 
Octomeria palmyrabellae Barb. Rodr. orquídea ep m 
Oncidium raniferum Lindl. orquídea ep m 
Pleurothallis grobyi Bateman ex Lindl. orquídea ep m 
Pleurothallis hygrophila Barb. Rodr. orquídea ep m 
Pleurothallis luteola Lindl. orquídea ep m 
Pleurothallis marginalis Rchb. f.  orquídea ep m 
Pleurothallis sonderana Rchb. f. orquídea ep m 
Prosthechea fausta (Rchb. f.) W.E.Higgins orquídea ep m 

PASSIFLORACEAE     
Passiflora amethystina J. C. Mikan maracuja li t 
Passiflora edulis Sims maracuja li t 

POACEAE    
Andropogon bicornis L. capim he i 
Bambusa sp bambu he ex 
Brachiaria spp. braquiária he ex 
Chusquea spp.  he t 
Ichnanthus tenuis (Presl) Hitch. e Chase   he t 
Melinis minutiflora P. Beauv. capim-gordura he ex 
Merostachys spp  he t 
Oplismenus setarius (Lam.) Roem. e Schult  he t 
Panicum glutinosum Sw  he t 
Panicum maximum Jacq. capim-colonião   he ex 
Panicum pilosum Sw.  he t 
Pennisetum latifolium Spreng  he t 
Pennisetum purpureum Schumach  capim-elefante he ex 
Setaria poiretiana (Schult.) Kunth  he t 
Zea mais L. milho he ex 

PIPERACEAE    
Peperomia catharinae Miq.  ep m 
Peperomia tetraphylla (G. Forst.) Hook. & Arn.  ep m 
Piper amplum Kunth jaborandi he t 
Piper gaudichaudianum Kunth. jaborandi he t 

PROTEACEAE    
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FAMÍLIA 
Espécie NOME COMUM F.V. E.S. 
Roupala brasiliensis Klotzsch carvalho av t 

ROSACEAE    
Prunus brasiliensis Schott ex Spreng. pessegueiro-bravo av t 

RUBIACEAE    
Guettarda uruguensis Cham. & Schltdl. veludo av m 
Randia armata (Sw.) DC. limão-do-mato  av m 

RUTACEAE    
Zanthoxylum rhoifolium Lam. mamica-de-porca av m 

SALICACEAE    
Casearia decandra Jack. guaçatunga  av m 
Casearia sylvestris Sw. cafezeiro-do-mato av t 
Xylosma pseudosalzmanii Sleumer sucará av m 

SAPINDACEAE    
Allophylus edulis (A. St.-Hil.) Radlk. vacum av m 
Cupania vernalis Cambess. camboatá av t 
Matayba elaeagnoides Radlk. miguel-pintado av t 

SOLANACEAE    
Cyphomandra corymbiflora Sendtn.  he i-m 
Solanum americanum Mill.  he i-m 
Solanum granuloso-leprosum Dunal  he i-m 
Solanum pseudoquina A. St.-Hil.  he i-m 
Solanum sanctae-catharinae Dunal  he i-m 

SYMPLOCACEAE    
Symplocos uniflora (Pohl) Benth. maria-mole av t 

ULMACEAE    
Trema micrantha (L.) Blume crindiúva av t 
Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. esporão-de-galo  av t 

NOTA: Forma de vida - he = herbácea, ep = epífita, av = arbórea, ab = arbustiva, li = liana; 
 Estágio sucessional - i = inicial, i-m = inicial a médio, m = médio a avançado, t = todos os 

estágios, ex = exóticas. 

3.2.1.1 Descrição da Vegetação na Área de Influência 

A área de influência direta, assim como a indireta do empreendimento 

encontra-se toda alterada pela ação humana. Na região, naturalmente ocorreriam 

Floresta Estacional Semidecidual e Floresta Ombrófila Mista. Com a exceção de 

alguns poucos e pequenos remanescentes (Figura X), os campos foram todos 

substituídos por zonas de pastagem (Figura XI) com espécies exóticas (capim-

gordura, capim colonião, braquiária) ou por culturas sazonais, notadamente o milho 

e a soja e culturas permanentes como o café. São ainda observadas diversas áreas 

de reflorestamento de pinus e eucalipto, também ocupando áreas outrora ocupadas 

por campos (Figura XII). 
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Figura X – Paisagem típica da região: remanescente de vegetação nativa cercados por áreas 
degradadas 

 

Figura XI – Área de encosta cuja vegetação foi suprimida para dar lugar a pastagens com espécies 
herbáceas nativas. Nota-se voçorocas resultantes do processo de desmatamento 
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Figura XII – Área de monocultura de espécies exóticas, milho em primeiro plano e eucalipto ao fundo 

 

As áreas de florestas observadas na região estão todas em estágio inicial ou 

médio de regeneração. Não foram observadas áreas naturais, em estágio avançado 

ou mesmo áreas em estágio médio-avançado de regeneração. Além destas são 

também registradas árvores isoladas ocorrendo em meio a pastagens ou no limite 

das propriedades rurais. 

As florestas em estágio inicial caracterizam-se por apresentarem menor 

diversidade específica, apenas um estrato arbóreo com poucas espécies 

dominantes e porte em torno de 8 e 9 m, com raros indivíduos atingindo 15 metros 

da altura. 

As florestas ribeirinhas na região (Figura XIII) restringem-se atualmente a 

pequenas faixas ao longo de nascentes e rios, usualmente em larguras inferiores ao 

estipulado em lei. Estão em sua maioria, limitadas por pastagens, e resistiram ao 

avanço agropecuário por serem locais inapropriados para práticas agropastoris e 

silviculturais. Em locais onde se apresentam em áreas mais extensas, percebe-se 

claramente sinais de degradação, tais como presença de trilhas e caminhos usados 
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por pescadores e caçadores, entrada de gado das pastagens vizinhas e extração de 

madeira para diferentes fins. 

Como espécies arbóreas mais importantes nas florestas ciliares na região do 

2º planalto destacam-se Sebastiania commersoniana e Actinostemon concolor 

(Euphorbiaceae), Faramea porophylla (Rubiaceae), Matayba elaeagnoides 

(Sapindaceae) e Luehea divaricata (Tiliaceae). Destas, as três primeiras realmente 

são as que mais se destacam nestas florestas, chegando, em alguns casos a 

totalizar mais de 60 % do total de árvores na comunidade. As mirtáceas também se 

destacam nestes levantamentos, especialmente pela sua riqueza específica.  Nota-

se também elevada freqüência de limoeiros (Citrus limon – Rutaceae), dispersados 

possivelmente por pescadores e de cafezeiros (Coffea arábica - Rubiaceae), 

possivelmente dispersos subespontaneamente. 

 

 

Figura XIII – Resquícios de vegetação ciliar próximo ao ponto MV8 

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. Muitas vezes, uma pteridófita - Pteridium aquilinum - pode 
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invadir áreas fortemente perturbadas, imprimindo fisionomia bastante própria a estes 

locais. Com o decorrer do processo, espécies arbustivas, especialmente asteráceas, 

e algumas arbóreas pioneiras começam seu estabelecimento, aumentando 

consideravelmente o sombreamento e o teor de matéria orgânica do solo, e assim 

propiciando a seqüência de estabelecimento de espécies cada vez mais exigentes, 

tolerantes a sombra, e características dos estágios mais desenvolvidos das florestas 

regionais.   

As formações pioneiras (Figura XIV) na região caracterizam-se por um denso 

estrato arbustivo-herbáceo composto por espécies pouco seletivas quanto às 

condições do ambiente. Este tipo de formação é freqüente em áreas sujeitas às 

alterações mais severas e recentes, tais como terras cultivadas, beiras de estradas e 

caminhos e pastagens abandonadas, entre outras.  

Nas bordas destas formações florestais são comuns densos grupamentos de 

espécies pioneiras, que estão adaptadas a condições ambientais extremas, tais 

como alta incidência luminosa e solos mais desgastados. Alguns exemplos destas 

formações florestais são: a samambaia-das-taperas (Pteridium aquilinum – 

Dennstaedtiaceae), a vassourinha (Baccharis dracunculifolia – Asteraceae), o grão-

de-galo (Celtis iguanae – Ulmaceae), um arbusto escandente dotado de espinhos 

fortes e recurvos, além da mamona (Ricinus comunis – Euphorbiaceae), do capim 

rabo-de-burro (Andropogon bicornis – Poaceae).  

Na região, as florestas em estágio inicial (Figura XV) são caracterizadas pela 

elevada dominância de poucas espécies. Entre estas podem ser citadas 

Parapiptadenia rigida, Luehea divaricata, Lonchocarpus muehlbergianus e 

Machaerium stipitatum, Patagonula americana e Cabralea canjerana, entre outras. 

Em áreas um pouco mais desenvolvidas, além destas espécies podem ainda ser 

citadas Mimosa scabrella, Piptocarpha angustifólia, Vernonia discolor e Ocotea 

puberula. 
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Figura XIV – Formação pioneira em solos não hidromórficos, composta principalmente por Pteridium 
e poucos indivíduos arbóreos. 

 

 

Figura XV – Remanescente em estágio inicial de regeneração, entre a subestação e o ponto MV1. 
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Os estágios médios e avançados de regeneração estão estabelecidos em 

locais abandonados a mais tempo, onde além de várias espécies arbustivas 

características dos estágios iniciais, muitas espécies arbóreas começam a tornarem-

se dominantes (Figura XVI). Popularmente denominados de “capoeira” e 

“capoeirão”, a distinção destes em campo nem sempre é muito clara, especialmente 

sob o aspecto florístico. As principais diferenças são a ocorrência de espécies 

arbóreas características de etapas sucessionais mais desenvolvidas e o gradual 

declínio em termos de cobertura e vitalidade expresso pelas espécies iniciais. Além 

da maior complexidade estrutural, com início de formação de um estrato arbóreo 

contínuo, que no seu máximo de desenvolvimento pode chegar até 10 m de altura. 

  

Figura XVI - Capão entre os pontos MV11 e MV12 da linha de transmissão: típico capão em estágio 
médio. 

Parte pouco representativa da região apresenta cobertura vegetal formada 

por florestas secundárias mais desenvolvidas. A distinção entre estas florestas e as 

áreas de florestas primárias alteradas é muitas vezes difícil. Algumas espécies 

arbóreas que podem indicar a ocorrência das florestas secundárias são o capixingui 

(Croton floribundus), a crindiúva (Trema micrantha), a canela-amarela (Nectandra 
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mollis), o rabo-de-bugio (Lonchocarpus spp) e a urtiga (Urera baccifera). A presença 

de densos agrupamentos de trepadeiras lenhosas (Sapindaceae, Mimosaceae e 

Bignoniaceae), arbustos com ramos escandentes (Celtis iguanae e Dalbergia 

frutescens) e taquaras (Chusquea spp e Merostachys spp) também é um indicativo 

de áreas com florestas secundárias mais desenvolvidas. A presença de Pteridium 

aquilinum em alguns locais mais abertos de floresta secundária atesta perturbações 

pretéritas ocorridas na área. 

Quanto à vegetação da região estudada podem ser destacadas as seguintes 

observações: 

• A vegetação da área está bastantante alterada pela supressão quase 

total dos campos nativos e pela retirada de madeira dos capões; 

• As áreas de mata restantes podem ser enquadradas tanto em fases 

iniciais quanto em médias; 

• Não foram registradas áreas naturais ou mesmo em estágio avançado de 

regeneração; 

• As áreas em melhores condições de regeneração estão localizadas 

próximas aos pontos MV11 e MV12 ao norte do município de Figueira. 

 
O projeto causará poucos danos a alguns fragmentos isolados de vegetação, 

em sua maioria apenas pela poda de indivíduos ou galhos de indivíduos. Em sua 

maior parte, a linha corre por áreas de pastagem ou plantação de soja e milho. O 

projeto preocupou-se em desviar de capões sempre que possível, alterar a altura 

das torres e mudar sua localização para miminizar os danos à vegetação. 

A Figura XVIII mostra o traçado da LT sobre a cobertura vegetal da região. 
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Figura XVII – Cobertura vegetal da região estudada 

3.2.2 Unidades de Conservação – UCs 
A área de instalação da linha de transmissão passa por parte do Segundo 

Planalto Paranaense, nas unidades geológicas Rio Bonito e Palermo (grupo Guatá), 

área de ocorrência de Florestas Ombrófilas Mista e Estacional Semidecidual.   

Quando as florestas estabelecem-se ao longo dos cursos e corpos d’água, 

passam a ser chamadas de florestas ribeirinhas ou florestas ciliares, sendo tratadas 

pelo Código Florestal brasileiro (Lei n.° 4.771/65), como áreas de preservação 

permanente. Entende-se que desempenham importante função ecológica e 

econômica, e que contribuem para regularizar o regime hídrico, manter a qualidade 

dos recursos hídricos, assim como sua estabilidade térmica (BARBOSA, 1989; LIMA 

& ZÁKIA, 2000). Além disso, constituem os últimos refúgios para a fauna, devido à 

crescente supressão dos ecossistemas (VAN DEN BERG & OLIVEIRA FILHO, 2000; 

CIRELLI & PENTEADO-DIAS, 2003), atuam como corredor ecológico e banco de 

material genético, o que garante a conservação de muitas espécies e contribui 
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positivamente para a biodiversidade (SOUZA et al., 2007). Estas florestas 

caracterizam-se ecologicamente por sofrerem os “efeitos colaterais” dos cursos de 

rios, tais como menor temperatura e maior umidade, sendo comum observar a 

ocorrência de neblinas (RODRIGUES & SHEPHERD, 2000). Em muitos trechos, o 

rio corre livremente pelas planícies e molda o solo em seu entorno. Nestes casos as 

florestas podem ser chamadas de aluviais, pois ocupam as conhecidas várzeas, 

sujeitas a alagamentos periódicos. Podem também ocorrer encaixadas em substrato 

geológico rígido, com as florestas ribeirinhas assentadas nas encostas, praticamente 

livres dos efeitos das cheias. No primeiro caso – florestas aluviais - o efeito da 

variação sazonal do nível das águas é mais intenso, causando lavagem periódica da 

serrapilheira e do banco de sementes, assim como a deposição de novos 

sedimentos. No segundo – florestas em encostas - os efeitos restringem-se aos já 

mencionados: temperatura e umidade (CURCIO, 2006). 

Na região de maior interesse ao RAS da linha de transmissão, isto é, os 

municípios de Sapopema, Ortigueira, Telêmaco Borba, Curiúva, Figueira e Ibaiti, são 

registradas três unidades de conservação, sendo duas de uso indireto e uma 

particular.  

A Reserva Florestal de Saltinho, unidade de conservação estadual de uso 

sustentável criada pelo decreto Dec. 2.120 de 08/12/1983, possui cerca de 9,1 ha de 

Floresta Estacional Semidecidual e está localizada no município de Telêmaco Borba, 

distante do empreendimento. 

O Parque Municipal da Mina Velha com 2,78 há é uma unidade de 

conservação municipal urbana com objetivo de visitação e recreação localizada no 

perímetro urbano de Ibaiti e também está fora da área de influência do 

empreendimento.  

O Parque Ecológico da Klabin, reserva particular (RPPN) administrada como 

parque, apresenta 11,2 ha, dos quais 8 ha são de vegetação nativa, formada 

principalmente por Florestas Ombrófila Mista,. Localiza-se no município de Telêmaco 

Borba, ou seja, distante da futura linha de transmissão.  

3.2.3 Fauna 
Para a caracterização da fauna da área de influência do empreendimento 

foram utilizados dados secundários. As espécies ocorrentes em toda a área visitada, 
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bem como aquelas registradas em trabalhos executados anteriormente na região 

foram listadas.   

As linhas de transmissão aéreas são obras de engenharia caracterizadas por 

linearidade e grandes extensões, o que resulta na necessidade de passagem por 

regiões de diversidade morfológica e com diferentes características de uso e 

ocupação. Por este motivo as linhas de transmissão requerem diferentes soluções, 

tanto na determinação de seu traçado, quanto na escolha das tecnologias 

necessárias à sua implementação. Devido a estas características, apresentam 

desafios específicos e grandiosos dos pontos de vista logístico, ambiental e de 

conservação. Estes, e outros empreendimentos com potencial de alteração 

ambiental devem ser bem planejados e estruturados, de forma que possam ser 

implantados causando o menor número de impactos.  

Com base no exposto, a referida linha de transmissão, foi projetada para 

ocupar áreas com elevado grau de degradação. Sua área de influência direta (AID) 

ocupa principalmente pastagens (Figura XVIII), áreas agrícolas com diferentes 

culturas (Figura XIX) e áreas de reflorestamento (Figura XX), sendo que a dinâmica 

dos fatores bióticos e abióticos modela a fauna de mamíferos e aves da região.  
 

 

Figura XVIII – Área de pastagens na AID 
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Figura XIX – Área agrícola na AID 

 

 

Figura XX – Área de reflorestamento na AID 
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Os pequenos remanescentes florestais existentes na área de influência do 

empreendimento serão mantidos. Para isto, serão utilizadas torres com altura 

suficiente para permitir que a linha passe sobre estas áreas (Figura XXI). 

 

Figura XXI – Pequenos remanescentes florestais existentes na AID 

3.2.4 Mastofauna 
O Brasil conta até o ano de 2006, 658 espécies de mamíferos descritas (REIS 

et al., 2006). Isto torna o país com a maior diversidade deste grupo em todo o 

mundo (MITTERMEIER et al., 1992). Outrossim, a pressão exercida sobre esta 

fauna é cada vez maior, especialmente no que se refere às alterações em seu 

hábitat, acarretando em disfunções ecológicas severas e com efeitos desastrosos, 

como: declínios pronunciados nas populações de muitas espécies, alterações em 

suas áreas naturais de ocorrência, extinções locais, entre outras. O Estado do 

Paraná, com seu intenso histórico de ocupação e degradação, representa bem essa 

realidade.  

A área de estudo está inserida nos domínios da Floresta Atlântica, mais 

especificamente no ecossistema Floresta Ombrófila Mista e Floresta Estacional 

Semidecidual, na bacia do médio Tibagi. Parte da referida linha de transmissão está 
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localizada na área de influência da UHE Mauá, que conta com muitos 

remanescentes florestais totalizando cerca de 480 mil hectares, segundo CNEC 

(2004). Estas áreas estão cercadas por reflorestamentos, pastagens e área 

agrícolas, formando um mosaico, com relativo potencial de suporte para uma parte 

significativa das populações originais de mamíferos (LACTEC, 2008).  

Como citado anteriormente, a área de influência direta deste empreendimento 

ocupa áreas com elevado grau de degradação. Devido a estas alterações das áreas 

estudadas, as comunidades foram modificadas de forma significativa, provocando a 

redução ou até mesmo o desaparecimento de espécies, de grupos vertebrados 

terrestres de menor plasticidade ecológica.  

Com estas modificações nos ambientes, devido à ocupação antrópica, 

possivelmente já não ocorrem mais espécies que necessitam de grandes áreas 

preservadas, como o caso de alguns carnívoros de topo de cadeia alimentar, assim 

como espécies arborícolas. Porém, é provável que algumas espécies representantes 

do grupo chamado de “pequenos mamíferos” ainda persistam em alguns ambientes. 

Dentro deste grupo podemos destacar algumas espécies de morcego e de 

pequenos roedores da família CRICETIDAE (MIRETZKI, 2003; LANGE & 

JABLONSKI, 1981). 

A mastofauna da região foi estimada em aproximadamente 122 espécies, o 

que representa aproximadamente 62 % das espécies registradas para o Paraná, 

distribuídas em 26 famílias e dez ordens. Os grupos com maior número de espécies 

foram Chiroptera com 47 espécies (38,8 % do total), seguido por Rodentia com 26 

espécies (21,5 % do total), e Didelphimorphia e Carnivora (15 espécies; 12,4 % 

cada). Destas espécies, a grande maioria foi considerada por registros anteriores em 

áreas próximas e similares (Tabela VIII).  

Tabela VIII - Espécies de mamíferos de potenciais ocorrências para a região de estudo. 

TÁXON NOME POPULAR 

ORDEM DIDELPHIMORPHIA  

Família Didelphidae  

Caluromys lanatus Cuíca-lanosa 
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TÁXON NOME POPULAR 

Caluromys philander Cuíca-lanosa 

Chironectes minimus Cuíca-d’água 

Didelphis aurita Gambá-de-orelha-preta 

Didelphis albiventris Gambá-de-orelha-branca 

Gracilinanus microtarsus Cuíca 

Lutreolina crassicaudata Cuíca-rabo-grosso 

Marmosops incanus Cuíca 

Metachirus nudicaudatus Cuíca-quatro-olhos 

Micoureus paraguayanus Cuíca 

Moodelphis americana Catita 

Monodelphis dimidiata Catita 

Monodelphis iheringi Catita 

Monodelphis sorex Catita 

Philander frenata Cuíca-quatro-olhos 

Ordem Cingulata  

Família Dasypodidae   

Euphractus sexcinctus Tatu-peba 

Cabassous tatouay Tatu-do-rabo mole 

Dasypus septemcinctus Tatu-mulinha 

Dasypus novemcinctus Tatu-galinha 

Dasypus hybridus Tatu-mulinha 

Ordem Pilosa  

Família Myrmecophagidae  
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TÁXON NOME POPULAR 

Myrmecophaga tridactyla Tamanduá-bandeira 

Tamandua tetradactyla Tamanduá-mirim 

ORDEM PRIMATES   

Família Atelidae  

Alouatta guariba Bugio 

Família Cebidae  

Cebus nigritus Macaco-prego 

ORDEM LAGOMORPHA   

Família Leporidae  

Sylvilagus brasiliensis Tapeti 

Lepus europaeus Lebre 

ORDEM CHIROPTERA  

Família Phyllostomidae  

Desmodus rotundus Morcego-vampiro 

Diaemus youngi Morcego-vampiro 

Diphylla ecaudata Morcego vampiro 

Anoura caudifera Morcego 

Anoura geoffroyi Morcego 

Glossophaga soricina Morcego 

Chrotopterus auritus Morcego 

Micronycteris megalotis Morcego 

Mimon bennettii Morcego 

Phyllostomus discolor Morcego 
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TÁXON NOME POPULAR 

Phyllostomus hastatus Morcego 

Tonatia bidens Morcego 

Carollia perspicillata Morcego 

Artibeus jamaicensis Morcego 

Artibeus lituratus  Morcego 

Artibeus obscurus Morcego 

Chiroderma doriae Morcego 

Platyrrhinus lineatus Morcego 

Pygoderma bilabiatum Morcego 

Sturnira lilium Morcego 

Uroderma bilobatum Morcego 

Vampyressa pusilla Morcego 

Familia Noctilionidae  

Noctilio albiventris Morcego 

Noctilio leporinus Morcego 

Família Molossidae   

Cynomops abrasus Morcego 

Cynomops planirostris Morcego 

Eumops auripendulus Morcego 

Eumops bonariensis Morcego 

Eumops glaucinus Morcgo 

Molossops temminckii Morcego 

Molossus molossus  Morcego 
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TÁXON NOME POPULAR 

Molossus rufus Morcego 

Nyctinomops laticaudatus Morcego 

Nyctinomops macrotis Morcego 

Promops nasutus Morcego 

Tadarida brasiliensis  Morcego 

Família Vespertilionidae  

Eptesicus brasiliensis Morcego 

Eptesicus diminutus Morcego 

Eptesicus furinalis Morcego 

Lasiurus blossevillii  Morcego 

Lasiurus cinereus Morcego 

Lasiurus ega Morcego 

Histiotus velatus Morcego 

Myotis levis Morcego 

Myotis nigricans Morcego 

Myotis riparius Morcego 

Myotis ruber  Morcego 

ORDEM CARNIVORA   

Família Felidae  

Leopardus pardalis Jaguatirica 

Leopardus tigrinus Gato-do-mato 

Leopardus wiedii  Gato-maracajá 

Puma concolor Suçuarana 
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TÁXON NOME POPULAR 

Puma yagouaroundi Gato-mourisco 

Panthera onça Onça-pintada 

Família Canidae  

Cerdocyon thous Cachorro-do-mato 

Chrysocyon brachyurus Lobo-guará 

Lycalopex gymnocercus Cachorro-do-campo 

Lycalopex vetulus Raposa-do-campo 

Família Mustelidae  

Lontra longicaudis Lontra 

Eira bárbara Irara 

Galictis cuja Furão 

Família Procyonidae  

Nasua nasua Quati 

Procyon cancrivorus Mão-pelada 

ORDEM PERISSODACTYLA   

Família Tapiridae  

Tapirus terrestris Anta 

Ordem Artiodactyla   

Família Tayassuidae  

Pecari tajacu Cateto 

Tayassu pecari Queixada 

Família Cervidae  

Mazana americana Veado 
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TÁXON NOME POPULAR 

Mazama gouazoupira Veado 

Mazama nana Veado 

Ozotoceros bezoarticus Veado campeiro 

Ordem Rodentia   

Família Sciuridae  

Sciurus aestuans Serelepe 

Família Cricetidae  

Akodon montensis Rato-do-mato 

Akodon paranaensis Rato-do-mato 

Brucepattersonius iheringi  Rato-do-mato 

Calomys sp. Rato-do-mato 

Delomys dorsalis  Rato-do-mato 

Holochilus brasiliensis Rato-do-mato 

Juliomys pictipes Rato-do-mato 

Nectomys squamipes Rato-d’água 

Oligoryzomys flavensces Rato-do-mato 

Oligoryzomys nigripes Rato-do-mato 

Oryzomys angouya Rato-do-mato 

Oryzomys russatus  Rato-do-mato 

Oxymycterus judex  Rato-do-mato 

Thaptomys nigrita Rato-do-mato 

Bolomys lasiurus Rato-do-mato 

Família Muridae  
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TÁXON NOME POPULAR 

Mus musculus Camundongo 

Rattus rattus Rato 

Rattus norvegicus Ratazana 

Família Caviidae  

Cavia aperea Preá 

Família Hydrochaeridae  

Hydrochoerus hydrochaeris  Capivara 

Família Cuniculidae   

Cuniculus paca Paca 

Família Dasyproctidae  

Dasyprocta azarae Cutia 

Família Erethizontidae   

Sphiggurus villosus Ouriço 

Família Echimyidae  

Kannabateomys amblyonyx  Rato-da-taquara 

Euryzygomatomys spinosus Rato-de-espinho 

Familia Myocastoridae  

Myocastor coypus Ratão-do-banhado 
 

Algumas das espécies listadas, não ocorrem na área de influência direta e 

indireta do empreendimento devido à alteração destes ambientes, porém algumas 

podem ainda ocorrer em grandes fragmentos florestais na área de influência da UHE 

Mauá, todavia não influenciados pelo empreendimento. Seguem algumas destas 

espécies: bugio (Alouatta fusca), tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), 

lobo-guará (Chrysocyon brachiurus), os gatos-do-mato (Lepardus geoffroyi, L. wiedii 



RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS 
Linha de Transmissão 230 kV Mauá – Figueira 

 58 

e L. tigrina), jaguatirica (L. pardalis), onça-pintada (Panthera onça), suçuarana 

(Puma concolor), queixada (Tayassu percari) e anta Tapirus terrestris. 

A descaracterização fitofisionômica desses ambientes e as perdas da 

condição natural do hábitat, além da introdução de algumas espécies exóticas e 

aumento da caça ilegal são os principais fatores que levaram à extinção local de 

algumas espécies, de menor plasticidade ecológica, e ao aumento das populações 

de outras, com maior capacidade de adaptação. 

Por mais que o traçado desta linha de transmissão ocupe áreas antropizadas, 

como foi incessantemente comentado até o momento, e algumas espécies listadas 

não ocorram nestas áreas, optou-se por listar todas as espécies de potenciais 

ocorrências para a região. Uma vez que a área de estudo é relativamente próxima a 

Fazenda Monte Alegre, no município de Telêmaco Borba e de propriedade da Klabin 

S/A, local reconhecido por sua grande diversidade mastofaunística. Desta forma a 

lista apresentada sugere 122 de espécies de mamíferos. Este número elevado pode 

ser justificado pelo desenho da paisagem regional que é, em grande parte, formada 

por manchas de hábitats teoricamente adequados para manutenção temporária de 

muitos mamíferos (LACTEC, 2008).  

3.2.5 Avifauna  
Seguindo o levantamento de dados secundários, além de uma compilação de 

outros trabalhos realizados pelo LACTEC na macro-região do empreendimento, 

contou-se a presença de 469 espécies de aves. Porém, dessas, 240 tiveram seu 

registro comprovado ou possuem probabilidade de ocorrência para a área de 

influência do empreendimento, somando, assim, aproximadamente 34 % de toda 

avifauna paranaense e a 51 % da avifauna registrada para a macro-região. 

Tais valores elevados justificam-se por ocupar, a área de estudo, zona 

transicional entre dois tipos vegetacionais (Floresta Ombrófila Mista e Floresta 

Estacional Semidecidual) com forte presença de elementos característicos à 

vegetação savânica, que no Paraná teve sua distribuição bastante retraída devido, 

principalmente, as atividades agro-pastoris, suprimindo-as em muitas localidades do 

norte velho (STRAUBE, 1998). 

Sendo a avifauna, da área de estudo composta por 240 espécies residentes e 

migratórias, que se distribuem por diferentes ambientes, algumas destas espécies 



RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS 
Linha de Transmissão 230 kV Mauá – Figueira 

 59 

têm alta capacidade de adaptação a ambientes modificados pelo homem, revertendo 

em benefício para suas populações, como é o caso da rolinha (Columbina talpacoti); 

juriti (Leptotilla sp.); pomba-amargosinha (Zenaida auriculata) e da pomba-asa-

branca (Patagioenas picazuro). 

Nos ambientes florestais existentes na área de influência indireta, ocorre uma 

distribuição da comunidade de aves em seus vários níveis, desde o solo até o 

dossel, sendo registrada a presença de espécies da ordem Passeriformes, 

principalmente das famílias Dendrocolaptidae, Formicariidae, Furnariidae, 

Tyrannidae e Emberizidae. 

Algumas espécies registradas são migrantes, voando longas distâncias até 

chegarem a suas áreas de alimentação e nidificação no Sul do país, como, por 

exemplo, representantes da família Accipitridae e da família Scolopacidae  

Tal como apresentado na Tabela IX, foram registradas 61 espécies 

pertencentes a 27 famílias, que correspondem a 10 % do número de espécies de 

aves registrados no Estado do Paraná (SCHERER-NETO & STRAUBE, 1995). As 

famílias mais representadas foram Tyrannidae (15) e Emberizidae (8).  

Entre as espécies de aves listadas, mais da metade ocupa principalmente 

ambientes alterados, como áreas de pastagens, agricultura, áreas de plantação de 

cana-de-açúcar e entorno de residências. Algumas aves, mais generalistas, utilizam 

estes ambientes para forrageamento e como locais de reprodução, como o caso do 

carancho Caracara plancus, da asa-branca Columba picazuro, da pomba-

amargosinha Zenaida auriculata, do pica-pau-do-campo Colaptes campestris e do 

chupim Molothrus bonariensis. 

Pela área de estudo apresentar características muito distintas de sua 

formação florestal original, a avifauna da área diretamente afetada, em sua grande 

maioria, é formada por espécies comuns e generalistas, habitantes de áreas 

abertas, merecendo destaque o joão-de-barro Furnarius rufus, o barulhento 

Leptopogon aurocephalus, os siriris Machetornis rixosa e Tyrannus sp., o bem-te-vi 

Pitangus sulphuratus, o tico-tico Zonotrichia capensis, o tiziu Volatina jacarina e o 

sanhaço Traupis sp.. Outros grupos são exclusivos de certos hábitats aquáticos, 

como o frango d’água Gallinula chloropus e o jaçanã Jacana jacana. 
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Tabela IX - Espécies de aves registradas na área de estudo.  

ORDENAMENTO TAXONÔMICO NOME POPULAR 

PHALACROCORACIDAE  

Phalacrocorax brasilianus biguá 

SCOLOPACIDAE  

Actitis macularia Maçarico 

Tringa solitaria Maçarico 

ARDEIDAE  

Ardea Alba garça-branca 

CATHARTIDAE  

Coragyps atratus urubu 

ACCIPITRIDAE  

Elanoides forficatus gavião-tesoura 

Ictinia plumbea gavião-sovi 

FALCONIDAE  

Caracará plancus carcará 

RALLIDAE  

Aramides saracura saracura-do-mato 

Gallinula chloropus frango-d’água 

JACANIDAE  

Jacana jaçanã jaçanã 

CHARADRIIDAE  

Vanellus chilensis quero-quero 

COLUMBIDAE  
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ORDENAMENTO TAXONÔMICO NOME POPULAR 

Patagioenas  picazuro asa-branca 

Zenaida auriculata pomba-amargosinha 

Columbina talpacoti rolinha 

Leptotila sp. juriti 

CUCULIDAE  

Piaya cayana alma-de-gato 

Crotophaga ani anu-preto 

Guira guira anu-branco 

STRIGIDAE  

Athene cunicularia coruja-buraqueira 

DENDROCOLAPTIDAE  

Sitassomus griseicapillus arapaçu-verde 

FURNARIIDAE  

Furnarius rufus joão-de-barro 

Synallaxis spixi bentererê 

THAMNINOPHILIDAE  

Thamnophilus caerulescens choca 

TYRANNIDAE  

Campsiempis flaveola mosqueteiro 

Camptostoma obsoletum risadinha 

Colonia colonus viuvinha 

Elaenia sp. tuque 

Leptopogon amaurocephalus abre-asas 
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ORDENAMENTO TAXONÔMICO NOME POPULAR 

Platyrinchus mystaceus patinho 

Machetornis rixosa siriri-cavaleiro 

Myiarchus sp maria-cavaleira 

Myiodynastes sp bem-te-vi 

Myiopagis viridicata guaracava 

Myiornis auricularis miudinho 

Megarhynchus pitanga neinei 

Tyrannus melancholicus siriri 

Pitangus sulphuratus bem-te-vi 

Xolmis velata noivinha 

HIRUNDINIDAE  

Pygochelidon cyanoleuca andorinha 

TITYRIDAE  

Tityra sp  anambé 

TROGLODYTIDAE  

Troglodytes aedon corruíra 

TURDIDAE  

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira 

EMBEREZIDAE  

Ammodramus humerdis tico-tico 

Cissopis leveriana tié 

Coryphospingos cuculatus tico-tico-rei 

Zonotrichia capensis tico-tico 



RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS 
Linha de Transmissão 230 kV Mauá – Figueira 

 63 

ORDENAMENTO TAXONÔMICO NOME POPULAR 

Sicalis flaveola canário-da-terra 

Nemosia pileata fruteiro 

Volatinia jacarina tiziu 

Sporophila sp coleirinho 

PARULIDAE  

Basileuterus culicivorus bispo 

ICTERIDAE  

Molothrus bonariensis chupim 

PASSERIDAE  

Passer domesticus  pardal 

THRAUPIDAE  

Dacnis sp sai 

Thraupis sayaca sanhaço 

Tachyphonus coronatus tié 

Hemithraupis guira guira 

Conirostrum speciosum figuinha 

FRINGILLIDAE  

Euphonia sp gaturamo 

CARDINALIDAE  

Saltator similis trinca-ferro 

3.2.6 Herpetofauna 
Como para os demais grupos da fauna, as atividades antrópicas na área de 

estudo possivelmente levaram a uma alteração nas populações de répteis e 

anfíbios. A modificação mais marcante devido a isso seria o aumento das espécies 
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adaptadas a áreas degradadas e/ou abertas, que muitas vezes, tratam-se de 

espécies generalistas e com ampla distribuição geográfica. 

Para algumas espécies de anfíbios a formação de ambientes aquáticos 

lênticos pela atividade humana é favorável ao criar locais adequados para o 

desenvolvimento de suas formas larvais. Esses locais de reprodução permanentes 

ou temporários (poças, açudes, valas, represamentos de rios) contribuem para 

aumentar ainda mais as populações dessas espécies.  

De modo geral pode-se dizer que a região possui uma herpetofauna em 

comum com outras regiões do estado, constituída por espécies de grande tolerância 

ecológica e que apresentam uma ampla distribuição e de outras espécies de 

dispersão mais restrita dentro dos domínios da Floresta Ombrófila Mista e 

Estacional. 

A composição da fauna de anfíbios na área de influência do empreendimento 

é de certa forma, pouco conhecida, dificultando não apenas a identificação de 

endemismos, mas também a determinação do estado de vulnerabilidade destas 

populações. Neste estudo não foram identificadas espécies endêmicas na área de 

influência e esta fauna pode ser considerada como predominantemente relacionada 

com o domínio Florestal Atlântico.  

Os resultados dos levantamentos dos anfíbios da área de estudo, resultaram 

em 20 espécies para os diferentes ambientes Tabela X (MEDRI, et al., 2002; SBH, 

2009; ROCHA et al., 2003; RIBEIRO et al., 2005; RIBEIRO et al., 2006).  

Com relação aos répteis, muito embora a literatura específica sobre o assunto 

seja escassa, esta fauna paranaense é composta por mais de 100 espécies, com 

predomínio de espécies terrestres. A fauna de répteis do Estado do Paraná vem 

sendo sistematicamente estudada desde início da década de 80 (MOURA-LEITE, 

1994; BÉRNILS & MOURA-LEITE, 1990; MOURA-LEITE et al., 1996; BÉRNILS et 

al., 2000; MORATO & BÉRNILS, 1989; MACHADO et al., 1998; e MARQUES et al., 

2006).  

Apesar de diversos trabalhos terem sido realizados na região leste do Estado 

e na bacia do rio Iguaçu (MOURA-LEITE, 1994), áreas importantes como a do 

empreendimento, têm sido pouco estudas.  
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A fauna de répteis para a área de estudo apresentava no passado uma 

intergradação de espécies típicas de Floresta Ombrófila Densa: Oxyrhopus 

clathratus e Tropidodryas serra; de Floresta com Araucária: Bothrops cotiara e B. 

neuwiedii; de espécies que originalmente habitavam ambientes campestres do 

Segundo Planalto Paranaense: Epicrates cenchria e Erythrolamprus aesculapii; de 

espécies que ocupam ambientes abertos por todo o Estado: Bothrops alternatus, 

Clelia rustica, Philodryas patagoniensis, Oxyrhopus rhombifer e Waglerophis 

merremii, com espécies características de Floresta Estacional do “Norte Pioneiro”: 

Dipsas indica e Oxyrhopus petola. 

Tabela X - Espécies de anfíbios registradas na área de estudo. 

Brachycephalidae 
Eleutherodactylus binotatus  

Eleutherodactylus guentheri  

Bufonidae 

Chaunus gr.crucifer 

Chaunus ictericus  

Hylidae 

Aplastodiscus albosignatus  

Dendropsophus minutus  

Dendropsophus sanborni  

Hypsiboas faber  

Hypsiboas prasinus  

Hypsiboas semiguttatus 

Phyllomedusa tetraploidea  

Scinax fuscovarius  

Scinax perereca  

Hylodidae 

Crossodactylus sp.  

Leiuperidae 

Physalaemus cuvieri 

Leptodactylidae 

Leptodactylus fuscus 

Leptodactylus notoaktites 

Leptodactylus ocellatus  

Microhylidae 



RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS 
Linha de Transmissão 230 kV Mauá – Figueira 

 66 

Elachistocleis bicolor  

Ranidae 

Lithobates catesbeianus  

 
Devido ao fato da Floresta Estacional originalmente apresentar inseridas em 

seu contexto as formações campestres (MAACK, 1981), a fauna de répteis da área 

de estudo apresenta naturalmente um mosaico de formas florestais e campícolas: 

Boiruna maculata, Bothrops neuwiedi, B. jararaca, Philodryas aestivus, P. olfersii e 

Micrurus frontalis. 

Contudo, frente aos ambientes descaracterizados pela intensa atividade 

agropastoril, a fauna atual é caracterizada por espécies campestres de caráter 

oportunista. Portanto, o que se verifica atualmente é uma comunidade de répteis 

suscetível a alterações do ambiente. Em regiões onde a vegetação nativa foi 

substituída por pasto e lavoura, há evidente modificação da fauna. O desmatamento 

em larga escala fez com que várias espécies invadissem a região de estudo: 

Crotalus durissus terrificus, Oxyrhopus guibei e Sibynomorphus mikanii. 

O resultado dessa alteração na composição das espécies de répteis é a 

eliminação ou a extinção regional de diversas espécies, por não suportarem as 

novas condições ambientais impostas pelas alterações antrópicas ou por simples 

competição com as invasoras.  

De acordo com dados secundários, algumas espécies de serpentes 

peçonhentas ocorrem nas áreas de influência do empreendimento, como a jararaca 

Bothrops jararaca, a cascável Crotalus durissus, a coral-verdadeira Micrurus sp. e a 

cobra-verde Philodryas olfersii. Estas espécies ocorrem tanto em capões e 

capoeiras quanto em formações abertas, incluindo áreas de pastagem e cultivo. A 

maioria destas espécies apresenta ampla distribuição no Estado do Paraná e 

algumas são causadoras de acidentes graves e fatais. Na Tabela XI estão listadas 

as espécies de répteis registradas na área de estudo. 

Tabela XI - Espécies de répteis registradas na área de estudo.  

ESPÉCIE NOME POPULAR 

FAMÍLIA ANOMALEPIDIDAE  
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ESPÉCIE NOME POPULAR 

Liotyphlops beui  Cobra-cega 

FAMÍLIA BOIDAE  

Epicrates cenchria  salamanta 

FAMÍLIA COLUBRIDAE  

Apostolepis assimilis  Falsa-coral 

Atractus reticulatus  

Boiruna maculata  Muçurana  

Chironius bicarinatus  Cobra-cipó  

Clelia plumbea  

Clelia rustica Muçurana  

Dipsas albifrons  Dormideira  

Dipsas indica Dormideira  

Echinanthera cyanopleura  Papa-rã  

Erythrolamprus aesculapii   Cobra-coral  

Helicops infrataeniatus Cobra-d’água  

Helicops modestus Cobra-d’água  

Imantodes cenchoa  Cobra-cipó  

Liophis miliaris Cobra-d’água  

Liophis poecilogyrus  Cobra-capim  

Mastigodryas bifossatus  Terra-nova  

Oxyrhopus clathratus  Falsa-coral  

Oxyrhopus guibei  Falsa-coral  

Oxyrhopus petola  Falsa-coral 
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ESPÉCIE NOME POPULAR 

Oxyrhopus rhombifer Falsa-coral  

Philodryas aestivus cobra-verde  

Philodryas olfersii cobra-verde  

Philodryas patagoniensis  Parelheira 

Pseudoboa haasi Muçurana  

Sibynomorphus mikanii  Dormideira  

Sibynomorphus turgidus  Dormideira  

Sibynomorphus ventrimaculatus Dormideira  

Spilotes pullatus  Caninana  

Thamnodynastes hypoconia  

Thamnodynastes nattereri  Cobra-espada  

Thamnodynastes strigatus Cobra-espada  

Tomodon dorsatus Cobra-espada  

Tropidodryas striaticeps  

Tropidodryas serra Jararaquinha 

Waglerophis merremii  Boipeva  

Xenodon neuwiedii  Jararaquinha  

FAMÍLIA ELAPIDAE  

Micrurus altirostris  

Micrurus corallinus  Coral-verdadeira 

Micrurus frontalis Coral-verdadeira  

FAMÍLIA VIPERIDAE  

Bothrops alternatus  Urutu  



RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS 
Linha de Transmissão 230 kV Mauá – Figueira 

 69 

ESPÉCIE NOME POPULAR 

Bothrops cotiara  Cotiara  

Bothrops jararaca Jararaca  

Bothrops jararacussu  Jararacuçu  

Bothrops neuwiedii  Jararaca-pintada 

Crotalus durissus Cascavel  

FAMÍLIA ANGUIDAE  

Ophiodes striatus  

Ophiodes fragilis  Cobra-de-vidro  

FAMÍLIA GEKKONIDAE  

Hemidactylus mabouia Lagartixa  

FAMÍLIA GYMNOPHTHALMIDAE  

Cercosaura schreibersii  Lagartinho  

FAMÍLIA SCINCIDAE  

Mabuya dorsivittata Lagartixa-dourada  

Mabuya frenata Lagartixa-dourada  

FAMÍLIA TEIIDAE  

Ameiva ameiva  

Tupinambis merianae  Teiú  

Leiossauridae   

Urostrophus vautieri  

Tropiduridae  

Tropidurus torquatus  

FAMÍLIA AMPHISBAENIDAE  
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ESPÉCIE NOME POPULAR 

Amphisbaena mertensii  

Leposternon microcephalum  Cobra-cega 

FAMÍLIA CHELIDAE  

Hydromedusa tectifera   

Phrynops geoffroanus   

Platemys spixiis  Cágado-preto  

FAMÍLIA ALLIGATORIDAE  

Caiman latirostris Jacaré-do-papo-amarelo  

3.2.7 Ictiofauna  
A área de estudo está inserida no domínio de duas bacias hidrográficas; a 

bacia do rio das Cinzas na região do município de Figueira e a bacia do rio Tibagi no 

outro extremo da linha de transmissão. No ponto de vista da composição 

ictiofaunística as duas bacias apresentam uma similaridade muito grande, pois 

pertencem a grande bacia do rio Paranapanema. 

O rio Paranapanema possui uma extensão total de cerca de 930 km e um 

desnível de 570 m, desaguando no rio Paraná na divisa dos estados do Paraná, São 

Paulo e Mato Grosso do Sul. Seu percurso pode ser segmentado em três trechos 

principais: Alto Paranapanema, das nascentes até sua confluência com o rio Apiaí-

Guaçu; Médio Paranapanema, do rio Apiaí-Guaçu até Salto Grande; Baixo 

Paranapanema, de Salto Grande até sua foz no rio Paraná.  

A ictiofauna da bacia do rio Paranapanema pertence ao sistema chamado de 

Alto Paraná (AGOSTINHO & JÚLIO JR, 1999), cuja drenagem abrange 

aproximadamente 900.000 km² e contêm a bacia hidrográfica do rio Paraná acima 

de Sete Quedas (agora inundada pelo Reservatório de Itaipu). A ictiofauna desta 

bacia hidrográfica é composta por espécies de pequeno (<20 cm), médio (entre 20 e 

40 cm) e grande porte (>40 cm). A distribuição longitudinal da ictiofauna ao longo do 

curso do rio, provavelmente não é uniforme, sendo que algumas espécies são 
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encontradas apenas em regiões de maior altitude, próximas à cabeceira, enquanto 

outras são exclusivas das regiões do curso médio e baixo. 

Não há como caracterizar uma ictiofauna típica ou exclusiva para o rio 

Paranapanema. Porém, segundo Castro & Menezes (1998), a drenagem desta bacia 

hidrográfica no Estado de São Paulo, que abriga outros grandes tributários do rio 

Paraná como o rio Grande, Paranaíba e Tietê, e no Estado do Paraná, que conta 

com o rio das Cinzas e Tibagi, contém pelo menos 22 famílias e aproximadamente 

170 espécies de peixes (CASTRO & MENEZES, 1998), muitas das quais 

distribuídas apenas em riachos (CASTRO et al., 2003). 

A ictiofauna de riachos e drenagens de cabeceiras é formada geralmente por 

peixes de pequeno porte. Esta diversidade, provavelmente, devido a um maior grau 

de isolamento geográfico, é maior que a apresentada por aqueles de maior porte, 

que ocorrem nas calhas dos grandes rios e têm no geral distribuição geográfica mais 

ampla, exibindo pouca variação de uma localidade para outra (BOHLKE et al., 

1978). 

Os levantamentos de dados secundários apontam para a ocorrência de pelo 

menos 116 espécies de peixes para as duas bacias da área de estudo (Cinzas e 

Tibagi), distribuídas em seis ordens e 25 famílias, sendo Characidae (23 espécies), 

Loricariidae (22 espécies), Anostomidae (10 espécies), Heptapteridae (9 espécies) e 

Heptapteridae (9 espécies), as mais representativas (Tabela XII).  

Tabela XII - Famílias com seus respectivos números de espécies ocorrentes nas bacias hidrográficas 

do rio Tibagi e rio das Cinzas, organizadas de acordo com seus respectivos taxons. 

Ordens Famílias (número de espécies) 
Characiformes Characidae (23), Crenuchidae (2), Anostomidae (10), Parodontidae (4), 

Curimatidae (3), Prochilodontidae (1), Erythrinidae (1), Lebiasinidae (1), 
Acestrorhynchidae (1) 

Siluriformes Cetopsidae (1), Pimelodidae (9), Pseudopimelodidae (2), Heptapteridae 
(9), Auchenipteridae (2), Doradidae (1), Aspredinidae (1), Loricariidae 
(22), Callichthyidae (5), Trichomycteridae (5) 

Gymnotiformes Gymnotidae (1), Sternopygidae (2), Apteronotidae (2) 

Cyprinodontiformes Poeciliidae (2) 

Synbranchiformes Synbranchidae (1) 

Perciformes Cichlidae (5) 
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Os resultados apresentados evidenciam uma ictiofauna dominada 

principalmente por Characiformes e Silurifomes, com praticamente 90 % de 

ocorrência. A participação das diferentes ordens reflete a situação descrita para os 

rios neotropicais por Lowe-Mcconnell (1987), sendo que a maioria dos peixes 

pertence às ordens Characiformes e Siluriformes. 

A composição da ictiofauna na área de influência do empreendimento 

apresenta o padrão generalizado da ictiofauna registrada para a bacia em que está 

inserida, com predominância para espécies de pequeno e médio porte. Com estes 

componentes e as adaptações às mudanças estacionais, é possível realizar a 

caracterização desses ambientes de forma particular, os quais apresentam uma 

série de características hidrológicas que influenciam diretamente os ciclos de vida 

das espécies que aí vivem. 

Baseado nestas informações pode-se listar a provável ocorrência de 55 

espécies de peixes para os diferentes ambientes da área de estudo (Tabela XIII). 

Tabela XIII - Espécies de peixes registradas na área de estudo 

ESPÉCIE NOME POPULAR 

CHARACIFORMES  

ACESTRORHYNCHIDAE   

Acestrorhynchus lacustris  Bicuda 

ANOSTOMIDAE  

Leporinus amblyrhynchus Canivete 

Leporinus elongatus Piapara 

Leporinus octofasciatus Ferreirinha 

Schizodon nasutus Campineiro, ximborê 

ERYTHRINIDAE  

Hoplias malabaricus  Traíra  

CHARACIDAE  
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ESPÉCIE NOME POPULAR 

Astyanax altiparanae  Tambiú  

Astyanax fasciatus  Lambari 

Astyanax scabripinnis Lambar 

Astyanax sp.  Lambar 

Bryconamericus stramineus  Piava  

Bryconamericus sp. Piava 

Moenkhausia sanctaefilomenae  

Oligosarcus paranensis  Saicanga 

Oligosarcus pintoi  Saicanga 

Piabina argentea  Piava  

Serrapinnus notomelas   

Serrapinnus sp.  

CRENUCHIDAE  

Characidium gomesi  Canivete 

Characidium zebra  Canivete 

CURIMATIDAE  

Cyphocharax modestus  Sagüiru  

ANOSTOMIDAE  

Leporinus paranensis  Piau 

PARODONTIDAE  

Apareiodon piracicabae  Perna de moça 

SILURIFORMES  

HEPTAPITERIDAE  



RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS 
Linha de Transmissão 230 kV Mauá – Figueira 

 74 

ESPÉCIE NOME POPULAR 

Cetopsorhamdia iheringi  Bagrinho 

Imparfinis mirini  Bagre 

Imparfinis schubarti  Bagre 

Pimelodella sp.  

Rhamdia quelen Jundiá 

Phenacorhamdia tenebrosa   

PIMELODIDAE  

Pimelodus maculatus  Mandi 

AUCHENIPTERIDAE  

Tatia neivai  Bagre sapo 

TRICHOMYCTERIDAE  

Eremophilus sp.  

Trichomycterus sp. Candiru 

CALLICHTHYIDAE  

Callichthys callichthys  Tamboatá  

Corydoras aeneus  Cascudinho 

LORICARIIDAE  

Neoplecostomus paranensis  Cascudinho 

Hisonotus sp.  Cascudinho 

Rineloricaria pentamaculata  Cascudinho 

Hypostomus ancistroides  Cascudinho 

Hypostomus nigromaculatus  Cascudinho 

Hypostomus regani  Cascudinho 
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ESPÉCIE NOME POPULAR 

GYMNOTIFORMES  

STERNOPYGIDAE  

Eigenmannia virescens Ituí 

Sternopygus macrurus Morenita 

GYMNOTIDAE  

Gymnotus cf. carapo  Tuvira 

Gymnotus cf. inaequilabiatus  Tuvira 

Gymnotus cf. sylvius  Tuvira 

Gymnotus sp. Tuvira 

CYPRINODONTIFORMES  

POECILIIDAE  

Phalloceros caudimaculatus  Barrigudinho 

Poecilia reticulata   

SYNBRANCHIFORMES  

SYNBRANCHIDAE  

Synbranchus marmoratus  Mussum 

PERCIFORMES  

CICHLIDAE  

Oreochromis niloticus  Tilapia 

Tilapia rendalli  Tilapia 

Cichlasoma paranaense   Acará vovó 

Crenicichla britskii  Joaninha 

Geophagus brasiliensis  Acara 
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Pode-se afirmar, de uma maneira geral, que a fauna das áreas de influência 

do futuro empreendimento apresenta-se descaracterizada, em razão da alteração 

dos ecossistemas originais, haja visto que, muitas espécies da fauna terrestre são 

sensíveis à perturbação ambiental, em função de sua vulnerabilidade, tipo de 

deslocamento, necessidades alimentares, o “home range” e territorialidade. 

A suscetibilidade das espécies à destruição de recursos e à fragmentação de 

hábitats envolve, particularmente, o tipo, a amplitude e a distribuição geográfica do 

hábitat considerado. Estes fatores determinam a representatividade do ambiente a 

ser suprimido ou modificado, em relação à macroregião onde se encontra. 

Com relação à fauna aquática, a variação na composição e riqueza das 

espécies registradas na área de influência deve estar relacionada com estado de 

alteração ambiental da região, como a perda significativa das áreas florestais e 

alteração da dinâmica e qualidade de suas águas. É provável então que os impactos 

causados pela ação antrópica na região, como a poluição da água, o desmatamento 

das margens e a alteração da dinâmica da água, tenham levado a uma diminuição 

drástica no número de espécies regionais, como já constatado para diversos 

ambientes aquáticos (SMITH & BARRELLA, 2000; BARRELLA & PETRERE JR., 

2003). 

3.3 MEIO ANTRÓPICO 

3.3.1 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E CULTURAIS 
Para a caracterização do meio socioeconômico e cultural, os estudos foram 

elaborados tendo como base o levantamento de dados secundários e dados 

primários. Os dados secundários foram coletados em literatura disponível, extraídos 

da Base Pública do Estado – RPUB, Cadernos de Estatísticas Municipais do Instituto 

Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social – IPARDES, periódicos do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, entre outras fontes 

bibliográficas disponíveis. Os dados primários foram obtidos através de visita de 

reconhecimento de campo e de entrevistas aos moradores das áreas diretamente 

afetadas pelo empreendimento.   

Primeiramente, foi realizada uma visita às áreas de influência direta e indireta 

do empreendimento para reconhecimento do trajeto da linha de transmissão, e, na 
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seqüência, outra visita para aplicação do questionário e coleta de informações com a 

população. 

Serão abordados exclusivamente neste capítulo, aspectos relativos aos 

municípios diretamente afetados pela LT 230 kV Mauá – Figueira, mais 

precisamente, os municípios de Telêmaco Borba, Curiúva, Figueira e Ibaiti. Para 

caracterização dos elementos socioeconômicos e culturais desses quatro municípios 

foram avaliados: a distribuição populacional, os sistemas de atendimento público de 

saúde, educação, abastecimento de água, atendimento por rede de esgoto, rede 

elétrica e demais infra-estruturas, índices que permitem inferir o nível da qualidade 

de vida e o tipo de desenvolvimento socioeconômico local. 

Na seqüência, foi realizado o tratamento e interpretação dos dados 

caracterizando o resultado da pesquisa. 

3.3.2 Histórico da Ocupação do Território  
A história dos municípios de Telêmaco Borba, Curiúva e Figueira está 

vinculada à história de ocupação da imensa extensão territorial conhecida como 

Grande Tibagi. O território banhado pelo rio Tibagi, que pertenceu inicialmente ao 

município de Castro, passou a ser ocupado somente no século XVIII. 

Seus primeiros ocupantes, provenientes de São Paulo, foram Antônio 

Machado Ribeiro e família. Atraídos pela fama do El-Dorado, nome dado à região 

por ser rica em ouro e diamante, instalaram-se às margens do rio Tibagi e 

denominaram o local de Fazenda Fortaleza. O povoado, fundado por Machado 

Ribeiro, avançou na ocupação das terras desde o rio Pinheiro Seco até a barra do 

rio Santa Rosa. Este povoado foi então elevado à categoria de freguesia em 06 de 

março de 1846. Em 1951, esta freguesia recebeu seu primeiro Vigário 

Encomendado, Frei Gaudêncio de Gênova, encarregado pela Câmara de 

Vereadores de Castro a impor novos limites para Nova Freguesia e posteriormente o 

desmembramento de Castro. Finalmente, em 18 de março de 1872 através da Lei 

302, foi criado o município de Tibagi e sua instalação ocorreu em 1873. 

No início do século XX, o município de Tibagi, dada a expansão de sua 

ocupação territorial, chegou a fazer fronteira com Guarapuava (ITCG – Mapas 

históricos do Paraná) chegando aos rios Paraná e Paranapanema. 
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A medida que a região passou a ser explorada, novos povoados foram se 

instalando e se consolidando, fato que acarretou no desmembramento de muitos 

territórios do Grande Tibagi, entre eles: Telêmaco Borba, Curiúva e Figueira. O 

último distrito desmembrado do município de Tibagi, em 1990, foi o de Ventania, o 

que deu origem ao novo município de mesmo nome.  

3.3.2.1 Município de Telêmaco Borba 
O território no qual se situa o município de Telêmaco Borba foi parte 

integrante da região conhecida como Grande Tibagi e, até meados do século XX, 

era uma região do interior sem qualquer tipo de exploração, povoado e infra-

estrutura estabelecidos. 

Com os anúncios da Segunda Guerra Mundial, os produtos no mercado 

internacional começaram a ficar escassos e extremamente caros. Nesse momento o 

Brasil era totalmente dependente de importações para suprir as necessidades 

internas e começava a sentir dificuldades para atender às demandas.  

Com isso, sob controle do Presidente Getúlio Vargas, concluiu-se que o Brasil 

deveria iniciar um processo de industrialização para conquistar a auto-suficiência na 

produção de diversos itens, entre eles o papel. Nessa conjuntura política o Grupo 

Klabin, fundado já no final do século XIX, empreende a construção de uma fábrica 

de papel e celulose no Paraná, sob os auspícios de Horácio Klabin e do então 

interventor Manoel Ribas, além, é claro, do incentivo governamental federal 

representado diretamente na pessoa do presidente Getúlio Vargas. 

“Na verdade, a construção das IKPC se fez em meio a uma série de 
fatores que responderam aos múltiplos interesses do pós-1930. 
Interesses governamentais, representados aqui pela máquina publicitária 
getulista: Departamento da Imprensa e Propaganda; os interesses de 
outros setores empresariais como: gráficas, imprensa escrita e editoras. 
Sem esquecer ainda, o comércio e as repartições públicas que 
precisavam de papel para formulários, relatórios, memorandos e etc; a 
conciliação desses vários interesses foi importante para que o governo 
Vargas decidisse incentivar o desenvolvimento de indústrias de papel e 
celulose no país. (MARGALHO, 2009).” 

Desse modo, a implantação da Indústria Klabin de Papel e Celulose – IKPC - 

no Paraná é fato extremamente importante no conjunto das transformações pelas 

quais passaram a sociedade brasileira após a revolução de 1930. 
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Figura XXII - O presidente Getúlio Vargas em visita à Fazenda Monte Alegre na companhia de Wolf 
Klabin em janeiro de 1944. Fonte: http://www.klabin.com.br/img/pt-br/klabin/CM-772-(I)-f.01.jpg 

A região foi escolhida pela abundância de matéria prima para a produção de 

papel dotada de vasta área com plantações de Pinus. Contudo, estava localizada no 

“sertão” do Estado do Paraná e não contava com qualquer tipo de infra-estrutura o 

que aumentava os riscos para implantação de um empreendimento de tamanho 

custo. Não obstante, foram iniciadas as obras na Fazenda Monte Alegre, região 

central da localidade escolhida, que a partir deste momento passou a denominar-se 

Lagoa.  

A primeira fase dos empreendimentos foi a abertura e ensaibramento de 

estradas, pois só desta forma seria possível dar continuidade à execução das obras 

que viriam em seguida. 

Entre as obras seguintes estava a construção da Usina Hidrelétrica, chamada 

MAUÁ, cujo principal objetivo era fornecer energia para a vila operária e para a 

fábrica. Em seguida, foi construído o aeroporto, que na ocasião era considerado um 

dos maiores do Estado, para fazer linhas de conexão entre São Paulo, Monte 

Alegre, Curitiba e vice-versa. 

A construção da fábrica foi iniciada logo após estas primeiras etapas. A área 

destinada para a fábrica localizava-se a 13 km de Lagoa, às margens do rio Tibagi e 

Harmonia. Para o abastecimento de água na indústria uma barragem foi construída 

no rio Harmonia, com capacidade para 5.000.000 m³ de água limpa. Esta quantidade 



RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS 
Linha de Transmissão 230 kV Mauá – Figueira 

 80 

de obras gerou inúmeras demandas, diretas e indiretas, por trabalhadores, atraindo, 

desta forma, verdadeiras caravanas para o interior do Paraná. 

Motivado pela demanda populacional, Horário Klabin, em 1947, reivindicou 

um redimensionamento do mapa do Estado do Paraná bem como a construção de 

uma nova cidade, pois a Fazenda Monte Alegre já não poderia mais suportar, com 

sua infra-estrutura, novas moradias. Não bastasse isso, muitas ocupações 

clandestinas passaram a surgir do outro lado do rio. 

Como resultado desta reivindicação, um loteamento de 300 alqueires 

começou a ser construído do outro lado do rio Tibagi e recebeu o nome de “Cidade 

Nova”. 

Era plena a interação entre Lagoa e Cidade Nova, por isso eram necessários 

mecanismos que viabilizassem a comunicação entre as duas margens do rio Tibagi. 

Para isso foi construído um bonde aéreo que não só facilitou o transporte como 

barateou os custos de deslocamento para os trabalhadores da fábrica. 

 

 
 

Figura XXIII - Imagem Fábrica Klabin do Paraná e bonde aéreo utilizado para transporte de 
funcionários na Fazenda Monte Alegre no ano de 1950 - Fonte: http://www.klabin.com.br/img/pt-

br/klabin/ft_CM-707-F.-504.jpg 

Com um povoado estabelecido e uma economia consolidada, na década de 

60 começaram a surgir rumores acerca do desmembramento de Cidade Nova do 

município de Tibagi que em 21 de março de 1964 teve seu processo de 

emancipação sancionado pelo então governador Ney Aminthas de Barros Braga. 
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Para batizar o novo município surgiram muitas propostas, mas o nome 

Telêmaco Borba foi adotado em homenagem a um expressivo personagem político 

na região: Telêmaco Augusto Enéias Morosini Borba, ex-presidente da província do 

Paraná e ex-prefeito de Tibagi. 

Atualmente Telêmaco Borba é um município de médio porte com uma 

extensão territorial de 1.689.164 km², uma população, estimada pelo IBGE/2008, em 

68.584 habitantes. Seus limites são com os municípios de Ortigueria, Curiúva, 

Ventania, Tibagi e Imbaú. 

É considerado um pólo industrial na região, sendo a indústria madeireira e a 

produção do papel os maiores empregadores e arrecadadores de receita no 

município. 

 

 

Figura XXIV - Imagem do Município de Telêmaco Borba em 1960 - Fonte: 
http://www.klabin.com.br/img/pt-br/klabin/ft_CM-623-F.003.jpg 

3.3.2.2 Município de Curiúva 
Em 1842, a região que compreende Sapopema, Curiúva e Figueira – o Sertão 

de Jataí – foi ocupada por João da Silva Machado, o Barão de Antonina, proprietário 

de enorme extensão de terras na bacia dos rios Tibagi e Paranapanema. 

Região pouco explorada e, consequentemente, nada desenvolvida, começou 

a ser conhecida quando uma pequena estrada, “Picada da Mata”, que fazia a ligação 

entre a Colônia Militar do Jataí e Curitiba foi aberta. 
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O primeiro usuário da estrada foi o sertanista Joaquim Francisco Lopes, que a 

pedido do Barão de Antonina, adentrou a floresta e cortou as serras do Facão e 

Caeté, transformando a antiga picada em estrada, por onde passaram inúmeros 

viajantes. 

Com o intenso tráfego de pessoas, pequenos povoados começaram a surgir 

ao longo deste caminho. Neste momento surgia o povoado de Caeté, nome dado em 

referência à Serra de mesmo nome. 

O povoado foi oficialmente reconhecido em 18 de dezembro de 1912 quando 

ali foi criado um Distrito Policial vinculado ao município de Tibagi. Anos mais tarde, 

em 1938, Caeté foi transferido para o município de São Jerônimo e passou a ser 

Distrito Administrativo e Judiciário. Em 1943 o Distrito de Caeté teve seu nome 

alterado para Curiúva. Novamente, em 1945, Curiúva foi transferida de município, 

desta vez para Congoinhas. Dois anos mais tarde, em 10 de outubro de 1947, 

através da Lei Estadual nº 02 Curiúva foi finalmente elevada a município. 

Mais tarde, no município de Curiúva foi criado o Distrito de Sapopema que foi 

desmembrado para tornar-se município em 1960. Em seguida, em 1983, perde outra 

parte de seu território para a criação do município de Figueira. 

 

 
 

Figura XXV – Imagem do Município de Curiúva Fonte: SEDU – Paranacidade apud 
ttp://www.ipardes.gov.br/cadernos/Montapdf.php?Municipio=84280&btOk=ok 

3.3.2.3 Município de Figueira 
A localidade de Figueira começou a ser conhecida com a construção da 

estrada que fazia a ligação entre a Colônia Militar do Jataí e Curitiba. A região foi 
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parte integrante do município de Curiúva, tornando-se Distrito Judiciário em 1962 e 

Administrativo em 1980. Foi elevado à categoria de município em 20 de abril de 

1982 pela lei 7.570 e finalmente instalado em 01 de fevereiro de 1983. 

Os primeiros habitantes, oriundos de São Paulo, vieram se instalar na região 

para se dedicarem à exploração de carvão mineral (esta atividade vinha sendo 

desenvolvida desde 1925, contudo não era intensa e não houve formação de 

povoado). 

Estavam entre os primeiros ocupantes do município membros da Família 

Fajardo e das Famílias de Manoel Pedro Dias, M. Zoilo Meira Simões, Floro 

Henrique dos Santos, Joaquim Pereira Batista e José França.  

Com a chegada dessas famílias na região e a forte necessidade de suprir às 

demandas do mercado nacional, especialmente no período em que o Brasil esteve 

na Segunda Guerra Mundial, uma enorme movimentação foi feita para a abertura 

das minas de carvão. 

Um outro fator contribuiu para a intensificação do processo de colonização da 

região conferindo a algumas comunidades características peculiares. Trata-se da 

construção de estações ferroviárias ao longo da ferrovia São Paulo – Rio Grande 

que cortava este trecho do Estado do Paraná no sentido norte-sul. O território onde 

se situa o município de Figueira era atingido pelo ramal ferroviário de Barra Bonita e 

Rio do Peixe, construído já em 1922 até a cidade de Tomasina. A partir daí, a linha 

foi sendo prolongada lentamente, chegando ao seu final em 1948, na estação de 

Lysimaco Costa, em Figueira. Desse modo, esta ferrovia atendia as necessidades 

das maiores minas de carvão da região. Apesar de tudo, em 1969 a linha foi fechada 

e o ramal erradicado logo após. Oficialmente, foi extinto pela RFFSA em 19751. 

                                                      
1 ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS DO BRASIL. Estação Lisymaco Costa, figueira. Disponível em 
http://www.estacoesferroviarias.com.br/pr-ramalbb/lysimacocosta.htm Acesso em fevereiro de 2009 
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Figura XXVI - Imagem da Estação Lisymaco Costa no município de Figueira - Fonte: 
ttp://www.estacoesferroviarias.com.br/pr-ramalbb/lysimacocosta.htm 

Com o crescimento da exploração mineral Figueira tornou-se uma das 

maiores potências de extração de carvão mineral. Esse alto índice de extração 

motivou a construção de uma Termelétrica, a UTELFA (Usina Termelétrica de 

Figueira). A construção iniciada em 1958 foi concluída em 1962. Em 1968 a usina foi 

incorporada à COPEL. 

A usina trouxe grande movimentação para a região, não apenas no período 

de obras, mas também ficou responsável por 42 % dos postos de trabalho formal. 

Este índice está vinculado às atividades de produção de energia e extração mineral, 

pois a usina tornou-se o maior comprador do carvão extraído das minas. Com isso o 

município tornou-se totalmente dependente desta atividade. 

Em janeiro de 1997 a administração, operação e manutenção da usina 

passaram a ser feitas pela Companhia Carbonífera do Cambuí. 

3.3.2.4 Município de Ibaiti 
A história do município de Ibaiti se inicia com a ocupação do município de 

Tomazina. Região localizada às margens do Rio das Cinzas foi ocupada em 1987 

por Tomaz Pereira da Silva e sua família vindos do Estado de Minas Gerais. 

Por volta de 1900 uma área de 75 alqueires foi doada para a construção de 

duas igrejas, Nossa Senhora Aparecida e Divino Espírito Santo, onde se formou um 

povoado chamado Patrimônio do Café, nome dado em função da grande produção 
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de café na região. Nove anos mais tarde o povoado foi elevado a Distrito Policial de 

Tomazina e em 1921 a Distrito Judiciário.  

Em 1926 foi inaugurada a Estação Ferroviária Arthur Bernardes e consolidado 

o povoado de Barra Bonita. A localidade tornou-se uma referência por ser o principal 

ponto de embarque de suínos da região.  

Com o rápido desenvolvimento do povoado de Barra Bonita, em novembro de 

1927, ocorreu a transferência distrital do Patrimônio do Café para o povoado. Em 11 

de outubro de 1947, pela Lei Estadual nº 02 Barra Bonita passou à categoria de 

Município e seu nome passou a ser Ibaiti. 

O povoado de Barra Bonita emprestou seu nome para a estação ferroviária 

que servia ao ramal ferroviário Barra Bonita - Rio do Peixe, parte da ferrovia Rio 

Grande - São Paulo. Com a desativação da ferrovia, a estação ferroviária também 

deixou de cumprir a sua função, mas, ao contrário de diversas outras, não se 

encontra na cidade vestígios físicos da mesma. Entretanto, podia-se, no início do 

século XXI, encontrar intacto algum edifício que deve ter servido como residência na 

antiga vila ferroviária. 

 

 

Figura XXVII - Imagem da casa da antiga vila ferroviária em Ibaiti, antiga estação ferroviária Barra 
Bonita em 2002. Fonte: http://www.estacoesferroviarias.com.br/pr-ramalbb/fotos/ibaiti.jpg 

 
Ibaiti, conforme dados do ITCG, possui uma extensão territorial de 900.233 

km² e sua população, conforme contagem realizada pelo IBGE em 2007, 28.050 

habitantes. O setor agropecuário é o que mais se destaca na economia da região, 
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sendo a produção de milho a maior em extensão territorial. Contudo, o café ainda é 

atividade com maior lucratividade. 

3.3.3 Componente Social 

3.3.3.1 Demografia 
A análise da dinâmica demográfica realizada neste estudo contempla a 

avaliação do crescimento populacional, grau de urbanização, avaliação de número 

de habitantes por sexo, distribuição da população no território, densidade 

demográfica e número de domicílios por município. 

A LT 230 kV Mauá - Figueira está localizada entre os municípios de Telêmaco 

Borba, Curiúva, Figueira e Ibaiti. De acordo com os dados referentes ao Censo 2000 

e à Contagem da População realizada em 2007, os municípios de Telêmaco Borba, 

Curiúva, Figueira e Ibaiti apresentam características diferenciadas com relação ao 

grau de urbanização de seus municípios. Os quatro apresentavam uma população 

aproximada de 109.628 habitantes.  

Tabela XIV – Número de habitantes por município e zona 

MUNICÍPIO 2000 2007 % URB. % RURAL 
Telêmaco Borba 61.238 65.797 95,29 4,71 
Curiúva 12.904 14.338 54,45 45,55 
Figueira 9.038 8.380 84,55 15,45 

Ibaiti 26.448 28.050 74,51 25,49 

Estado do Paraná 9.563.458 10.273.727 81,41 18,59 
FONTE: IBGE: Censo demográfico 2000, Contagem da população 2007. 

A população urbana de Telêmaco Borba representava no ano de 2000, 

95,29 % da população do município sendo que apenas 4,71 % viviam no meio rural. 

Em 2007, o IBGE estimou a população do município de Telêmaco Borba em 65.797 

habitantes. Em relação ao ano de 2000, portanto, o município de Telêmaco Borba 

apresentou um crescimento de 7,4 % em sua população, o que representa uma taxa 

próxima à média do estado do Paraná, que foi de 7,8 % para o período. Em 2000, 

Curiúva tinha uma concentração urbana de 54,45 % e rural de 45,55 %. Em 2007, a 

sua população total subiu para 14.338 hab., apresentando um aumento de 11,11 %.  

Figueira apresentava um índice de urbanização da ordem de 84,55 %, 

restando 15,45 % da população residindo no meio rural. Neste município a 
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população teve um decréscimo de 7,28 % totalizando 8.380 habitantes em 2007. 

Segundo informações obtidas junto a Diretoria do Departamento de Planejamento da 

Prefeitura Municipal de Figueira, supõe-se que o deslocamento populacional 

originou-se por diversos fatores, entre eles estão o desemprego e a educação. 

Durante este período, o município de Curiúva, distante a aproximadamente 28 Km 

de Figueira, teve a implantação de várias indústrias do ramo da madeira, abrindo 

novas fontes de mão-de-obra e, é claro, dando preferência para trabalhadores da 

região. O fator educacional também é outra variável que contribui na redução da 

população, devido ao deslocamento dos estudantes para centros maiores a fim de 

dar seqüência a qualificação profissional. Para dar solução a este problema no 

município, foram elaborados e estão em fase de implantação, projetos para a 

construção de barracões a serem disponibilizados para indústrias de pequeno porte, 

cursos de qualificação profissional, projetos de cooperativas e há dois ônibus para 

deslocar diariamente os estudantes de graduação em município vizinhos, entre eles, 

Telêmaco Borba e Ibaiti.  

Para Ibaiti, de acordo com os dados apresentados na Contagem da 

População do Censo 2000, do IPARDES (2009), a população urbana do município 

era da ordem de 74,51 % e rural de 25,49 %. Em 2007, a contagem populacional 

apontou um crescimento de 6,06 %, passando para 28.050 habitantes.      

Dos quatro municípios em análise, Curiúva e Ibaiti apresentaram índices 

inferiores ao do estado para população urbana, os outros dois municípios 

apresentam grau de urbanização acima da média do estado.  O município de 

Curiúva é o único dos quatro a apresentar um índice equilibrado na distribuição 

populacional nas áreas urbana e rural.  

A densidade demográfica do município de Telêmaco Borba, em 2000, era de 

44,18 hab/km² e em 2007 passa para 47,48 hab/km². O município de Curiúva 

registrava em 2000 uma densidade demográfica de 22,50 hab/km² e em 2007 os 

registros apontam 25 hab/km². O município de Figueira apresentava em 2000, uma 

densidade demográfica de 69,57 hab/km² passando para 64,51 hab/km² em 2007 e 

o município de Ibaiti, no ano de 2000, tinha uma densidade demográfica de 29,40 

hab/km² e apresenta, em 2007, uma densidade de 31,16 hab/km². 
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O município de Telêmaco Borba, segundo a divisão adotada pelo IBGE 

(IPARDES, 2009f), localiza-se na mesorregião geográfica Centro-Oriental 

Paranaense e microrregião geográfica de Telêmaco Borba, composta por 6 

municípios2. A população residente destes 6 municípios totaliza 146.363 habitantes, 

representando 1,53 % da população total paranaense, a qual, segundo IBGE 

(IPARDES 2009a), era de 9.563.458 habitantes no ano de 2000. O município de 

Telêmaco Borba representa 41,84 % da população da microrregião e 0,64 % do total 

do Paraná.  

Com base nos dados do censo demográfico, realizado pelo IBGE em 2000, 

verifica-se que a população residente na microrregião de Telêmaco Borba, por 

município e por sexo, apresenta-se conforme Tabela XV seguir. 

Tabela XV – População residente por município e sexo, na microrregião geográfica de Telêmaco 

Borba. 

SEXO 
MUNICÍPIO 

MASCULINO FEMININO 
TOTAL 

Imbaú 4.936 4.538 9.474 

Ortigueira 13.098 12.118 25.216 

Reserva 12.417 11.560 23.977 

Telêmaco Borba 30.014 31.224 61.238 

Tibagi 9.518 8.916 18.434 

Ventania 4.172 3.852 8.024 

Total 74.155 72.208 146.363 

FONTE: IBGE: Censo Demográfico apud IPARDES, 2009f. 

Os municípios de Curiúva, Figueira e Ibaiti, segundo a divisão adotada pelo 

IBGE (IPARDES, 2009f), localiza-se na mesorregião geográfica Norte Pioneiro 

Paranaense e microrregião geográfica de Ibaiti, composta por 8 municípios3. A 

população residente destes 8 municípios totaliza 74.433 habitantes, representando 

0,78 % da população total paranaense. O município de Curiúva representa 17,34 % 

                                                      
2 Segundo a classificação do IBGE, pertencem à microrregião geográfica de Telêmaco Borba, os 
seguintes municípios: Imbaú, Ortigueira, Reserva, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania. 
 

 
 

4 Pertencem a microrregião de Ibaiti os seguintes municípios: Conselheiro Mairink, Curiúva, Figueira, 
Ibaiti, Jaboti, Japira, Pinhalão e Sapopema. 
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da população da microrregião e 0,13 % do total do Paraná, o município de Figueira 

representa 12,14 % da população da microrregião e 0,09 % do Paraná e o município 

de Ibaiti representa 35,53 % da população da microrregião e 0,28 % da população 

total do Paraná. 

Com base nos dados do censo demográfico, realizado pelo IBGE em 2000, 

verifica-se que a população residente na microrregião de Ibaiti, por município e por 

sexo, apresenta-se conforme a Tabela XVI. 

Tabela XVI – População residente por município e sexo, na microrregião geográfica de Ibaiti. 

SEXO 
MUNICÍPIO 

MASCULINO FEMININO 
TOTAL 

Conselheiro Mairink 1.793 1.670 3.463 

Curiúva 6.664 6.240 12.904 

Figueira 4.589 4.449 9.038 

Ibaiti 13.389 13.059 26.448 

Jaboti 2.359 2.231 4.590 

Japira 2.549 2.352 4.901 

Pinhalão 3.211 3.006 6.217 

Sapopema 3.631 3.241 6.872 

Total 38.185 36.248 74.433 
FONTE: IBGE: Censo Demográfico apud IPARDES, 2009f 

Pode ser observada uma leve predominância da população masculina na 

microrregião de Telêmaco Borba e microrregião de Ibaiti. Na microrregião de 

Telêmaco Borba, o sexo masculino apresenta predominância de aproximadamente 

1,34 % da população total dos municípios da microrregião, onde 50,67 % de 

residentes são do sexo masculino e 49,33 % são do sexo feminino, apenas no 

município de Telêmaco Borba a população feminina apresenta índice de 50,99 % e o 

masculino 49,01 % da população total, assim, a predominância do sexo feminino é 

de 1,98 %. Na microrregião de Ibaiti, a população masculina predomina totalmente 

nos 8 municípios com uma diferença  de 2,6 %, onde a população masculina conta 

com 51,30 % do total e a feminina com 48,70 % do total da população dos 

municípios que compõem a microrregião.   
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A população total da microrregião de Telêmaco Borba cresceu 5,64 % 

comparando o Censo realizado em 2000 e a Contagem da População realizado em 

2007, passando de 146.363 para 154.619 habitantes. Já, a população que 

compreende a microrregião de Ibaiti cresceu 2,86 % no mesmo período, passando 

de 74.433 para 76.566 habitantes.  

3.3.3.2 Saúde 

a) Estrutura de Atendimento a Saúde 

O município de Telêmaco Borba possuía, em 2006, segundo informações 

obtidas através do DATASUS (2009b), dois hospitais, sendo um hospital geral e um 

hospital dia, três postos de saúde e 12 centros de saúde (unidade básica de saúde). 

Os dois hospitais do município dispõem juntos, de 173 leitos e, destes, 146 são 

integrados ao SUS. Considerando o número total de leitos, o município 

disponibilizava em média 2,82 leitos para cada 1.000 habitantes no ano de 2005, 

segundo DATASUS (2009b).  

O município de Curiúva tem um hospital geral, dois postos de saúde e 4 

unidades básicas de saúde. O hospital do município dispõe de 19 leitos e, destes, 16 

são integrados ao SUS, disponibilizando em média 1,47 leitos para cada 

1.000 habitantes no ano de 2005, segundo DATASUS (2009c).  

Já o município de Figueira dispõe de um hospital geral, dois postos de saúde 

e duas unidades básicas de saúde. O hospital do município conta com 28 leitos e 

todos destinados para pacientes do SUS. Considerando o total de leitos no 

município em 2005, verifica-se uma média de 3,10 leitos por 1.000 habitantes 

(DATASUS, 2009d).  E o município de Ibaiti dispõe de um hospital geral, dois postos 

de saúde e duas unidades básicas de saúde. O hospital do município conta com 50 

leitos sendo 48 destes destinados para pacientes do SUS, perfazendo uma média 

de 1,89 leitos por 1.000 habitantes (DATASUS, 2009e). 

Através da análise da relação existente entre os leitos hospitalares ofertados 

por 1.000 habitantes, constata-se que os municípios de Curiúva e Ibaiti apresentam 

índices bem inferiores aos descritos como satisfatórios pela Organização Mundial de 

Saúde – OMS, que indica como aceitável um número de 4 leitos para cada 

1.000 habitantes. Estes municípios apresentaram ainda, índice de leitos hospitalares 
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muito abaixo, também, da média nacional que, em 2005, era de 2,41 leitos por 

1.000 habitantes e da média para o estado do Paraná que era de 2,76 leitos por 

1.000 habitantes, (DATASUS, 2009a). Já os municípios de Telêmaco Borba e 

Figueira apresentam índices acima da média nacional e estadual.  

Apenas a avaliação dos equipamentos físicos não permite a plena abordagem 

e compreensão da capacidade de atendimento do sistema de saúde pública o que 

requer a análise de dados sobre a qualidade dos serviços prestados. Para tanto, faz-

se necessário estudar aspectos como a natalidade, a taxa de mortalidade infantil, a 

cobertura vacinal, as principais causas de óbitos na população, dentre outros.  

b) Natalidade 

Os dados de natalidade para os municípios de Telêmaco Borba, Curiúva, 

Figueira e Ibaiti foram obtidos junto a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná – 

SESA (2009a, b, c, d, e) e referem-se às informações relativas ao período de 2003 a 

2005, conforme apresentado na Tabela XVII. 

Tabela XVII – Natalidade por município e período (nascidos vivos).  

ANO 
MUNICÍPIO 

2003 2004 2005 

Telêmaco Borba 1.074 1.133 1.233 
Curiúva 221 251 268 
Figueira 150 126 106 
Ibaiti 452 487 518 
Estado do Paraná 157.324 159.785 160.233 

FONTE: SESA, 2009a, b, c, d, e. 

Pode-se verificar acréscimo de natalidade em três municípios e decréscimo 

em um município nos três períodos de análise. No município de Telêmaco Borba 

entre 2003 e 2004 houve acréscimo de 5,53 % e entre 2004 para 2005 o acréscimo 

foi de 8,83 % e, de 2003 a 2005, o acréscimo foi de 14,80 %. Para o município de 

Curiúva, o acréscimo de 2003 para 2004 foi de 13,57 %, de 2004 para 2005 foi de 

6,37 % e de 2003 a 2005, a taxa de natalidade teve um acréscimo de 20,81 %. O 

município de Ibaiti obteve crescimento de 7,52 % de 2003 para 2004, de 6,58 % de 
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2004 para 2005 e de 2003 a 2005, o número de nascimentos teve aumento de 

14,60 %. 

Para o município de Figueira, o número de nascimentos teve redução 

progressiva no período de análise. De 2003 para 2004 a redução de nascimentos foi 

de 16 % e de 2004 para 2005 a redução foi de 15,87 %, do período de 2003 para 

2005 a redução foi de 29,33 %. Para o Estado do Paraná observa-se uma 

estabilidade em relação ao número de nascidos vivos no período em análise.  

c) Taxa de Mortalidade Infantil 

A taxa de mortalidade infantil representa a relação entre óbitos de habitantes 

menores de um ano de idade e os nascidos vivos no mesmo período. Esta taxa é 

expressa sob a forma: número de mortos por 1.000 nascidos vivos, conforme Tabela 

XVIII.  

Tabela XVIII – Coeficiente de mortalidade infantil por 1.000 nascidos vivos 

ANO 
MUNICÍPIO 

2003 2004 2005 
Telêmaco Borba 16,76 25,60 16,22 
Curiúva 13,57 31,87 14,98 
Figueira 0,00 15,87 37,74 
Ibaiti 28,76 12,35 13,51 
Estado do Paraná 16,47 15,41 14,43 

FONTE: SESA, 2009a, b, c, d, e. 

Com relação à mortalidade infantil, os quatro municípios em análise 

apresentam a seguinte situação: o município de Telêmaco Borba apresentou 

coeficientes acima dos apresentados no Estado do Paraná em todo o período, o 

coeficiente mais expressivo é apresentado no ano de 2004.  O município de Curiúva 

apresentou coeficiente abaixo do apresentado no Estado do Paraná no ano de 2003 

e em 2005 apresentou um índice pouco maior do que o do Estado. Porém, em 2004, 

o município apresenta um coeficiente muito acima (100,81 %) do coeficiente 

estadual. Figueira não apresentou nenhum óbito infantil em 2003, em 2004 

apresentou um coeficiente acima, porém, próximo do coeficiente apresentado pelo 

Estado do Paraná, entretanto, no ano de 2005 apresentou um aumento 
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significativamente acima (161,53 %) do coeficiente estadual. Ibaiti, por sua vez, no 

ano de 2003, apresentou um índice alto: 74,62 % acima do coeficiente estadual, 

mas, apresentou coeficientes menores nos anos de 2004 e 2005.  

Segundo, DATASUS (2009f), as taxas de mortalidade infantil são 

consideradas: altas - quando situadas entre 50 ou mais óbitos em 1.000 nascidos 

vivos; médias – para taxas de 20 a 49 e; baixas - quando as taxas são inferiores a 

20. Sendo assim, todos os municípios apresentaram, dentro do período exposto, um 

ano com taxa alta e dois anos com taxa baixa de mortalidade infantil.  

Durante a realização da Cúpula Mundial da Criança, realizada na sede das 

Nações Unidas em 1990, foram estabelecidas metas de redução da mortalidade 

infantil mundial para o ano de 2000. Para o caso brasileiro, sugeriu-se a meta de 30 

óbitos por mil nascidos vivos. No período em análise, o Ministério da Saúde registrou 

uma queda de 8,7 % da mortalidade infantil nacional. Em 2002, a taxa da 

mortalidade infantil foi de 25,1 por mil nascidos vivos, caindo para 23,1 em 2004, 

(SAÚDE, 2008). No Estado do Paraná, o coeficiente vem decrescendo devido às 

políticas estaduais em imunização, saneamento básico, incentivo ao Programa 

Saúde da Família (PSF), incentivo ao aleitamento materno entre outros. 

Quanto às causas da mortalidade infantil entre as crianças menores de um 

ano de idade, as informações para o ano de 2006 (IPARDES, 2009 b, c, d, e) 

demonstraram que as afecções originadas no período perinatal ainda são a maior 

causa mortis, neste grupo etário. No município de Telêmaco Borba, do total de 

óbitos infantis, 45 % corresponderam a este tipo de causa, em Curiúva 

correspondeu a 80 %, em Figueira representou 33,33 % e em Ibaiti, representou 

40 % das causas mortis do município. Em segundo lugar, no município de Telêmaco 

Borba, as doenças de má formação congênita, deformação e anomalias 

cromossômicas representaram 25 %, em Figueira representaram 33,33 %, e em 

Ibaiti 20 %. Em terceiro lugar, no município Telêmaco Borba, as doenças com 

sintomas, sinais e achados anormais, corresponderam a 20 % como causas de 

mortalidade infantil. Quanto à mortalidade infantil devido a doenças do aparelho 

respiratório, do total de óbitos infantis por município, Telêmaco Borba teve 5 %, 

Curiúva 20 %, Figueira 33,33 % e Ibaiti 20 %. Em Telêmaco Borba as doenças 

infecciosas e parasitárias corresponderam a 5 % das causas. No município de Ibaiti 
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as causas externas representaram 20 % do total de óbitos de menores de um ano. 

As descrições acima correspondem às doenças que foram tidas como causas 

responsáveis pelo total de mortalidade infantil durante o período de 2006 para os 

quatro municípios analisados. A Tabela XIX apresenta o número de óbitos em 

crianças menores de um ano ou em pessoas de qualquer idade (total), por município 

e por tipo de doença. 

Tabela XIX – Óbitos segundo tipos de doenças em menores de um ano e total no ano de 2006 

TELÊMACO 
BORBA 

CURIÚVA FIGUEIRA IBAITI 
TIPOS DE DOENÇAS 

(CID10)* Menores de 
1 ano 

TOTAL Menores 
de 1 ano 

TOTAL Menores 
de 1 ano 

TOTAL Menores 
de 1 ano 

TOTAL 

Infecciosas e parasitárias 1 15 - 3 - 4 - 10 
Neoplasias (tumores) - 56 - 9 - 4 - 27 
Do sangue, órgãos 
hematopoéticos e 
transtornos imunitários 

- 2 - - 
- - 

- 3 

Endócrinas, nutricionais e 
metabólicas - 29 - 5 - 3 - 9 

Transtornos mentais e 
comportamentais - 5 - 3 - - - 1 

Do sistema nervoso - 6 - 2 - - - 3 
Do aparelho circulatório - 139 -   27 - 13 - 91 
Do aparelho respiratório 1 55 1   14 1 3 1 22 
Do aparelho digestivo - 27 - 6 - 2 - 17 
Do sistema osteomuscular e 
tecido conjuntivo - 3 - - - - - 1 

Do aparelho geniturinário - 4 - 4 - - - 6 
Gravidez, parto e puerpério - - - - - - - 2 
Afecções originadas no 
período perinatal 9 9 4 4 1 1 2 2 

Má formação congênita, 
deformação, anomalias 
cromossômicas 

5 5 - - 
1 1 

1 1 

Sintomas, sinais e achados 
anormais 4 21 -      5 - 1 - 14 

Causas externas - 41 - 16 - 7 1 21 
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TELÊMACO 
BORBA 

CURIÚVA FIGUEIRA IBAITI 
TIPOS DE DOENÇAS 

(CID10)* Menores de 
1 ano 

TOTAL Menores 
de 1 ano 

TOTAL Menores 
de 1 ano 

TOTAL Menores 
de 1 ano 

TOTAL 

TOTAL 20 417 5   98 3 39 5 230 
FONTE: MS - DATASUS  -  apud  IPARDES, 2009b, c,  d, e. 
NOTA:* Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde - 10ª 
Revisão Internacional de Doenças. 

d) Cobertura Vacinal 

As ações preventivas realizadas nos municípios em análise nos anos de 

2004, 2005 e 2006, no que concerne à cobertura vacinal, foram conduzidas com o 

intuito de resguardar a saúde da população. 

O Ministério da Saúde avalia que os altos índices de cobertura vacinal 

verificados e de inconformidades identificadas naqueles valores situados acima de 

100 % de cobertura, são conseqüência de estimativas populacionais subestimadas 

que, quando utilizadas para realizar o cálculo dos indicadores, transferem a 

diferença para estes dados, gerando resultados mais elevados do que os 

verdadeiros valores de cobertura vacinal existente no país.  

Esta inconformidade foi verificada em períodos diferenciados nos quatro 

municípios em análise. Em Telêmaco Borba, Curiúva e Ibaiti a inconformidade 

aparece nos anos de 2004 e 2005 e, em Figueira no ano de 2006. Estes dados são 

apresentados na Tabela XX. 

Tabela XX – Cobertura vacinal por período 

TELÊMACO BORBA (%) CURIÚVA (%) FIGUEIRA (%) IBAITI (%) TIPOS 
DA 

VACINA 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 

BCG 107,82 112,01 96,52 112,67 112,22 95,90 96,03 69,54 129,91 114,38 111,28 90,73 

TETRA 111,55 106,80 85,58 114,93 109,50 99,63 90,07 83,44 161,68 105,97 116,15 88,80 

Antipólio 111,55 105,03 85,17 114,93 109,95 99,63 90,07 83,44 161,68 106,19 116,15 88,22 
Hepatite 

B 104,28 101,58 80,79 113,12 109,05 96,27 88,74 79,47 167,29 103,54 116,59 88,61 

FONTE: SESA, 2009j, l, m, n. 
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3.3.3.3 Saneamento Básico e Coleta de Resíduos Sólidos  
Por saneamento básico, entende-se o sistema de abastecimento de água e a 

rede de tratamento de esgoto estruturado nos municípios em análise. Os municípios 

da Área de Influência Direta da LT 230 kV Mauá - Figueira obtêm esses serviços 

através do sistema de atendimento público sob responsabilidade da Companhia de 

Saneamento do Paraná – SANEPAR e, através de captações de fontes naturais, 

sendo responsabilidade da Prefeitura dos municípios. 

As tabelas a seguir apresentam a situação dos municípios em análise com 

relação aos serviços de água e esgoto, relativas ao ano de 2000.  

Tabela XXI – Abastecimento de água, segundo formas, domicílios e moradores 

ABASTECIMENTO 
TELÊMACO 

BORBA CURIÚVA FIGUEIRA IBAITI 

 Domicílios Moradores Domicílios Moradores Domicílios Moradores Domicílios Moradores 

Total (a+b+c) 17.492  60.999 3.495  12.827 2.599  9.019  7.440  26.305 
Rede  Geral (a) 16.985  59.410 2.211  8.043  2.283  7.903  5.833  20.257 
Canalizada em pelo 
menos um cômodo 16.710  58.485 2.090  7.617  2.214  7.696  5.670  19.704 

Canalizada só na 
propriedade ou terreno 275  925  121  426  69  207  163  553  

Poço ou nascente na 
propriedade (b) 379  1.130  1.179  4.328  280  1.005  1.539  5.820  
Canalizada em pelo 
menos um cômodo 269  756  899  3.323  237  864  1.135  4.347  

Canalizada só na 
propriedade ou terreno 7  24  111  384  16  57  83  288  

Não canalizada 103  350  169  621  27  84  321  1.185  

Outra forma (c)  128  459  105  456  36  111  68  228  
Canalizada em pelo 
menos um cômodo 10  26  72  347  10  40  24  99  

Canalizada só na 
propriedade ou terreno 9  37  6  20  2  5  4  15  

Não canalizada  109  396  27  89  24  66  40  114  

FONTE: IBGE/SIDRA - apud CNM, 2009a, b, c, d. 

Pela caracterização populacional predominante em áreas urbanas dos 

municípios, observa-se que a forma mais utilizada é o abastecimento de água pela 

rede geral, absorvendo 97,10 % do total de domicílios, o que é equivalente a 

97,40 % dos moradores do município de Telêmaco Borba. No mesmo município, o 

abastecimento por poço ou nascente atende apenas 2,17 % dos domicílios, 

abrangendo 1,85 % dos moradores. Em Curiúva, o abastecimento de água pela rede 
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geral abrange 63,26 % dos domicílios equivalendo a 62,70 % dos moradores, outra 

fonte bastante utilizada para abastecimento é poço ou nascente que abrange 

33,73 % dos domicílios equivalendo a 33,74 % dos moradores.    

No município de Figueira, o abastecimento de água pela rede geral, atende 

87,84 % dos domicílios sendo equivalente a 87,63 % do total dos moradores. O 

abastecimento por poço ou nascente representa 10,77 % dos domicílios equivalendo 

a 11,14 % dos moradores. Em Ibaiti a rede geral de abastecimento de água atende a 

78,40 % dos domicílios equivalendo a 77,01 % moradores e a forma de 

abastecimento por poço ou nascente atende 20,69 % de domicílios equivalendo a 

22,13 % dos moradores. 

O atendimento dos municípios pela rede de esgotos e tipo de tratamento é 

apresentado na Tabela XXII, a seguir. 

Tabela XXII – Redes de esgoto, segundo formas, domicílios e moradores no ano de 2000. 

TELÊMACO BORBA CURIÚVA FIGUEIRA IBAITI                                
ATENDIMENTO 

Domicílios Moradores Domicílios Moradores Domicílios Moradores Domicílios Moradores 

Total  17.492 60.999 3.495  12.827  2.599  9.019  7.440  26.305  
Rede geral de esgoto 
pluvial  8.418 28.887 24  81  405  1.394  1.076  3.708  

Fossa séptica 2.238 7.918 9  44  60  192  642  2.187  

Fossa rudimentar 4.642 16.577 3.058  11.241  1.878  6.587  4.990  17.684  

Vala 307 1.130 87  364  145  496  245  926  

Rio, lago ou mar 868 2.960 13  56  14  53  22  82  

Outro escoadouro 671 2.342 57  216  14  49  76  278  
Não tinham banheiro 
nem sanitário 348 1.185 247  825  83  248  389  1.440  

FONTE: IBGE/SIDRA - apud CNM, 2009e, f, g, h.  

Nota-se que em três municípios há predominância na utilização da fossa 

rudimentar e apenas um município predomina a rede geral de esgoto pluvial 

conforme informações obtidas junto a CNN (2009e, f, g, h). Em Telêmaco Borba, a 

margem para os domicílios que possuem a rede geral de esgoto pluvial como forma 

de escoamento é de 48,98 %, abrangendo 48,25 % de moradores. A segunda forma 

mais utilizada é a fossa rudimentar com 27,01 % dos domicílios correspondente a 

27,69 % dos moradores. A fossa séptica obteve uma margem de 13,02 % dos 

domicílios cobrindo 13,23 % dos moradores.  
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Curiúva tinha no ano de 2000, 89,73 % dos domicílios, o equivalente a 

90,19 % de sua população fazendo escoamento sanitário através da fossa 

rudimentar, em segundo lugar, com 7,25 % dos domicílios equivalendo a 6,62 % dos 

moradores não tinham banheiro e nem sanitário e 1,67 % dos domicílios que 

equivale a 1,73 % dos moradores utilizavam outro tipo de escoadouro. 

Em Figueira, 76,53 % dos domicílios, o equivalente a 77,28 % dos moradores 

utilizava a fossa rudimentar como forma de esgotamento sanitário de suas 

residências. A rede geral de esgoto pluvial era utilizada por 16,50 % dos domicílios 

cobrindo 16,36 % do total de moradores. E, 3,38 % dos domicílios abrangendo 

2,91 % dos moradores ainda não tinham banheiro e nem sanitário. A fossa séptica 

também era utilizada por 2,44 % dos domicílios abrangendo 2,25 % dos moradores 

como forma de escoamento sanitário. 

No município de Ibaiti, a fossa rudimentar era utilizada por 69,35 % dos 

domicílios, o equivalente a 69,68 % dos moradores como forma de esgotamento 

sanitário de suas residências. A rede geral de esgoto pluvial era utilizada por 

14,95 % dos domicílios cobrindo 14,61 % dos moradores. A fossa séptica era 

utilizada por 8,92 % dos domicílios abrangendo 8,62 % dos moradores como forma 

de escoamento sanitário. E, 5,41 % dos domicílios abrangendo 5,67 % dos 

moradores ainda não tinham banheiro e nem sanitário. 

Outros tipos de escoamento utilizados nos municípios, em menor proporção, 

podem ser observados na tabela acima.   

Com relação à coleta e destinação final dos resíduos sólidos urbanos nos 

municípios de influência direta do traçado da linha de transmissão, o atendimento 

está discriminado na Tabela XXIII. 
Tabela XXIII – Número de domicílios e moradores atendidos por coleta de resíduos sólidos urbanos 

TELÊMACO BORBA CURIÚVA FIGUEIRA IBAITI                                
ATENDIMENTO Domicílios Moradores Domicílios Moradores Domicílios Moradores Domicílios Moradores 

Total  17.492  60.999  3.495  12.827  2.599  9.019  7.440  26.305  

Coletado 17.016  59.422  1.986  7.111  2.066  7.153  5.255  18.234  
Coletado por serviço de 
limpeza (a) 16.946  59.178  1.981  7.091  2.066  7.153  5.237  18.167  
Coletado em caçamba de 
serviço de limpeza  (b) 70  244  5  20  --  --  18  67  

Queimado (c) 256  855  1.085  4.173  317  1.148  1.522  5.690  

Enterrado (d) 23  69  109  387  27  81  106  362  
Jogado em terreno baldio 
ou logradouro (e) 111  377  273  1.017  172  576  489  1.784  
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TELÊMACO BORBA CURIÚVA FIGUEIRA IBAITI                                
ATENDIMENTO Domicílios Moradores Domicílios Moradores Domicílios Moradores Domicílios Moradores 
Jogado em rio, lago ou mar 
(f) 45  155  6  19  2  8  17  73  

Outro destino (g) 41  121  36  120  15  53  51  162  

FONTE: IBGE/SIDRA – apud CNM, 2009i, j, l, m.   

O lixo coletado aparecia em números significativos nos municípios em 

referência, no ano de 2000, conforme informações da CMM (2009i, j, l, m). Em 

Telêmaco Borba, este tipo de destinação beneficiava 96,88 % dos domicílios e 

97,01 % dos moradores. Curiúva possuía coleta em aproximadamente 56,68 % dos 

domicílios abrangendo 55,28 % de sua população total. Em Figueira a coleta de lixo 

atendia 79,49 % dos domicílios e 79,31 % dos moradores. E, em Ibaiti a coleta de 

lixo é realizada em 70,39 % dos domicílios e 69,06 % dos moradores. 

Em três dos municípios analisados, ainda havia números significativos para 

outras formas de destinação do lixo urbano. Em Curiúva, a queima de lixo aparecia 

em 31,04 % dos domicílios equivalendo a 32,53 % dos moradores locais, também, o 

lixo jogado em terreno baldio ou logradouro aparecia em 7,81 % dos domicílios 

abrangendo 7,93 % da população local. No município de Figueira 12,20 % dos 

domicílios equivalendo a 12,73 % dos moradores ainda queimavam o lixo doméstico 

e, também, 6,62 % dos domicílios equivalendo a 6,39 % dos moradores ainda 

jogavam o lixo em terrenos baldios ou logradouro. Em Ibaiti, o lixo queimado é 

utilizado em 20,46 % dos domicílios abrangendo a 21,63 % dos moradores e o lixo 

jogado em terreno baldio ou logradouro aparece em 6,57 % dos domicílios 

abrangendo uma população de 6,78 %.  

As outras formas de coleta de lixo aparecem em números poucos 

significativos e podem ser verificadas na tabela acima. 

Quanto aos resíduos de saúde, em cumprimento à Resolução 

CONAMA 358/2005, os mesmos têm sua coleta e destinação terceirizada por 

empresa devidamente licenciada nos quatro municípios analisados, a qual recolhe, 

transporta e dá a destinação de acordo com a legislação, aos resíduos das unidades 

de saúde dos municípios.  

As embalagens vazias de produtos agroquímicos são recolhidas por meio de 

um convênio firmado entre as prefeituras dos municípios em análise e empresas 

especializados do setor, devidamente licenciadas, ou, pelas próprias revendedoras 
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dos produtos, que recebem as referidas embalagens e as encaminha até a central 

de recolhimento.  

Com relação aos resíduos sólidos industriais, segundo informações das 

Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente dos municípios analisados e das 

indústrias consultadas durante a pesquisa de campo, os mesmos são recolhidos por 

empresas especializadas do setor, que transportam e fazem a destinação final dos 

resíduos.  

3.3.3.4 Sistema de Educação  
A análise do sistema de educação compreende a avaliação das estruturas 

físicas e também de indicadores que permitam perceber a qualidade deste 

atendimento nos municípios analisados.  

Segundo informações de 2007 obtidas junto ao IPARDES (2009b, c, d, e), o 

número de alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino nos quatro 

municípios é apresentado conforme a Tabela XXIV. 

Tabela XXIV – Número de matrículas por níveis de ensino nos três municípios - 2007 

NÚMERO DE MATRÍCULAS 
INDICADORES 

Telêmaco Borba Curiúva Figueira Ibaiti 
Pré-escolar   2.004   215    35   101 
Ensino Fundamental 11.252 2.605 1.564 4.958 
Ensino Médio  3.116     621    477 1.596 
Total          16.372 3.441 2.076 6.655 

FONTE: MEC-INEP - apud IPARDES, 2009b, c, d, e. 

Do total de alunos matriculados nos quatro municípios no ano de 2007, em 

Telêmaco Borba, 12,24 % estão na pré-escola, 68,73 % no ensino fundamental e 

19,03 % no ensino médio. Em 2007, no município de Curiúva, a soma total das 

matriculas distribuiu-se em: 6,25 % na pré-escola, 75,70 % no ensino fundamental e 

18,05 % no ensino médio. Em Figueira 1,68 % foram matriculados na pré-escola, 

75,34 % no ensino fundamental e 22,98 % no ensino médio e, no município de Ibaiti, 

1,52 % das matrículas foram para a pré-escola, 74,50 % para o ensino fundamental 

e 23,98 % para o ensino médio.  
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A Tabela XXV apresenta as estruturas físicas de atendimento aos alunos dos 

municípios analisados no ano de 2006, segundo dados levantados junto ao 

IPARDES (2009 b, c, d, e).  

Com relação à distribuição de alunos por docente, observa-se que em 2006 o 

município de Telêmaco Borba apresentava uma proporção de 16,45 alunos por 

docente do ensino pré-escolar ao ensino médio, Curiúva possuía 15,64 alunos por 

docente, Figueira tinha uma proporção de 14,72 alunos por docente e, em Ibaiti a 

proporção era de 16,64 alunos por docente para níveis citados acima.  

Tabela XXV – Corpo docente e estabelecimentos de ensino na educação básica por município 

DOCENTES ESTABELECIMENTOS DE ENSINO EDUCAÇÃO 
BÁSICA Federal Estadual Municipal Particular Total Federal Estadual Municipal Particular Total 

TELEMACO BORBA 

Pré-Escola - - 66 34 100 - - 21 10 31 

Fundamental - 300 234 62 596 - 15 22 6 43 

Médio - 225 - 74 299 - 10 - 2 12 

CURIÚVA 

Pré-Escola - - 12 2 14 - - 6 1 7 

Fundamental - 93 67 - 160 - 5 7 - 12 

Médio - 46 - - 46 -    2 - - 2 

FIGUEIRA 

Pré-Escola - - 10 -  10 - - 4 - 4 

Fundamental - 54 50 - 104 - 3     6 - 9 

Médio - 27 - - 27 -     1 - - 1 

IBAITI 

Pré-Escola - - 15 17 32 - - 11 2 13 

Fundamental - 126 99 22 247 - 6 13 2 21 

Médio - 92 - 29 121 - 3 - 1 4 
FONTE: MEC-INEP – apud IPARDES, 2009b, c, d, e. 
Nota: Particular: inclui as instituições de ensino particulares, comunitários, confessionais e 
filantrópicos. 

A Tabela XXVI demonstra o número de alunos matriculados no ensino 

superior, bem como a ocupação dos professores e o número de estabelecimentos 

segundo a dependência administrativa no município de Telêmaco Borba e Ibaiti 

(IPARDES, 2009b, e).  
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Tabela XXVI - Número de matriculas, docentes e estabelecimentos por dependência administrativa 

no ensino superior – 2006. 

TELEMACO BORBA IBAITI ENSINO 
SUPERIOR Federal Estadual Municipal Particular Total Federal Estadual Municipal Particular Total 

Matrículas - 48 - 916 964 - - - 664 664 

Docentes - - - 68 68 - - - 51 51 

Estabelecimentos - 1 - 1 2 - - - 1 1 
Fonte: MEC/INEP –  IPARDES, 2009b, e.  
Nota: Particular: inclui as instituições de ensino particulares, comunitários, confessionais e filantrópicos. 

3.3.4 Componente Econômico 
Na análise dos aspectos econômicos dos municípios de Telêmaco Borba, 

Curiúva, Figueira e Ibaiti serão avaliados os dados referentes aos setores primário 

(agropecuária), secundário (indústria) e terciário (comércio e serviços), 

considerando-se o valor adicionado por setor, a arrecadação do ICMS e as 

principais atividades desenvolvidas nos segmentos de produção existentes nos 

municípios. 

3.3.4.1 Valor Adicionado por Setor e PIB 
O valor adicionado corresponde, para cada município, ao valor das 

mercadorias saídas e dos serviços de comunicação e transporte prestados no seu 

território, deduzido do valor das mercadorias entradas e dos serviços de transporte e 

de comunicação adquiridos, em cada ano civil imediatamente anterior ao da 

apuração.  

Os dados de valor adicionado referentes a 2007 para os municípios de 

Telêmaco Borba, Curiúva, Figueira e Ibaiti, obtidos junto ao IPARDES (2009b, c, d, 

e), são apresentados em reais na Tabela XXVII. 

Tabela XXVII – Valor adicionado por setor em 2007 (reais) 

SETOR   MUNICÍPIO Primário % Secundário % Terciário % TOTAL 

Telêmaco Borba  162.388.743  16,53  673.146.196 68,54 146.676.950 14,93 982.211.889 
Curiúva 20.143.381 45,01 11.858.788 26,50 12.748.857 28,49 44.751.026 
Figueira 3.745.079 9,19 31.680.184 77,71 5.341.540 13,10 40.766.803 
Ibaiti 40.260.045 35,67 35.466.815 31,42 37.144.351 32,91 112.871.211 

FONTE: SEFA – PR - apud  IPARDES, 2009b, c, d, e. 
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Como pode ser observado, no ano de 2007 o município de Telêmaco Borba 

gerou um valor adicionado de R$ 982,2 milhões, mostrando significativa 

predominância das atividades industriais (setor secundário), responsável por 

68,54 % do valor adicionado total, ficando as atividades da agropecuária (setor 

primário) com 16,53 %, e as atividades de comércio e serviços (setor terciário) com 

14,93 %. 

O valor adicionado do município de Curiúva, no ano de 2007, foi de R$ 44,7 

milhões, as atividades agropecuárias (setor primário) contribuíram com 45,01 % 

deste valor, seguida das atividades do comércio e serviço (setor terciário) com 

28,49 % e das atividades industriais (setor secundário) com 26,50 %.  

O município de Figueira, no ano de 2007, gerou um valor adicionado de R$  

40,7 milhões, sendo a indústria (setor secundário) que apresentou maior 

expressividade, representando aproximadamente 77,71 % do valor adicionado total, 

seguida das atividades de comércio e serviços (setor terciário) com 13,10 % e, das 

atividades de agropecuária (setor primário) com 9,19 %. 

No município de Ibaiti, o valor adicionado no ano de 2007, foi de R$ 112,8 

milhões, para os quais as atividades agropecuárias (setor primário) contribuíram com 

35,67 %, seguida das atividades do comércio e serviço (setor terciário) com 32,91 % 

e das atividades industriais (setor secundário) com 31,42 %.  

As atividades industriais predominaram na composição do valor adicionado à 

economia do Estado do Paraná em 2007 pelos municípios de Telêmaco Borba e 

Figueira. Em Curiúva, a maior contribuição ao valor adicionado em 2007, foi 

verificada na atividade agropecuária, enquanto no município de Ibaiti, a indústria, a 

agropecuária e os serviços contribuíram de forma equilibrada para a composição do 

valor adicionado por este município à economia do estado.  

Segundo informações do IPARDES (2009), em 2005 o PIB per capita 

(indicadores econômicos agregados: produto, renda, despesa, que indica valores 

para a economia de forma absoluta, PIB, divididos pela população) dos municípios 

de Telêmaco Borba, Curiúva, Figueira e Ibaiti, são apresentados na Tabela XXVIII. 

Tabela XXVIII – Produto interno bruto por município e per capita em 2005 

MUNICÍPIO PIB per capita 
R$/hab 
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MUNICÍPIO PIB per capita 
R$/hab 

Telêmaco Borba 12.927 
Curiúva 5.114 
Figueira 4.589 
Ibaiti 6.618 
Estado do Paraná 12.339 

FONTE: IBGE - apud IPARDES, 2009a, b, c, d, e.  

Na distribuição do PIB per capita, Telêmaco Borba apresentou a melhor 

situação entre os municípios analisados, apresentando um pouco acima do valor do 

PIB per capita apresentado pelo estado.  Curiúva, Figueira e Ibaiti apresentaram 

valores bem abaixo.  

a) ICMS 

Quanto ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, 

(imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações 

de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação), a Tabela 

XXIX, a seguir, apresenta as arrecadações para os quatro municípios em análise 

referentes ao ano de 2007, segundo SEFA, 2009. 

Tabela XXIX – ICMS total municipal 

MUNICÍPIO ICMS 
R$ 

Telêmaco Borba 26.310.571,21 
Curiúva 2.459.628,32 
Figueira 1.051.324,26 
Ibaiti 4.303.658,83 
Estado do Paraná 2.530.494.769,90 

FONTE: SEFA/FIAFI, 2009. 

O município de Telêmaco Borba devido ao tamanho da sua economia e da 

intensidade da atividade industrial que gera movimento em comércio e serviços 

recebe o maior benefício financeiro entre os municípios comparados, 1,04 % da 

receita total de ICMS distribuída pelo Estado aos municípios. Curiúva recebe 0,10 %, 

Figueira 0,04 % e Ibaiti 0,17%. Juntos, os quatro municípios são beneficiados com 

1,35 % do ICMS paranaense. 
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3.3.4.2 Agropecuária 
A relação dos principais produtos cultivados nos quatro municípios em 

análise, segundo dados de 2006, coletados junto ao IPARDES (2009a, b, c, d, e), 

estão representados na Tabela XXX. 

Tabela XXX – Produção agrícola dos principais produtos por município em 2006  

TELEMACO 
BORBA CURIÚVA FIGUEIRA IBAITI PARANÁ 

PRODUTOS Área 
(ha) 

Produção 
(t) 

Área 
(ha) 

Produção 
(t) 

Área 
(ha) 

Produção 
(t) 

Área 
(ha) 

Produção 
(t) 

Área 
(ha) 

Produção  
(t) 

Soja 280 648 3.200 7.926 1.000 1.250 8.000 11.537 4.154.667 9.362.901 

Milho 230 966 4.000 16.450 1.250 3.425 6.500 19.300 2.413.754 11.239.987 

Feijão 10 9 2.300 1.840 500 300 3.700 3.620 590.050 818.015 

Arroz - - 750 1.350 130 234 950 1.780 59.804 173.187 

Café (em coco) - - 690 1.061 870 1.303 3.409 5.328 100.319 135.104 

Trigo - - 400 336 200 176 700 1.008 767.566 1.236.294 

Cana-de-açucar - - 35 1.750 50 2.500 5.000 365.000 432.815 33.917.335 

Fonte: IBGE: Produção Agrícola Municipal – apud IPARDES, 2009a, b, c, d, e.  

Destas informações, verifica-se que, nos municípios analisados, a produção 

de milho é predominante como plantação agrícola, exceto em Ibaiti, onde soja 

predomina em área cultivada e a cana-de-açucar em produtividade. Observa-se que 

todas as culturas analisadas são diversificadas em termos de área plantada e 

produtividade, acompanhando as tendências do Estado.  

O cultivo do café (em coco) apresenta as seguintes produções em relação ao 

total produzido pelo Estado: Curiúva - 0,79 %, Figueira - 0,96 % e, Ibaiti - 3,94 %. 

Em termos de produção agrícola, o município de Ibaiti apresenta melhores 

resultados entre os quatro municípios, principalmente no condizente à plantação de 

cana-de-açúcar (1,08 % da produção estadual) e à plantação de arroz (1,03 % da 

produção estadual). Já o município de Telêmaco Borba apresenta pouca 

expressividade na agricultura.  

Há também a presença de outras culturas menos representativas em termos 

de áreas cultivadas como banana, batata-doce, uva, pêssego, pêra, erva-mate (folha 

verde), ervilha dentre outras, que compõem a produção agrícola nos municípios 

analisados. 

O município de Figueira se destaca na produção mineral, sendo o único no 

Estado na produção de carvão com 78.001 toneladas no ano de 2006 (IPARDES, 
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2009 d). Na produção de argila, o município de Curiúva representa 5,30 % e Ibaiti 

representa 0,84 % da produção total do Estado do Paraná. O município de 

Telêmaco Borba representa 1,47 % da produção de areia em relação à produção 

total do Estado.  

Quanto às atividades de pecuária, em três dos municípios, o que possui maior 

representatividade é a avicultura, seguida de bovinocultura, e suinocultura. A bacia 

leiteira da região é de pequena expressividade nos quatro municípios analisados. 

Estes não atingiram 0,50 % no ano de 2006 em relação à produção do Estado. 

3.3.4.3 Indústria e Comércio 
Segundo o IPARDES (2009a) o Paraná possuía, em 2006, 27.062 

estabelecimentos industriais. O município de Telêmaco Borba, de predominância 

industrial, contava com 141 estabelecimentos industriais, concentrados na indústria 

da madeira e do mobiliário, na indústria de produtos alimentícios, da bebida e álcool 

etílico, indústria metalúrgica, indústria do papel, papelão, editorial e gráfica, entre 

outras, responsáveis por um valor adicionado de R$ 673.146.196.  

No município de Curiúva a predominância é do setor agropecuário. O setor 

industrial ocupa a terceira posição das atividades econômicas com 24 

estabelecimentos que se concentram no ramo da indústria da madeira e do 

mobiliário, na indústria de produtos minerais não metálicos, na indústria metalúrgica, 

entre outras, contabilizando na época do levantamento um valor adicionado de R$ 

11.858.788 para o município.  

Figueira que tem predominância no setor industrial, contava com 15 

estabelecimentos concentrados na indústria madeireira e do mobiliário, indústria de 

produtos alimentícios, da bebida e álcool etílico, indústria de extração de minerais e 

indústria de produtos minerais não metálicos e outras, que juntas são responsáveis 

por um valor adicionado de R$ 31.680.184. 

Em Ibaiti a predominância é do setor agropecuário. O setor industrial é o 

terceiro nas atividades econômicas do município, possuindo 41 estabelecimentos 

distribuídos na indústria de produtos alimentícios, da bebida e álcool etílico, indústria 

da madeira e do mobiliário, indústria têxtil, do vestuário e artefatos de tecido, 

indústria de produtos minerais não metálicos, junto a outras somaram para o 

município um valor de adicionado de R$ 35.466.815. 
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Em relação aos estabelecimentos comerciais e de serviços, para este mesmo 

período, o Paraná contava com 200.915 estabelecimentos, sendo que Telêmaco 

Borba possuía 1.111 estabelecimentos de comércio e serviços, responsáveis por um 

valor adicionado de R$ 146.676.950. Curiúva contava com 221 estabelecimentos de 

comércio e serviços que obtiveram juntos um valor adicionado de R$ 12.748.857. 

Figueira possuía 130 estabelecimentos de comércio e de serviços, representando 

um valor adicionado de R$ 5.341.540. Ibaiti tinha 573 estabelecimentos de comércio 

e serviços que somavam um valor adicionado de R$ 37.144.351 (IPARDES, 2009b, 

c, d, e). 

3.3.4.4 Infra-estrutura Regional 
Neste tópico serão apresentados os dados referentes ao sistema viário, rede 

de energia elétrica e sistema de comunicação, visando análise do potencial de 

integração dos municípios de Telêmaco Borba, Curiúva, Figueira e Ibaiti com as 

demais regiões do Estado e com o restante do país. 

Com relação ao sistema viário e de transporte, os municípios de Telêmaco 

Borba, Curiúva, Figueira e Ibaiti apresentam-se razoavelmente bem servidos de 

rodovias e estradas municipais que garantem o acesso à Capital e ao restante do 

Estado.  

O acesso para os quatro municípios, a partir da Capital do Estado, se faz pela 

BR 376/BR277 sentido norte em direção a Ponta Grossa. Já o acesso para a cidade 

de Telêmaco Borba se dá por meio da BR-376 no sentido Ortigueira e PR-160, 

situando-se este município a aproximadamente 241 km do centro da Capital do 

Estado. Para Curiúva, o acesso se dá pela PR-090 sentido Londrina, estando este 

município localizado a aproximadamente 281 km distante da capital paranaense. E, 

para Figueira, o acesso também se realiza pela PR-090 até o município de Curiúva, 

seguindo pela PR-160 até Figueira. A cidade de Figueira localiza-se a 

aproximadamente 303 km da Capital do Estado. O acesso à cidade de Ibaiti se dá 

também pela PR-090, estando esta cidade localizada a cerca de 295 km do centro 

da Capital. 

No que diz respeito aos serviços de atendimento de energia elétrica, nos 

quatro municípios os mesmos são prestados pela Companhia Paranaense de 

Energia - COPEL. O consumo e o número total de ligações por município no ano de 
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2007, segundo informações do IPARDES (2009b, c, d, e), são apresentados na 

Tabela XXXI. 

Tabela XXXI – Consumo de energia elétrica e número de ligações em 2007 

MUNICÍPIO CONSUMO (MWh) LIGAÇÕES 

Telêmaco Borba 486.016 21.803 
Curiúva 13.666 4.437 
Figueira 14.432 3.014 
Ibaiti 38.646 10.203 

Fonte: COPEL – apud IPARDES, 2009b, c, d, e. 

Do total do consumo de energia no município de Telêmaco Borba, os maiores 

consumidores foram distribuídos entre: consumo livre (indústrias) - 73,32 %; setor 

secundário (industrial) - 14,36 %; residencial - 6,44 %; setor terciário (comércio e 

serviços) - 3,48 %; os 2,40 % restantes estão distribuídos entre a área rural e outras 

classes. 

No município de Curiúva, os consumidores distribuem-se nos setores 

secundário (industrial) com 31,98 %, residencial com 28,75 %, área rural com 

14,74 %, setor terciário (comércio e serviços) com 13,06 % e outras classes com 

11,48 %. 

Em Figueira os maiores consumidores foram: setor terciário (serviços e 

comércio) com 32,02 % seguido do setor secundário (industrial) com 31,35 %,     

setor residencial com 21,40 %, outras classes com 10,61 % e área rural com 4,62 %. 

Em Ibaiti, o consumo de energia gasto foi distribuído entre: setor terciário 

(serviços e comércio) com 41,64 % seguido pelo setor residencial com 26,84 %, 

outras classes com 11,40 %, área rural com 11,37 % e setor secundário (industrial) 

com 8,75 %. 

Quanto aos sistemas de comunicação, os serviços de telefonia fixa são 

operados pela empresa Telepar – Brasil Telecom. Porém não foram diagnosticados 

os serviços prestados.  

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT mantinha, no ano de 

2007, uma agência de correios e uma agência de correios franqueada em Telêmaco 

Borba. Em Curiúva e Figueira havia uma agência de correios para cada município e 
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em Ibaiti havia uma agência de correio e cinco agências de correio comunitárias 

(IPARDES, 2009b, c, d, e). 

Quanto à radiodifusão e serviços de televisão, Telêmaco Borba contava com 

três emissoras de radiodifusão e Ibaiti tinha duas emissoras de radiodifusão.  

Curiúva e Figueira não apresentaram nenhuma informação sobre estes serviços de 

comunicação para o ano de 2007 (IPARDES, 2009b, c, d, e).  

3.3.5 Os Indígenas da Bacia do Rio Tibagi 
A bacia do rio Tibagi abrigava em 2008 um conjunto de terras indígenas já 

regularizadas, outras homologadas e algumas em estudo. Estas terras estão 

distribuídas por vários municípios da região. Com relação à LT Mauá-Figueira, a 

terra indígena Mococa, já regularizada pelo governo federal, é a que se encontra em 

local mais próximo. Os indígenas de Mococa são:  
34 famílias que somam 158 indivíduos, de acordo com o censo elaborado pelos técnicos da 
Funasa. Suas casas, em número de 30, são de alvenaria, construídas recentemente com 
recursos da Companhia Paranaense de Habitação (Cohapar). Preservam os seus ranchos 
confeccionados com material vegetal coletado na mata, que são utilizados como cozinha, 
para guardar utensílios domésticos e receber visitas. (HELM, 2006). 

De uma maneira geral, os indígenas desta região são chamados, pelos não 

índios, como “indígenas do Tibagi” ou “índios do Tibagi”. Os de Mococa, em 

especial, segundo HELM (2006), preservam suas tradições por terem se mantido 

isolados até recentemente.  

Embora a terra indígena Mococa compreenda apenas uma superfície de 848 

hectares e não venha a ser diretamente afetada pela implantação da Linha de 

Transmissão Mauá-Figueira, a mesma se insere em um conjunto de diversas terras 

indígenas de existência histórica na bacia do rio Tibagi e culturalmente interligadas, 

porém não demarcadas de forma contínua das quais se destacam as seguintes: 

Barão de Antonina, habitada por índios Kaingang; São Jerônimo, onde vivem índios 

Kaingang, Guarani e uma família Xetá, em terras localizadas no município de São 

Jerônimo da Serra; Apucaraninha, habitada por índios Kaingang, situada no 

município de Tamarana; Queimadas e Mococa, ocupadas pelos Kaingang no 

município de Ortigueira. (HELM,2007). 
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Figura XXVIII - Localização das terras indígenas da bacia do rio Tibagi em relação à LT Figueira-Mauá e à UHE Mauá - 
Fonte: FUNAI, 2008. 

O processo de institucionalização destas áreas indígenas vem sendo 

marcado por conflitos sociais diversos desde as primeiras ocupações da região por 

brancos europeus no século XVIII. Diversas visões e interesses se mantêm em 

contraposição quanto à questão da preservação dos direitos indígenas ao território e 

ao uso tradicional dos mesmos. Como nas várias situações sociais em que 

interesses divergem, nesta também as ideologias se aglutinam em extremos que 

vão desde a completa evacuação dos não índios - estabelecidos em amplos 

territórios historicamente ocupados por indígenas e com baixo grau de antropização 

– até a confinação das populações indígenas remanescentes em áreas limitadas e 

desprovidas de relevância econômica ou estratégica4. Construído dessa forma, este 

                                                      
4 Para uma análise do racismo ambiental implícito em ações governamentais, ver FILIPPIN, R.F. & FILIPPIN, C.S. Racismo 
ambiental e explosividade social na Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi: o descaso com a participação da sociedade na 
instalação das usinas hidrelétricas. Disponível em 
http://www.sociologia.ufsc.br/npms/rafael_ferreira_filippin_christina_christoforo.pdf. Acesso em fevereiro de 2009.  E, para 
uma compreensão do papel dos antropólogos a serviço do desenvolvimento na América Latina ver BAINES, S. & SILVA, 
C.T. Antropólogos, Usinas Hidrelétricas e Desenvolvimentalismo na América Latina. Disponível em 
http://www.unb.br/ics/ceppac/conteudo/serie/018_baines_teofilo_da_silva_2008.pdf . Acesso em fevereiro de 2009 
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tipo ideal permite, por meio de uma dicotomia, identificar uma primeira grande 

dificuldade: a afirmação efetiva dos direitos de indígenas e de não índios de maneira 

complementar e não excludente.  

Como já referido, a área indígena situada em local mais próximo à LT 

projetada é a de Mococa. As diversas inter-relações entre esta área indígena e a LT 

Mauá-Figueira devem ser compreendidas dentro do contexto mais amplo de 

influências recíprocas inerentes ao planejamento, construção e operação da UHE 

Mauá. Alguns estudiosos preferem abordar as influências recíprocas entre indígenas 

e empreendimentos de grande porte a partir do conceito de “impacto global”. Assim, 

por exemplo, afirma-se que 
Os povos indígenas quando defrontados com empreendimentos econômicos de grande porte, 
esses lhes causam influências deletérias, em todos os setores de sua vida, desde a sua 
população e as condições materiais de sua sobrevivência, até as suas concepções de vida e 
visões de mundo. Os danos raramente são exclusivos a um número populacional e, sim, a 
um povo como um todo, a uma etnia, a uma cultura. Isto porque o conceito de impacto global 
incorpora uma realidade que não é exclusivamente material [...].O valor simbólico que, por 
exemplo, os rios e as matas têm para os povos indígenas é abordado nesse conceito (IPARJ, 
1998 apud  GRANADO, 2006). 

Diversos estudos vêm sendo realizados sobre este empreendimento e ligam-

se aos procedimentos de avaliação de impactos e ao processo de licenciamento 

ambiental. Em sentido mais restrito, a terra indígena de Mococa não será atingida 

diretamente pela implantação ou operação da LT Mauá-Figueira. Em linhas gerais, 

estas populações indígenas tendem a influenciar e receber influência direta deste 

empreendimento, uma vez que estão estabelecidas no entorno do mesmo. Por essa 

razão, os indígenas que ali vivem ou que para este local se dirigem – diante de seu 

modo de vida – são levados a transitar pelos locais onde se realizará a implantação 

e operação futura da LT Mauá-Figueira. Isto poderá ocorrer também, como é de 

costume, com outras populações tradicionais. Não obstante, a ocorrência destes 

fenômenos demandará por parte do empreendedor a adoção de medidas visando à 

difusão de informação e orientação específicas às populações indígenas, bem como 

às populações tradicionais.  

3.3.6 Entrevistas Realizadas em Campo 
Para elaboração deste diagnóstico foi realizada coleta de dados primários por 

meio de entrevistas realizadas junto a moradores da área diretamente afetada entre 
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os dias 15 e 16 de janeiro de 2009, exclusivamente nas áreas rurais dos municípios 

de Curiúva e Figueira, conforme demonstrado nas fotos da Figura XXIX. Além disso, 

dados secundários foram obtidos nas instituições governamentais responsáveis pela 

produção e divulgação de dados e informações sobre os municípios. 

 
Foto 01 – Entrevista a proprietários da área rural em 

Curiúva 

 
Foto 02 – Instalações de uma propriedade de área rural 

em Curiúva 

 
Foto 03 – Entrevista a moradores da área rural próximo 

da implantação da LT - Bairro Bela Vista em Figueira 

 
Foto 04 – Entrevista a um proprietário de área rural em 

Figueira 

 
Foto 05 – Entrevista a um funcionário de propriedade  
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rural na área de influência direta da LT  - em Figueira Foto 06 – Entrevista a um funcionário de propriedade  

rural – em Figueira 

 
Foto 07 – Entrevista a um funcionário de propriedade 

rural na área de influência direta da LT – divisa de 

municípios Curiúva - em Figueira 

 
Foto 08 – Entrevista a um casal de funcionários de 

propriedade rural na área de influência direta da LT 

Mauá-Fra – Estância Figueira - em Ibaiti 

Figura XXIX – Fotos dos locais e dos entrevistados 

Diante da falta de informações precisas sobre a quantidade de proprietários 

existentes na Área de Influência Direta, verificou-se a impossibilidade de estabelecer 

de forma objetiva a proporção entre estes e a quantidade de proprietários 

entrevistados. A região, por onde passa o traçado da LT Mauá – Figueira é 

composta por propriedades rurais em sua maioria de porte médio e pequeno. Foram 

realizadas 28 entrevistas sendo, 17 com proprietários, 7 com funcionários residentes 

nas propriedades e duas com arrendatários (Tabela XXXII).  Duas entrevistas foram 

realizadas junto a moradores residentes no entorno da Área de Influência Direta da 

LT. 

O número médio de moradores por domicílio na área diretamente afetada é 

três.  

Tabela XXXII - Situação das moradias dos entrevistados na Área de Influência Direta 

Moradia Qt. % 
Própria 20 71,4 % 
Cedida 5 17,9 % 
Alugada 1 3,6 % 
Outras 2 7,1 % 
Total 28 100,0 % 

 

A renda familiar mensal média dos entrevistados estabelecidos na Área de 

Influência Direta do empreendimento corresponde a aproximadamente 5,0 salários 
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mínimos. Entre as atividades agrícolas desenvolvidas, predomina o cultivo do milho, 

desenvolvido por 43 % dos entrevistados, e a soja cultivada por 32 %. Além destes 

há incidência, também, do cultivo de feijão, café, trigo, mandioca, arroz e aveia. O 

reflorestamento com eucalipto é a atividade desenvolvida por 21,4 % dos 

entrevistados, além do pinus e da araucária. A pecuária é largamente praticada na 

Área de influência Direta e, de acordo com os dados levantados, corresponde a 

53,5 % dos entrevistados.  

Quanto ao grau de escolaridade dos entrevistados, a pesquisa mostrou que 

25 % dos mesmos possuem menos de oito anos de estudo e, igualmente, 25 % 

possuem onze anos de estudo. Além disto, 18 % dos entrevistados declararam 

possuir 15 anos de estudo ou mais, enquanto 3,5 % declaram ser analfabetos. 

No que se refere aos serviços relacionados ao comércio, educação e saúde, a 

maioria dos entrevistados respondeu que os mesmos são obtidos no próprio 

município em que residem. Sete entrevistados, equivalentes a 25 % do total, 

disseram buscar serviços de saúde primeiramente no município e, quando 

necessário, recorrem a Curitiba, Telêmaco Borba ou Londrina.  

Segundo os entrevistados, o transporte escolar no meio rural é feito por meio 

de ônibus disponibilizado pelas prefeituras dos municípios. Para o seu deslocamento 

para os centros urbanos, 78,5 % dos entrevistados responderam que utilizam 

veículo próprio e 21,4 % dos entrevistados disseram utilizar transporte coletivo. 

Todos os entrevistados revelaram possuir conhecimento prévio sobre a 

implantação do empreendimento em questão, sendo 35,60 % favoraveis a 

implantação do mesmo. Entretanto, 43 % deles mostraram-se indiferentes ao fato 

sem deixar, por outro lado, de manifestar preocupação sobre possíveis impactos 

que, segundo eles, poderiam ocorrer sobre as atividades agrícolas. Finalmente, 

21,4 % dos entrevistados a ser diretamente atingidos pelo empreendimento 

manifestaram-se contrários a implantação do empreeddimento em análise.   

Na pesquisa de campo foram levantadas, ainda, as seguintes preocupações 

reveladas pelos entrevistados com relação à linha de transmissão: 

• Traçado corta área de maior valor produtivo no município de Curiúva; 

• Cortes de árvores nativas e centenárias; 
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• Medo e insegurança por problemas que a LT possa vir a causar a 

saúde das pessoas;  

• Preocupação de acidentes com as torres da LT. 

• Risco de morte e fogo por ocasião de acidentes com fios da LT (já 

houve ocorrência na região); 

• Aumento do potencial de descarga elétrica por raios com 

possibilidade de danos a aparelhos eletrônicos (existem três LT’s 

próximas de residências); 

• Medo de queda de torres e de fios em razão de vendavais; 

• Aumento de ruídos (já existe uma LT na propriedade); 

• Algumas propriedades podem se tornar impróprias a implementação 

de alternativas para mudanças futuras nas atividades agrícolas. 

 
Quanto à divulgações de informações sobre o empreendimento, a maioria dos 

entrevistados disse não haver necessidade das mesmas. Porém, 42,8 % 

responderam que gostariam de receber informações através de reuniões 

específicas. 

Outras observações anotadas durantes as entrevistas, constam da planilha de 

tabulação de resultados no Anexo B deste relatório. 
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4 DIAGNÓSTICO ANALÍTICO E FOTOGRÁFICO DA FAIXA DE SEGURANÇA 

A Linha de Transmissão 230 kV Mauá – Figueira possui 43,319  km de 

extensão e seu traçado atinge os municípios de Telêmaco Borba, Curiúva, Figueira 

e Ibaiti.   

Em 23 de dezembro de 2008 foi realizada uma visita de campo no local do 

traçado da futura LT Mauá – Figueira, de maneira a possibilitar a verificação das 

condições dos meios físico, biótico e socioeconômico da área de influência direta do 

empreendimento. Nesta visita, foi possível percorrer grande parte do trajeto da linha, 

identificando a grande maioria dos pontos do traçado. 

No período entre 15 a 16 de janeiro de 2009 foram efetuadas outras 

inspeções em campo. Estas inspeções foram especificamente para levantamentos 

de dados socioeconomicos através de entrevistas com a população diretamente 

atingida com a aplicação de questionários que visaram à obtenção de informações 

como a condição de vida e expectativa da população quanto à implementação do 

empreendimento.   

A seguir são apresentadas as imagens fotográficas (Figura XXX) realizadas 

nestas inspeções de campo, tendo como ponto de partida a Subestação Figueira, no 

município de Ibaiti que é final do traçado, seguindo até o local da Subestação Mauá, 

início do traçado, no município de Telêmaco Borba.  

As descrições seguem o seguinte esquema: 

 
 
 
 

 
 

A visualização destas imagens é complementada com a dos desenhos do 

projeto da linha de transmissão, em anexo a este relatório (Anexo A). 

 

SE  
Figueira 

SE 
Mauá 

Margem esquerda 

Margem direita 
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Foto 01 – SE Figueira localização do MV01 

 
Foto 02 – Localização do vértice MV02 

 

 
 

Foto 03 – Vista do vértice MV01 sentido MV02 e MV03 

 

 
 

Foto 04 – Localização do MV04  

 

 
Foto 05 – Localização do MV05 em área rural de Figueira  

Foto 06 – Ponto de Localização do MV06, linha vindo da SE 
Figueira para Curiúva 

MV 01 

MV 02 

MV 02 
MV 03 

MV 01 
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Foto 07 - Vista da localização do MV06 sentido da linha vindo 

da SE Figueira para o MV07 

 
Foto 08 – Localização do MV07 

 

Foto 09 – Sentido da LT vindo de Figueira para Curiúva – MV07 em direção ao MV08 

 
Foto 10 – Vista da localização do MV08 em meio a plantação 

de café 

 
Foto 11 – Sentido da linha em direção ao MV09 no município 

de Curiúva 

MV6 

MV 07

MV 07 

MV09 
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Foto 12 – Vista da localização do MV09 em direção a Se 

Mauá em área rural de Curiúva  

Foto 13 – Vista da localização do MV10 área rural de Curiúva 

 

Foto 14 – Vista da localização do MV12 área rural de Curiúva próximo ao rio Tibagi 

 

Foto 15 – Vista da localização do MV13 antes do Rib. das 

Antas 

 

Foto 16 – Vista da localização da futura casa de máquinas da 

UHE Mauá e futura SE Mauá em de Telêmaco Borba 

Figura XXX – Imagens fotográficas realizadas na inspeção de campo. 

MV09

UHE MAUÁ 
SE MAUÁ 



RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS 
Linha de Transmissão 230 kV Mauá – Figueira 

 120 

5 IMPACTOS AMBIENTAIS 

Neste item são descritos os possíveis impactos da construção da Linha de 

Transmissão 230 kV Mauá – Figueira sobre a área de segurança e entorno. A opção 

de agrupar os impactos de todas as áreas do conhecimento em um único capítulo 

tem como intuito facilitar a compreensão das inter-relações existentes entre estas 

áreas e apresentar os impactos sob um aspecto de globalidade. 

Para orientar a avaliação dos impactos foram destacadas as seguintes 

características: 

• Fase de Ocorrência: O impacto pode ocorrer na fase de planejamento, 

implantação ou operação. 

• Área de Abrangência: Local, regional ou nacional. 

• Natureza: O impacto pode ser positivo ou negativo. 

• Forma como se Manifesta: Direta ou Indiretamente. 

• Probabilidade de Ocorrência: O impacto pode ter uma probabilidade 

certa, alta, média ou baixa de ocorrer. 

• Duração: Curta ou temporária, permanente ou longa ou ainda cíclica. 

• Magnitude: Definição da sua grandeza em termos absolutos (pequena, 

média ou grande). 

• Importância: Determinação do seu significado em termos relativos, ou 

seja, em comparação ao conjunto (pequena, média ou grande). 

• Possibilidade de Reversão: Definição da perspectiva de reversão dos 

seus efeitos, por si, ou através de medidas mitigadoras (irreversível, 

parcialmente reversível ou reversível). 

5.1 RELAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS IDENTIFICADOS  
Alguns impactos ambientais são inevitáveis durante as fases de implantação, 

construção e operação de uma Linha de Transmissão. No entanto, muito dos 

impactos negativos ao meio podem ser minimizados, compensados e até mesmo 

reparados.  

Impactos provocados por empreendimentos de infra-estrutura lineares, como 

as linhas de transmissão de energia, ocorrem normalmente nas imediações à área 

de servidão e ao seu entorno. Os negativos são identificados na área de influência 
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direta, ao longo da servidão, geralmente pontuais, e os impactos positivos são 

identificados em uma esfera maior, na área de influência indireta, ou seja, no 

entorno da área de servidão e municípios envolvidos.  

Um dos maiores impactos, e sobre os quais foram feitas uma grande 

quantidade de questionamento por parte da população atingida, diz respeito às 

áreas agricultáveis e de reflorestamento (Figura XXXI). Em função das proximidades 

do traçado da linha de Trasminssão Mauá – Figueira com o Município de Telêmaco 

Borba, onde se encontra instalada a Indústria de Papel e Celulose da Klabim, a 

mesma percorre grandes trechos sobre áreas de reflorestamento, atividade intensa 

nesta região. Com a implantação da LT, os proprietários não poderão mais utilizar-

se da área para tais atividades, o que causa prejuízo aos mesmos. 

 

 
Detalhe do traçado em área rural sobre a vegetação e 

reflorestamento 

 
Detalhe do traçado em área rural sobre a plantação de feijão 

 
Área de reflorestamento entre o MV12 e MV13 

 
Traçado da LT sobre área com vegetação  

Figura XXXI – Imagens fotográficas de alguns pontos sob a projeção da linha de transmissão 
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Cabe citar que, todo o traçado da linha durante seu projeto foi avaliado 

considerando, além das condições técnicas, as ambientais, de forma a minimização 

dos impactos durante a implantação e posterior operação da linha. 

A seguir são apresentados os impactos identificados relativos às fases de 

planejamento, implantação e operação da linha de transmissão 230 kV Mauá – 

Figueira, sobre os meios físicos, bióticos, e socioeconômicos da área analisada. 

5.1.1 Supressão de Florestas em Estágio Inicial e Médio de Sucessão 
para a Passagem da Linha de Transmissão 

Atividades pertinentes à instalação da linha, tais como o preparo de terreno, 

movimentação de terra, construção de acessos, lançamento dos cabos e a 

passagem da linha de transmissão irão suprimir trechos com vegetação em estágio 

inicial e médio de sucessão, inclusive nas áreas consideradas de preservação 

permanente que não foram possíveis os desvios da linha. Embora a maior parte da 

linha esteja sob áreas já alteradas, na instalação da LT está programado o corte 

seletivo na faixa de segurança quando necessário para melhor operação da linha.  

Tabela XXXIII – Supressão de florestas em estágio inicial e médio de sucessão para a passagem da 

linha de transmissão 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase de ocorrência Implantação 
Área de abrangência Local 

Natureza Negativa 
Forma como se manifesta Direta 

Probabilidade de ocorrência Certa 
Duração Temporária 

Magnitude Pequena 
Importância Baixa 

Possibilidade de reversão Reversível 

• Medidas Preventivas, Mitigatórias e/ou Compensatórias e 
Programas de Monitoramento e Controle 
Medidas Preventivas: 
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• Palestras de orientação aos funcionários envolvidos na abertura da 

área de servidão da LT sobre a minimização de impactos em áreas 

florestadas, principalmente das áreas de preservação permanente; 

• Acompanhamento dos serviços de supressão vegetal por profissional 

especialista na área florestal.  

Medidas Mitigatórias: 

• Minimizar a alteração de áreas com vegetação nativa; 

• Adotar programa de desmatamento e aproveitamento da madeira, 

com inventário florestal das áreas a serem desmatadas; 

• Recuperar áreas alteradas durante as obras, com o plantio de 

espécies locais, típicas de fases iniciais e médias de sucessão; 

• Implementar sistema de fiscalização durante a fase de implantação 

para impedir o roubo da madeiras. 

Medidas Compensatórias: 

• Aplicar programa de educação ambiental, nas escolas e comunidades 

locais, visando à preservação das APPs e conservação de florestas 

nativas, com ênfase especial às ciliares; 

• Recuperar as áreas de preservação permanente atingidas pela LT em 

área igual ou superior ao dobro da área alterada, com espécies locais 

nativas típicas de estágios iniciais e médios de regeneração.  

5.1.2 Supressão de Florestas em Estágio Inicial e Médio de Sucessão 
para a Instalação da Linha de Transmissão 

Em alguns pontos do traçado, as torres ficarão diretamente instaladas sobre 

áreas com vegetação nativa remanescente. Sua instalação acarretará na supressão 

total e permanente de áreas importantes localmente.  

Tabela XXXIV – Supressão de florestas em estágio inicial e médio de sucessão para instalação da 

linha de transmissão 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase de ocorrência Implantação 
Área de abrangência Local 
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ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Natureza Negativa 
Forma como se manifesta Direta 

Probabilidade de ocorrência Certa 
Duração Permanente 

Magnitude Pequena 
Importância Baixa 

Possibilidade de reversão Irreversível 

• Medidas Preventivas, Mitigatórias e/ou Compensatórias e 
Programas de Monitoramento e Controle 

• Restaurar áreas próximas aos locais impactados, vegetação ciliar ou 

outras APPs, com espécies locais nativas típicas de estágios iniciais e 

médios de regeneração.  

5.1.3 Supressão de Florestas em Estágio Inicial e Médio na Faixa de 
Segurança da Catenária 

  
A vegetação de maior porte sob a linha de transmissão terá que ser suprimida 

nos casos em que oferecem riscos de contato com cabo de energia.  

Tabela XXXV – Supressão de florestas em estágio inicial e médio na faixa de segurança da catenária 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase de ocorrência Implantação 
Área de abrangência Local 

Natureza Negativa 
Forma como se manifesta Direta 

Probabilidade de ocorrência Certa 
Duração Permanente 

Magnitude Pequena 
Importância Média 

Possibilidade de reversão Irreversível 

• Medidas Preventivas, Mitigatórias e/ou Compensatórias e 
Programas de Monitoramento e Controle 

• Restaurar áreas próximas aos locais impactados, vegetação ciliar ou 

outras APPs, com espécies locais nativas típicas de estágios iniciais e 

médios de regeneração.   
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5.1.4 Facilitação de Bioinvasões de Espécies Exóticas pela Alteração de 
Hábitats 

Durante a execução das obras, alterações nos ecossistemas locais 

promoverão processos de recolonização por espécies iniciais e oportunistas. As 

espécies exóticas invasoras registradas para a região do estudo poderão ocupar as 

áreas afetadas e iniciar focos de bioinvasão, impedindo a reinstalação das 

comunidades naturais da região.  

Tabela XXXVI – Facilitação de bioinvasões de espécies exóticas pela alteração de hábitats 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase de ocorrência Implantação 
Área de abrangência Local 

Natureza Negativa 
Forma como se manifesta Direta 

Probabilidade de ocorrência Certa 
Duração Permanente 

Magnitude Alta 
Importância Alta 

Possibilidade de reversão Irreversível 

• Medidas Preventivas, Mitigatórias e/ou Compensatórias e 
Programas de Monitoramento e Controle 
Medidas Preventivas: 

• Palestras de orientação aos funcionários envolvidos na abertura da 

área de servidão da LT sobre espécies exóticas e invasoras;  

• Supervisão por profissional qualificado, na escolha das espécies 

utilizadas para a recuperação das áreas afetadas.  

Medidas Mitigatórias: 

• Retirada e controle das espécies exóticas invasoras observadas nas 

áreas em recuperação. 

Medidas Compensatórias: 

• Restaurar áreas próximas aos locais impactados, vegetação ciliar ou 

outras APPs, com espécies locais nativas típicas de estágios iniciais e 

médios de regeneração.    
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5.1.5 Afugentamento e Distúrbios à Fauna 
As atividades de implantação irão acarretar no afugentamento e em distúrbios 

à fauna. Entre as ações com esse tipo de conseqüência, destaca-se o ruído das 

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

diretamente afetadas. 

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

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

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

comportamento, gerando desequilíbrios fisiológicos típicos de situações de tensões. 

Esse impacto é distintamente considerado tendo em vista o incremento de 

ruídos pelos trabalhos de implantação. 

Tabela XXXVII – Atributos do impacto: Afugentamento e distúrbios à fauna  

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase de ocorrência Implantação 
Área de abrangência Local 

Natureza Negativa 
Forma como se manifesta Direta 

Probabilidade de ocorrência Certa 
Duração Curta 

Magnitude Média 
Importância Média 

Possibilidade de reversão Irreversível 

• Medidas Preventivas, Mitigatórias e/ou Compensatórias e 
Programas de Monitoramento e Controle 

• Adoção de medidas de controle de ruídos e da presença de pessoas 

e animais domésticos, principalmente cachorros, nas áreas onde 

estará sendo realizada a construção do empreendimento. 

5.1.6 Caça e pesca predatória 
A caça, somada à presença competitiva e nociva dos animais domésticos, 

conduzem ao afastamento ou mesmo eliminação de grande parte dos mamíferos e 

aves silvestres. 
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A pressão cinegética tende a ser intensificada com o aumento da presença 

humana, causando sérios prejuízos às populações animais, pois, muitos deles, são 

eliminados do ambiente natural local, iniciando assim, um processo de desequilíbrio.  

A instalação na área do empreendimento do canteiro de obras e alojamento 

dos funcionários responsáveis pela construção da linha de transmissão poderá 

aumentar sensivelmente a captura de animais e comprometer o equilíbrio das 

populações locais. 

Tabela XXXVIII – Atributos do impacto: Caça e pesca predatória  

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase de ocorrência Implantação 
Área de abrangência Local 

Natureza Negativa 
Forma como se manifesta Direta 

Probabilidade de ocorrência Baixa 
Duração Curta 

Magnitude Pequena 
Importância Grande 

Possibilidade de reversão Reversível 

• Medidas Preventivas, Mitigatórias e/ou Compensatórias e 
Programas de Monitoramento e Controle 

•  Fiscalização durante as fases de planejamento e de construção do 

empreendimento para evitar a captura de animais por parte dos 

trabalhadores da obra e da população em geral; 

• Atividades de orientação voltada à população envolvida e aos 

trabalhadores ligados ao empreendimento. 

5.1.7 Acidentes com animal peçonhento 
As atividades de construção e de desmatamento poderão acarretar na 

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

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

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

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

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

incrementado em função do deslocamento desses animais para fora da área 

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

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

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

Tabela XXXIX – Atributos do impacto: Acidentes com animal peçonhento  

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase de ocorrência Implantação 
Área de abrangência Local 

Natureza Negativa 
Forma como se manifesta Direta 

Probabilidade de ocorrência Baixa 
Duração Curta 

Magnitude Pequena 
Importância Grande 

Possibilidade de reversão Reversível 

• Medidas Preventivas, Mitigatórias e/ou Compensatórias e 
Programas de Monitoramento e Controle 

•  Utilização de EPI’s adequados pelos trabalhadores; 

• Desenvolver Programa de Controle e Destinação de Resíduos 

Sólidos. 

• Inclusão de temas sobre a conservação da fauna em programa de 

educação ambiental para a população local e para os trabalhadores 

envolvidos. 

5.1.8 Insegurança da população 
A implantação da LT poderá gerar insegurança da população, especialmente 

em relação à segurança das pessoas, dos domicílios e ao possível aumento de 

ruídos.  

Não há comprovação científica de que a exposição aos campos 

eletromagnéticos de uma Linha de Transmissão cause prejuízos à saúde humana ou 

animal. Ainda assim existem normas e padrões internacionais a serem seguidos 

pelo empreendedor.  
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Nas entrevistas realizadas com a população da Área de Influência Direta, 

algumas preocupações dos moradores com relação à implantação da Linha de 

Transmissão ficaram evidenciadas. 

Tabela XL – Atributos do impacto: Insegurança da população 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase de ocorrência Planejamento / Implantação / Operação 
Área de abrangência Localizada 

Natureza Negativa 
Forma como se manifesta Direta 

Probabilidade de ocorrência Certa 
Duração Permanente 

Magnitude Média 
Importância Alta 

Possibilidade de reversão Reversível 

• Medidas Preventivas, Mitigatórias e/ou Compensatórias e 
Programas de Monitoramento e Controle 

• Desenvolvimento de um programa de Comunicação Social visando 

esclarecer os moradores sobre aspectos de convivências com a linha 

de transmissão; 

• Ações para este impacto deverão ainda fazer parte do programa de 

monitoramento das atividades de impantação da linha, que visa 

fiscalizar todas as atividades executadas tanto na fase de implantação 

quanto na fase de operação da LT. 

5.1.9 Utilização Compulsória de Terrenos Rurais para a Faixa de Servidão 
– Relacionamento com Proprietários e a População do entorno 

No transcorrer dos trabalhos haverá a necessidade de aberturas de acessos, 

picadas, faixa de segurança, escavações, quebra de calçamento e outras 

intervenções necessárias para implantação da linha. Caso não haja 

acompanhamento técnico e programas específicos voltados ao relacionamento dos 

empreiteiros com proprietários e a população residente na área do traçado da LT, 

poderão ocorrer desentendimentos e certo desgaste nas relações entre o 

empreendedor e os moradores da região. 
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A faixa de servidão será utilizada pelo empreendedor durante a fase de 

operação de linha de transmissão, fato que exige compensação para os 

proprietários. 

Tabela XLI – Atributos do impacto: Utilização compulsória de terrenos rurais para faixa de servidão – 

relacionamento com proprietários e população do entorno 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase de ocorrência Planejamento / Implantação / Operação 
Área de abrangência Localizada 

Natureza Negativa 
Forma como se manifesta Direta 

Probabilidade de ocorrência Certa 
Duração Permanente 

Magnitude Média 
Importância Alta 

Possibilidade de reversão Reversível 

• Medidas Preventivas, Mitigatórias e/ou Compensatórias e 
Programas de Monitoramento e Controle 

• Ações para este impacto deverão fazer parte Programa de 

Monitoramento das Atividades de Implantação da LT, que visa 

fiscalizar todas as atividades executadas tanto na fase de implantação 

quanto na fase de operação da LT; 

• Elaboração do Programa de Indenização da Faixa de Segurança para 

tratar da compensação aos proprietários afetados pela utilização 

compulsória de parte de sua propriedade. 

5.1.10 Utilização Compulsória de Terrenos Rurais para a Faixa de Servidão 
– Presença de Operadores nas Propriedades 

Durante a operação da linha, frequentemente os operadores do 

empreendimento terão que acessar as propriedades para inspeção e ou correções 

de não conformidades, momento em que o proprietário deverá ser informado das 

intervenções e do período de permanência dos mesmos na propriedade. 

Tabela XLII – Atributos do impacto: Utilização compulsória de terrenos rurais para faixa de servidão – 

presença de operadores nas propriedades 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase de ocorrência Operação 
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ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Área de abrangência Localizada 
Natureza Negativa 

Forma como se manifesta Direta 
Probabilidade de ocorrência Certa 

Duração Temporária 
Magnitude Média 
Importância Alta 

Possibilidade de reversão Reversível 

• Medidas Preventivas, Mitigatórias e/ou Compensatórias e 
Programas de Monitoramento e Controle 
Implantar sistema de informação antecipada ao proprietário quando da 

necessidade de acesso às propriedades para fiscalização ou manutenção da linha. 

5.1.11 Risco de Acidentes Provocados pelo Aumento da Circulação de 
Veículos e Máquinas Pesadas  

No transcorrer dos trabalhos para escavações e implantação da linha, haverá 

um aumento da circulação de veículos e máquinas na região, proporcionando 

possibilidade de acidentes com a população residente nas áreas afetadas. 

Tabela XLIII – Atributos do impacto: Risco de acidentes provocados pelo aumento da circulação de 
veículos e máquinas pesadas 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 
Fase de ocorrência Implantação 

Área de abrangência Localizada 
Natureza Negativa 

Forma como se manifesta Direta 
Probabilidade de ocorrência Média 

Duração Temporária 
Magnitude Média 
Importância Média a Grande 

Possibilidade de reversão Reversível 

• Medidas Preventivas, Mitigatórias e/ou Compensatórias e 
Programas de Monitoramento e Controle 
Ações para este impacto deverão fazer parte do programa de 

Monitoramento das Atividades de Implantação da LT, visando o acompanhamento 

diário das atividades. 
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Implantar e conservar a sinalização de forma adequada, controlar a 

velocidade dos veículos no local e implementar o acompanhamento de técnicos em 

Segurança do Trabalho durante o período de implantação da linha. 

5.1.12 Risco de Acidentes Provocados por Eventos Severos ou Extremos – 
Risco com Quedas de Estruturas  

Durante a fase de implantação e operação da LT, pode vir a acontecer 

eventos severos como: rajadas de ventos, tufões, tornados, chuvas torrenciais e 

outros que possam provocar a queda de torres e de cabos, oferecendo risco de 

acidentes à população. 

Tabela XLIV – Atributos do impacto: Risco de acidentes provocados por eventos severos ou extremos 
– risco com quedas de estruturas 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 
Fase de ocorrência Implantação/Operação 

Área de abrangência Localizada 
Natureza Negativa 

Forma como se manifesta Direta 
Probabilidade de ocorrência Pequena 

Duração Temporária 
Magnitude Média 
Importância Média a Grande 

Possibilidade de reversão Reversível 

• Medidas Preventivas, Mitigatórias e/ou Compensatórias e 
Programas de Monitoramento e Controle 
Desenvolvimento de plano de atendimento para este tipo de evento, 

manter equipe de técnicos treinados para o pronto atendimento desses incidentes, 

visando o socorro à população atingida. 

5.1.13 Risco de Acidentes Provocados por Eventos Severos ou Extremos – 
Risco com Quedas de Estruturas e Paralisação do Fornecimento de 
Energia 

Durante a fase de operação da linha, pode vir a acontecer eventos severos 

como: rajadas de ventos, tufões, chuvas torrenciais e outros, que possam provocar 

queda de torres e de cabos, oferecendo risco de acidentes à população e também 

risco por paralisação no fornecimento de energia, principalmente para hospitais, 

indústrias alimentícias, comércios e outros. 
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Tabela XLV – Atributos do impacto: Risco de acidentes provocados por eventos severos ou extremos 

– risco com quedas de estruturas e paralisação do fornecimento de energia 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase de ocorrência Operação 
Área de abrangência Regional 

Natureza Direta 
Forma como se manifesta Negativa 

Probabilidade de ocorrência Baixa 
Duração Temporária 

Magnitude Média 
Importância Média e Grande 

Possibilidade de reversão Reversível 

• Medidas Preventivas, Mitigatórias e/ou Compensatórias e 
Programas de Monitoramento e Controle 
Manter equipe de técnicos treinados para o pronto atendimento desses 

incidentes, visando o socorro à população atingida e o restabelecimento no 

fornecimento da energia. 

5.1.14 Risco de Acidentes com Trabalhadores Rurais sob a Linha de 
Transmissão 

Durante a fase de operação da linha, poderão ocorrer acidentes com 

trabalhadores rurais sob a linha de transmissão. 

A utilização de foices, enxadas, tratores e outros tipos de equipamentos 

agrícolas oferecem risco de contado com cabos energizados, se utilizado sem os 

devidos cuidados.  

Estes acidentes tornam-se ainda mais graves quando da não utilização ou 

utilização incorreta de equipamentos de proteção individual – EPIs. 

Tabela XLVI – Atributos do impacto: Risco de acidentes com trabalhadores rurais sob a linha de 

transmissão  

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase de ocorrência Operação 
Área de abrangência Local 

Natureza Direta 
Forma como se manifesta Negativa 

Probabilidade de ocorrência Baixa 
Duração Temporária 

Magnitude Média 
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ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Importância Média e Grande 
Possibilidade de reversão Reversível 

• Medidas Preventivas, Mitigatórias e/ou Compensatórias e 
Programas de Monitoramento e Controle 
Desenvolvimento de programa de comunicação social, visando à 

orientação dos agricultores quanto à utilização de áreas sob linha de transmissão e 

a utilização de EPIs. 

5.1.15 Aumento Temporário da Oferta de Empregos 
A implantação da LT 230 kV Mauá – Figueira poderá gerar perspectivas de 

dinamização da economia local durante a fase de construção. No processo de 

implantação a linha de transmissão poderá empregar aproximadamente 150 

trabalhadores no pico da obra com uma duração de 3 a 4 meses. No restante do 

período de construção, o número de trabalhadores deverá ser aproximadamente de 

100 trabalhadores. 

Os trabalhadores deverão ser preferencialmente recrutados na região, 

visando a geração de empregos, mesmo que temporário, nos municípios afetados 

pela linha. 

Tabela XLVII – Atributos do impacto: Aumento temporário da oferta de empregos  

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase de ocorrência Implantação 
Área de abrangência Regional 

Natureza Direta 
Forma como se manifesta Positiva 

Probabilidade de ocorrência Certa 
Duração Temporária 

Magnitude Pequena 
Importância Média 

Possibilidade de reversão Irreversível 

• Medidas Preventivas, Mitigatórias e/ou Compensatórias e 
Programas de Monitoramento e Controle 
Esclarecimento às prefeituras da região, entidades de interesse e à 

população em geral, através do programa de Comunicação Social, com relação à 
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implantação do empreendimento e da possibilidade de utilização da mão-de-obra 

regional. 

5.1.16 Otimização do Suprimento de Energia na Região 
A demanda crescente de energia com confiabilidade e garantia de 

fornecimento tem se transformado em premissa positiva para instalação de novas 

indústrias ao longo do território nacional. A LT 230 kV Mauá - Figueira trará garantia 

de fornecimento de energia firme para os municípios afetados e poderá atrair outras 

indústrias para a região. Estes outros investimentos trazem consigo a perspectiva de 

desenvolvimento socioeconômico, traduzindo na criação de novos postos de 

trabalho, aumento na arrecadação de impostos para os municípios, investimentos 

setoriais, melhoria das condições de renda da população, e conseqüentemente, do 

nível de vida de seus habitantes. 

Tabela XLVIII – Atributos do impacto: Otimização do suprimento de energia na região 

ATRIBUTO QUALIFICAÇÃO 

Fase de ocorrência Implantação / Operação 
Área de abrangência Regional 

Natureza Direta 
Forma como se manifesta Positiva 

Probabilidade de ocorrência Certa 
Duração Permanente 

Magnitude Grande 
Importância Grande 

Possibilidade de reversão Irreversível 

• Medidas Preventivas, Mitigatórias e/ou Compensatórias e 
Programas de Monitoramento e Controle 
As ações para este impacto deverão fazer parte do Programa de 

Comunicação Social do empreendimento, destinado à divulgação ao setor político e 

empresarial. 
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6 PROGRAMAS AMBIENTAIS RECOMENDADOS 

A seguir são apresentados os programas ambientais necessários indicados 

para mitigar e compensar os impactos ambientais negativos e potencializar os de 

natureza positiva decorrentes da implantação da futura linha de transmissão. 

Salienta-se que as proposições a seguir devem constituir o escopo básico do 

Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais que, segundo Resolução 

CONAMA 279/2001, equivale ao Projeto Básico Ambiental – PBA do 

empreendimento. O Relatório supracitado compõe etapa posterior de estudos para a 

obtenção do licenciamento ambiental (licença de instalação) que deverá ser 

submetido à análise e aprovação do órgão ambiental licenciador. 

6.1 PROGRAMA DE DESMATAMENTO COM LEVANTAMENTO 
FITOSSOCIOLÓGICO E APROVEITAMENTO DE IMPACTOS RELACIONADOS 

Supressão das Florestas em Estágio Inicial e Médio de Sucessão e Áreas de 

Preservação Pemane para a Instalação de estruturas, passagem da Linha de 

Transmissão e da Vegetação e na Faixa de Segurança da Catenária. 

Justificativa e Objetivos 
Em relação ao meio biótico, o impacto mais significativo do empreendimento 

diz respeito a necessidade de desmatamentos (limpeza) em determinadas porções 

das faixas de segurança onde ocorrem cobertura florestal. Tendo em vista que estes 

desmatamentos ocorrerão em alguns locais, justifica-se a adoção de um programa 

específico para tratar destas questões.  

Os principais objetivos deste programa são de garantir um corte racional de 

maneira que atenda as necessidades do projeto e garanta o seu aproveitamento 

racional, incluindo neste aspecto, o mapeamento dos acessos para esta retirada, 

minimizando ainda mais os impactos. 

Natureza 
Mitigadora. 

Fase de Implantação 
Durante a implantação. 
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Prazo para Implantação 
6 meses após a emissão da licença de instalação. 

Escopo Mínimo Requerido 

• Levantamento Fitossociológico Florestal das áreas a serem 

desmatadas e adjacências; 

• Planejamento da exploração com identificação dos acessos para 

a retirada da madeira; 

• Seleção e identificação dos consumidores finais da madeira; 

• Obtenção das licenças de corte especial da madeira junto ao IAP 

e IBAMA; 

• Planejamento e método de corte especial para as matas de 

galeria; 

• Cronograma de atividades, identificando a data de início e fim das 

operações. 

Instituições de Apoio 
Instituto Ambiental do Paraná, Batalhão da Policia Florestal e empresas de 

consultoria em meio ambiente e exploração florestal. 

6.2 PROGRAMA DE REPOSIÇÃO FLORESTAL 

Impactos Relacionados 
Supressão das Florestas em Estágio Inicial e Médio de Sucessão e Áreas de 

Preservação Permanente para a Instalação de estruturas, passagem da Linha de 

Transmissão e da Vegetação e na Faixa de Segurança da Catenária. 

Justificativa e Objetivos 
Alguns desmatamentos em locais específicos deverão ser realizados para a 

instalação de estruturas, passagem da linha, e limpeza da faixa de segurança, o que 

acarretará em redução da cobertura florestal da região atingida. Embora o corte 

requerido seja, em termos quantitativos, pouco significativo em relação à cobertura 

florestal remanescente ao longo do seu traçado, o impacto será significativo. Com a 

reposição florestal, que poderá ser destinada para áreas de maior fragilidade 
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ambiental, como matas ciliares, o empreendimento além de compensar o impacto 

que causará, estará contribuindo para a conservação de ambientes para o equilíbrio 

ambiental. 

Natureza 
Mitigatória e Compensatória. 

Fase de Implantação 
Implantação e Operação. 

Prazo para Implantação 
A ser determinado em função de projeto específico, a partir da emissão da 

licença de instalação. 

Escopo Mínimo Requerido 

• Realização de levantamento fitossociológico florestal; 

• Elaboração de projeto específico, com base nas conclusões do 

levantamento;  

• Identificação de áreas de fragilidade ambiental, especialmente as 

localizadas em margens de rios, que necessitem recuperação 

ambiental; 

• Identificação de espécies prioritárias para o reflorestamento, com 

ênfase nas comuns em estágios iniciais e médios de sucessão; 

• Obtenção de mudas, preferencialmente junto aos viveiros do 

Instituto Ambiental do Paraná, que oferecem maior diversidade de 

espécies. 

Instituições de Apoio 
Instituto Ambiental do Paraná, empresas de consultoria em meio ambiente e 

de reflorestamento e prefeituras. 
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6.3 PROGRAMA MINIMIZAÇÃO DE IMPACTOS SOBRE A COBERTURA 
FLORESTAL 

Impactos Relacionados 
Supressão das Florestas em Estágio Inicial e Médio de Sucessão e Áreas de 

Preservação permanente para a Instalação de estruturas, passagem da Linha de 

Transmissão e da Vegetação e na Faixa de Segurança da Catenária. 

 

Justificativa e Objetivos  
Este programa envolve ações desenvolvidas no processo de implantação e 

visa a redução da necessidade de corte de vegetação arbórea ao longo do traçado. 

A equipe técnica responsável pelo projeto buscou implementar novas técnicas 

de maneira a reduzir os impactos ambientais neste empreendimento. Na questão 

ambiental essa atitude passa necessariamente pela mitigação dos impactos 

originados pelo empreendimento e a máxima conservação do ambiente natural. 

Neste projeto, tais medidas já foram adotadas na fase de elaboração do projeto da 

linha. Cabe implementá-las na fase de execução do empreendimento. 

 

Natureza 
Preventiva e Mitigadora 

Fase de Implantação 
Na Implantação do empreendimento 

Prazo para Implantação 
Do início das atividades de implantação até sua finalização. 

Escopo Mínimo Requerido 

• Posicionamento das estruturas: posicionar, sempre que possível, 

em locais com agricultura. Quando esta medida não for possível, 

suprimir vegetação campestre ou arbórea em fase inicial de 

sucessão. Caso ainda isto não seja possível, utilizar estruturas de 

maior altura, diminuindo a necessidade de corte de árvores; 
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• Montagem das estruturas: para as estruturas que forem montadas 

em área com vegetação arbórea, reduzir ao máximo a área de 

serviço e utilizar uma única via de acesso, trânsito de materiais, 

veículos e equipes de manutenção; 

• Lançamento dos cabos: utilização de cabo piloto para evitar maior 

corte/poda de árvores. Ainda, para a mobilização de pessoal e 

equipamentos no lançamento, deverão ser escolhidos locais sem 

vegetação nativa. Apenas após o lançamento e regulagem dos 

cabos deverá ser realizada nova avaliação da necessidade de 

eventuais novos cortes de árvore; 

• Aterramento: utilizar sistemas de aterramento para cada estrutura 

instalada, com a colocação das hastes de aterramento no interior 

destas, minimizando o desbaste.  

 

Instituições de Apoio 
Estas ações serão desenvolvidas integralmente pelo CECS, através das 

empreitas contratas para construção. 

6.4 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE 
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LT 

Justificativa e Objetivos 

O Programa de Monitoramento é o responsável pelo acompanhamento 

sistemático de diversos fatores que podem influenciar o empreendimento, tanto na 

sua fase de implantação quanto na operação.  

Está diretamente relacionado aos seguintes impactos: 

• Insegurança da população; 

• Risco de acidentes provocados pelo aumento da circulação de 

veículos e máquinas pesadas; 

• Utilização compulsória de terrenos rurais para a faixa de servidão 

– relacionamento com os proprietários e a população do entorno. 

Além dos impactos elencados, o Programa de Monitoramento poderá 

incorporar outros impactos possíveis, que são aqueles relativos às interferências da 
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obra nas redes elétricas, de esgoto e cabos de fibra ótica, ou quaisquer outras obras 

existentes. Esse Programa também deve monitorar os possíveis bloqueios de 

estradas e ruas decorrentes da implantação e operação da LT, danificação em 

estruturas rurais (cercas e outras), danificação de plantações, etc. Dessa forma, o 

Programa se justifica na medida em que se antecipa aos prováveis impactos, 

salvaguardando o empreendimento e a qualidade de vida dos moradores da Área de 

Influência Direta. 

Natureza 

A natureza do programa é mitigadora.  

Fase de Implantação 

Implantação e Operação da linha. 

Escopo Mínimo Requerido 

• Gerenciar ações integradas entre os diversos órgãos públicos e 

privados que possuem instalações na área de implantação da LT 

(saneamento, fibra ótica, etc) que possam sofrer influência ou 

influenciar o empreendimento;  

• Realizar acompanhamento constante das empresas terceirizadas, 

incorporando os itens apontados pelos impactos: monitoramento das 

áreas passíveis de ocupação irregular, interferência com outros 

serviços públicos, bloqueios de estradas e ruas entre outros aspectos; 

• Realizar reuniões freqüentes com representantes das empresas 

terceirizadas e Prefeitura para equacionamento dos possíveis 

problemas.   

Metodologia 

Deverão ser indicados dois representantes, um da Prefeitura dos Municipios 

envolvidos e outro do Consórcio Cruzeiro do Sul (Copel ou Eletrosul), para a 

implantação do Programa. Se o Consórcio não dispuser de profissionais para a 

implantação desse Programa deverá realizar contratação de empresa qualificada. 

Deverão ocorrer reuniões freqüentes e verificação sistemática de campo.  
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Instituições de Apoio 
Prefeitura Municipal dos municípios envolvidos. 

6.5 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
Além dos impactos Insegurança da População, Utilização Compulsórias de 

Terrenos Rurais para a Faixa de Servidão – Relacionamento com Proprietários, 

Risco de Acidentes com Trabalhadores Rurais sob a Linha de Transmissão, 

Aumento Temporário da Oferta de Empregos, Otimização do Suprimento de Energia 

na região, este programa deverá tratar das preocupações colocadas pelos atingidos 

durante a fase de campo, abaixo listadas: 

• Traçado corta área de maior valor produtivo no município de Curiúva; 

• Cortes de árvores nativas e centenárias; 

• Medo e insegurança por problemas que a LT possa vir a causar a 

saúde das pessoas;  

• Preocupação de acidentes com as torres da LT; 

• Risco de morte e fogo por ocasião de acidentes com fios da LT (já 

houve ocorrência na região); 

• Aumento do potencial de descarga elétrica por raios com 

possibilidade de danos a aparelhos eletrônicos (existem três LT’s 

próximas de residências); 

• Medo de queda de torres e de fios em razão de vendavais; 

• Aumento de ruídos (já existe LT na propriedade); 

• Algumas propriedades podem se tornar pouco extensas a ponto de 

dificultar a implementação de alternativas para mudanças futuras nas 

atividades agrícolas. 

Além dos questionamentos acima citados, este programa deverá direcionar 

ações de esclarecimentos e orientações à comunidade indígena de Mocóca, 

localizada próxima ao traçado da LT, na margem esquerda do rio Tibagi. 

Justificativa e Objetivos 
A efetiva participação social demanda um processo sistemático e planejado 

para que haja troca de informações e difusão de conhecimentos. Dessa forma, o 

estabelecimento do Programa de Comunicação Social tem a função de cumprir esse 
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papel, ou seja, estabelecer uma via de comunicação direta e legítima entre o 

empreendedor e todos os segmentos que, de alguma forma, estão envolvidos com o 

projeto.  

As ações básicas do Programa de Comunicação Social consistem na 

definição do público alvo e dos meios pelos quais a comunicação será estabelecida. 

Num primeiro momento, a implantação do Programa permite que as informações 

sobre a necessidade, importância estratégica e características da LT sejam 

compartilhadas com o público interessado. Essas ações permitem o 

equacionamento dos possíveis conflitos e o exercício da cidadania. Este aspecto é 

relevante para o andamento satisfatório das obras. 

A pesquisa de campo já indicou alguns elementos essenciais, referentes às 

dúvidas e anseios da população, conforme acima listado. Os problemas elencados 

pela população podem ser equacionados através deste Programa.  

Por suas características, este Programa é o que apresenta a maior 

abrangência e conectividade em relação à população, aos representantes do poder 

público municipal, às organizações de classe e às organizações sociais. Por isso, 

representa o espaço onde as informações existentes ou geradas serão 

centralizadas, evitando a divulgação de dados contraditórios sobre o 

empreendimento e garantindo a melhor sistemática de repasse dessa informação de 

forma clara e transparente. 

Os objetivos deste programa são:  

• Estabelecer um procedimento para o repasse de informações relevantes, 

de forma padronizada e de caráter oficial; 

• Esclarecer a população residente ou que exerce atividades próximas ao 

empreendimento, representantes do poder público e demais instituições 

interessadas sobre todos os aspectos da implantação do 

empreendimento (dados técnicos, licenciamento, fase obras, andamento 

dos estudos e programas); 

• Identificar os principais anseios e dúvidas da população referentes à 

implantação do empreendimento, possibilitando a melhor 

operacionalização de algumas medidas mitigadoras e compensadoras, 
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mediante adequação das ações à realidade apresentada pela 

população; 

• Criar e consolidar um espaço de diálogo e discussão sobre o 

empreendimento e suas implicações ambientais, transformando-se em 

um vínculo permanente entre os agentes envolvidos na implantação da 

LT; 

• Apresentar para a população os responsáveis pela execução dos 

programas e criação de um canal único de informações, de caráter 

oficial; 

• Definir os meios de comunicação mais apropriados para a divulgação de 

informações por assunto específico e grau de detalhamento proposto; 

• Promover reuniões e outros mecanismos de participação para a 

divulgação de informações sobre legislação, o empreendimento, os 

estudos ambientais e o andamento das atividades. 

Natureza 
Mitigadora. 

Fase de Implantação 
Planejamento e Implantação do empreendimento. 

Prazo para Implantação 
Início a partir da obtenção da licença prévia. 

Escopo Mínimo Requerido 

• Formar parcerias e convênios; 

• Realizar reuniões com técnicos das prefeituras municipais, professores, 

líderes de comunidades e demais agentes sociais interessados nas 

atividades a serem realizadas, para discussão da metodologia e 

concepção geral do programa; 

• Definição e viabilização dos meios de divulgação das ações preventivas 

do programa, além do material didático e recursos áudios-visuais para a 

organização de palestras, visando à conscientização dos técnicos e 

população diretamente impactada; 
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• Realização de reuniões nas comunidades que serão beneficiadas pelo 

programa, além de outros mecanismos que contribuam para a 

implementação das ações planejadas e contatos periódicos com a 

população alvo do programa; 

• Elaboração de relatórios periódicos, no decorrer da implementação do 

programa, sobre o andamento das ações propostas, a fim de serem 

analisados pelo corpo técnico do IAP. 

Instituições de Apoio 
Prefeitura Municipal dos municípios envolvidos. 

6.6 PROGRAMA DE INDENIZAÇÃO DA FAIXA DE SERVIDÃO 
Devido à implantação do empreendimento, ocorrerá a alienação compulsória 

das áreas a serem utilizadas para a instalação da linha de transmissão. A 

implantação da linha de transmissão e da infra-estrutura necessária para sua 

consecução acarretará impactos diretos às propriedades localizadas ao longo do 

traçado, pela necessidade de desmatamento para a abertura de estradas de 

acessos, abertura da faixa de segurança, escavações, instalação de torres, 

realocação de benfeitorias, etc. 

Justificativa e Objetivos 
O Programa de indenização visa estabelecer compensações aos proprietários 

das áreas rurais inseridas na faixa de servidão da linha Mauá – Figueira, de acordo 

com a legislação vigente e as normas de avaliação vigentes, levando-se em 

consideração as restrições impostas à faixa de segurança e aos valores do mercado 

imobiliário. O programa deverá abranger a indenização dos proprietários de áreas 

rurais atingidas pela linha de transmissão. Deverão ser elaborados o cadastro das 

propriedades atingidas, e os levantamentos necessários para o cálculo final do valor 

das terras e benfeitorias, mão de obra, material e outros procedimentos pertinentes. 

Os técnicos avaliadores acompanham todo o processo de forma a identificar os 

danos causados, objetivando o ressarcimento ou restabelecimento das condições 

iniciais. 
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Natureza 
Compensadora. 

Fase de Implantação 
Planejamento e Implantação do empreendimento. 

Prazo para Implantação 
Logo após a emissão da Licença de Instalação. 

Escopo Mínimo Requerido 

• Elaboração de cadastros, laudos técnicos, mapas e memoriais 

descritivos das propriedades e decreto de desapropriação específico 

para as áreas de interesse, quando necessário; 

• Pesquisa de preços de áreas em oferta na região para a determinação 

do valor da terra nua; 

• Pesquisa de preços de materiais de construção, mão de obra, insumos 

agrícolas, sementes, mudas frutíferas, etc., para a determinação de 

valores básicos para a indenização de benfeitorias produtivas 

(agricultura, pastagens) e não reprodutivas (cercas, paióis por ventura 

existentes na área a ser indenizada); 

• Verificação e regularização dos documentos dos imóveis; 

• Negociação com os proprietários e posterior aquisição e registro das 

áreas. 

Instituições de Apoio 
Empreendedor, prefeituras, associações rurais de moradores e órgãos 

ambientais. 

6.7 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 

Impactos Relacionados 
Caça e pesca predatória, Acidentes com Animal peçonhento e Disturbio e 

afugentamento da fauna. 
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Justificativa e Objetivos 
A instalação da linha e manutenção requer amovimentação de funcionários na 

faixa de servidão e implantação de canteiro de obras, o que pode gerar acumulo de 

lixo e restos de alimentos e também haverá o aumento de ruído, e com isso atrair 

animais peçonhentos, podendo causar acidentes, bem como, a captura de animais 

por parte dos trabalhadores e da população do entorno. Para isto, necessário se faz 

a implantação do Programa de Educação Ambiental com o propósito de sensibilizar, 

conscientizar e educar os trabalhadores e a população da região, observando a 

ações indicadas nas medidas mitigadoras dos impactos acima citados, entre outras 

que poderão ser incluídos em função da natureza do impacto. 

 
Natureza 
Mitigadora 

 

Fase de Implantação 
Implantação e Operação  

 

Prazo para Implantação 
Seis meses após emissão da Licença de Instalação 

 

Escopo Mínimo Requerido 

• Levantamento do público alvo para adequar a metodologia do programa; 

• Definição metodológica do programa;  

• Cronograma de atividades, identificando a data de início e fim das 

operações; 

• Estabelecimento de parcerias locais para a execução do programa; 

• Produção de materiais didáticos para a educação ambiental focada em 

exemplos regionais. 

 

Instituições de Apoio 
Universidade e organizações ambientalistas locais. 
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7 ANÁLISE AMBIENTAL E CONCLUSÃO 

Os impactos ambientais avaliados neste estudo, provenientes da implantação 

da futura linha de transmissão 230 kV Mauá – Figueira, na região diretamente e 

indiretamente afetada pelo seu traçado são justificáveis à medida que admitem 

medidas mitigadoras e/ou compensadoras adequadas.  

A partir do diagnóstico realizado nos meios físico, biótico e socioeconômico 

na região afetada pelo traçado da linha, foram identificadas áreas com grande 

fragilidade que necessitam de maior atenção quando da minimização e possível 

reparação dos impactos.  

Em visita a campo, realizada pela equipe de projeto, foram identificadas 

necessidades de observações a serem seguidas pelo empreendedor, principalmente 

com relação aos cuidados que deverão ser dispensados durante a implantação da 

LT com a população residente na área do traçado.  

Vários foram os impactos ambientais negativos identificados com relação às 

áreas do conhecimento que integram este estudo. Contudo, é importante ressaltar 

os impactos positivos, dos quais se destaca o aumento da oferta de energia para os 

municípios afetados. Com isso haverá uma maior confiabilidade no fornecimento de 

energia para os consumidores locais, principalmente em períodos de contingências, 

e uma maior atratividade para novos investidores na região. Tais investimentos 

resultarão em implantação de novas empresas e indústrias, melhorando a oferta de 

empregos, nível de renda, condição de vida, entre outros índices socioeconômicos 

relacionados a melhorias de infra-estrutura. 

Conclui-se, portanto, pela viabilidade ambiental deste empreendimento desde 

que as medidas e programas aqui propostos sejam adequadamente implementados. 

Após esta etapa, um detalhamento dos programas ambientais deverá ser realizado e 

submetido a análise do órgão licenciador para a obtenção da Licença de Instalação 

do empreendimento.  

Recomenda-se aqui, nos trabalhos subseqüentes de implantação da linha de 

transmissão, que a Concessionária incentive algumas linhas de pesquisa 

relacionadas aos efeitos de radiação não ionizante sobre a saúde humana e a 
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vegetação, visto que pesquisas nessas áreas, ainda incipientes, são essenciais para 

futuras medidas corretivas em áreas de linhas de transmissão. 
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