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APRESENTAÇÃO 

Os estudos de Avaliação Ambiental Integrada (AAI) da bacia hidrográfica do rio Tibagi visam 
fornecer instrumental técnico para nortear o planejamento e a tomada de decisão relacionados 
às ações futuras. Os seus objetivos são avaliar a situação socioambiental da bacia, estimar as 
modificações associadas à possível implementação de um conjunto de aproveitamentos 
hidrelétricos e propor diretrizes e recomendações para agentes públicos e privados visando à 
promoção da sustentabilidade na bacia.  

Além dos objetivos manifestos já citados, ampliar o diálogo com setores variados da sociedade, 
dar publicidade aos seus resultados e disponibilizar informações à sociedade em geral, órgão 
ambientais e outras instituições interessadas constituem objetivos complementares desse 
relatório.  

Nesse sentido e em atendimento à solicitação do Ministério Público – MPF, a EPE promoveu 
discussões sobre a AAI do rio Tibagi desde a elaboração dos Termos de Referência (TR), em 
2009. Seminários públicos para discussão do TR da Avaliação Ambiental Integrada da Bacia 
do Rio Tibagi foram realizados em Londrina e Ponta Grossa em 8 e 9 de dezembro de 2009, 
respectivamente. Órgãos da administração pública das esferas municipal, estadual e federal, 
instituições de ensino e pesquisa, agentes públicos do setor elétrico, organizações da 
sociedade civil e a imprensa foram convidados. Em suas duas sessões, o seminário registrou 
presenças de representantes do MPF de Londrina e Ponta Grossa, Conselho Municipal do 
Meio Ambiente de Londrina, Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Ponta Grossa, 
SANEPAR, SUDERHSA, SEMA / PR, Universidade Estadual de Londrina, Universidade 
Estadual de Ponta Grossa, Universidade Federal do Paraná, IBAMA, COPEL, Comissão 
Pastoral da Terra, Patrulha das Águas e Meio Ambiente Equilibrado. 

A Avaliação Ambiental Integrada compõe a Revisão dos Estudos de Inventário da Bacia do Rio 
Tibagi, Trata-se de revisão do estudo de inventário de 1984, elaborado pela COPEL – 
Companhia Paranaense de Energia. As UHE Mauá e o AHE São Jerônimo, identificadas nos 
estudos da COPEL e localizados no trecho central do rio Tibagi, foram considerados pontos 
fixos neste estudo, em razão de já terem concessão outorgada pela ANEEL – Agência 
Nacional de Energia Elétrica. 

A Revisão dos Estudos de Inventário Hidrelétrico do Rio Tibagi contém avanços, em contraste 
com o inventário da COPEL, no que toca à incorporação dos temas socioeconômicos e 
ambientais no levantamento do potencial de geração hídrica de energia e no planejamento 
estratégico. A instituição de um índice de impacto ambiental negativo (IAn), a compor o índice 
de preferência juntamente com o índice custo-benefício energético (ICB), a instituição de um 
índice de impacto socioambiental positivo (IAp), que computa eventuais benefícios econômicos 
locais e que passa a ser considerado subsidiariamente, e o próprio advento da Avaliação 
Ambiental Integrada da alternativa selecionada em etapas anteriores do Inventário estão entre 
esses avanços. Do ponto de vista formal, o Manual de Inventário Hidroelétrico de Bacias 
Hidrográficas (MME, 1997) e sua revisão, de 2007, supra referenciado, constituem marcos 
institucionais. 

O relatório está estruturado de forma que, após detalhamento da metodologia adotada, são 
apresentadas as principais características da alternativa de partição de quedas resultante da 
etapa de Estudos Finais da Revisão dos Estudos de Inventário. Na sequência, é apresentado o 
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diagnóstico da bacia, focado em suas principais características socioambientais. Com base 
nele, a bacia foi dividida em subespaços, segundo os temas Recursos Hídricos e Ecossistemas 
Aquáticos; Meio Físico e Ecossistemas Terrestres; e Socioeconomia. A partir do quadro 
analítico resultante, foram definidas áreas sensíveis, ou seja, áreas da bacia cuja capacidade 
de reação a interferências ou modificações antrópicas é reduzida em comparação a outras 
áreas. 

Em seguida, foram avaliados os impactos negativos decorrentes da eventual implantação da 
Alternativa Selecionada. Fez parte da avaliação estimativa de impactos positivos, associados 
aos recursos gerados pela instalação e operação das usinas. Segundo a metodologia indicada 
(op. cit.), os impactos positivos têm peso relativo e são considerados subsidiariamente. São 
avaliados, ainda, os efeitos cumulativos e sinérgicos ensejados pela alternativa selecionada. 

Compõem a análise, ainda, levantamento dos principais conflitos manifestos e latentes na 
região da bacia e apresentação de cenários futuros, com horizonte 2030, com e sem os 
empreendimentos. Esses cenários foram construídos com base em tendências 
macroeconômicas e nas perspectivas de atividades econômicas preeminentes na região. 

Na etapa subsequente, são definidas áreas frágeis na bacia, que são consideradas mais 
suscetíveis às modificações antrópicas. Elas foram definidas pelo cruzamento das áreas 
sensíveis com as áreas impactadas. São apresentadas, ainda, áreas de potencialidade, ou 
seja, aquelas mais suscetíveis a receber benefícios decorrentes dos empreendimentos 
planejados. As informações relacionadas às áreas sensíveis, fragilidades e potencialidades são 
avaliadas com enfoque espacial e georeferenciadas. 

Por fim, são identificados indicadores de sustentabilidade visando monitoramento das 
condições socioambientais da bacia e propostas diretrizes, voltadas para agentes do setor 
elétrico, em particular concessionários, e recomendações, para auxiliar outros agentes públicos 
visando contribuir para a consolidação da gestão sistematizada da bacia. 
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1. ASPECTOS METODOLÓGICOS DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA 

Os estudos referentes à Avaliação Ambiental Integrada da Bacia do Rio Tibagi, parte integrante 
dos Estudos de Inventário, encontram-se organizados em quatro etapas: Etapa I – Diagnóstico 
Socioambiental; Etapa II – Avaliação Ambiental Distribuída, Etapa III – Principais Conflitos; e 
Etapa IV – Avaliação Ambiental Integrada e Diretrizes e Recomendações, conforme 
apresentado na Figura 1 / 1 a seguir. 

 
Figura 1 / 1 - Fluxograma Metodológico das Atividades Integrantes da AAI da Bacia do Rio Tibagi 

1.1. Etapa I – Diagnóstico Socioambiental 

A Etapa I foi desenvolvida tomando como base as informações obtidas no Diagnóstico 
Socioambiental dos Estudos de Inventário. Este diagnóstico tem por objetivo consolidar as 
informações dos aspectos relevantes da bacia do rio Tibagi, a identificação das áreas mais 
sensíveis, das potencialidades, dos principais usos dos recursos hídricos e do solo e dos 
aspectos socioeconômicos. 

O diagnóstico é apresentado por Componentes-Síntese, sendo que aqueles relativos aos 
aspectos socioeconômicos – Organização Territorial, Modos de Vida e Base Econômica, foram 
agregados, na AAI, no componente Socioeconomia, conforme demonstra o Quadro 1.1 / 1. 
Dentro da componente Socioeconomia também são analisados os aspectos relacionados a 
Comunidades Indígenas e Patrimônio Arqueológico. 

Quadro 1.1 / 1 - Correlação dos Componentes-Síntese 

COMPONENTES-SÍNTESE  
INVENTÁRIO 

COMPONENTES-SÍNTESE  
AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA 

Ecossistemas Aquáticos Recursos Hídricos e Ecossistemas Aquáticos 

Processos e Atributos do Meio Físico* + 
Ecossistemas Terrestres 

Meio Físico e Ecossistemas Terrestres 

Organização Territorial 

Socioeconomia 
Modos de Vida 

Base Econômica 

Comunidades Indígenas e Patrimônio 
Arqueológico 

* Não constitui Componente-Síntese 
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1.2. Etapa II – Avaliação Ambiental Distribuída – AAD 

A etapa de Avaliação Ambiental Distribuída tem o objetivo de subdividir a bacia em áreas que 
se assemelhem e/ou se distingam das demais, para permitir a identificação e avaliação dos 
impactos associados a um ou mais aproveitamentos ali localizados, de modo a obter uma visão 
do conjunto de efeitos em cada uma delas e dos efeitos que extrapolam seus limites.  

A AAD tem início com a delimitação dos subespaços, a partir das informações do Diagnóstico 
Socioambiental. Para a delimitação dos subespaços, foram utilizadas as subáreas definidas 
nos estudos de inventário, divididas pelos Componentes-Síntese Recursos Hídricos e 
Ecossistemas Aquáticos, Meio Físico e Ecossistemas Terrestre e Socioeconomia. Neste caso, 
retomaram-se as subáreas definidas para Organização Territorial, Modos de Vida e Base 
Econômica, integradas em um único subespaço. 

Para efeito de compartimentação da bacia em subespaços foram identificadas as variáveis 
mais representativas para traduzir as singularidades socioambientais de compartimentos da 
bacia que permitam definir seus limites. Essas variáveis foram denominadas Variáveis 
Delimitadoras. As demais variáveis interdependentes e que auxiliam na compreensão e 
explicação do quadro ambiental dos subespaços são denominadas Variáveis Qualificadoras. 

A etapa de AAD apresenta, ainda, a identificação das sensibilidades socioambientais da bacia, 
dos indicadores de sensibilidade ambiental, bem como o mapeamento das áreas de 
sensibilidade de cada Componente-Síntese. A fase final da AAD é constituída da avaliação dos 
impactos negativos dos aproveitamentos hidrelétricos, que foram avaliados por subespaço e 
por Componente-Síntese, analisando-se os efeitos sinérgicos e cumulativos desses impactos 
no âmbito de cada subespaço. Também foram avaliados os impactos positivos, considerando a 
dinamização do mercado de trabalho e a melhoria das finanças municipais. 

Foram utilizados métodos específicos para a análise, dimensionamento e avaliação dos 
indicadores de sensibilidade e de impacto para cada um dos Componentes-Síntese.  

A avaliação dos impactos foi realizada de modo a produzir uma estimativa da intensidade do 
impacto do conjunto de aproveitamentos da Alternativa Selecionada (descrita no item 2, a 
seguir) sobre os subespaços definidos para cada Componente-Síntese. Para isso, foram 
definidos indicadores e elementos de avaliação dos impactos negativos, conforme apresentado 
no Quadro 1.2 / 1.  

Quadro 1.2 / 1 – Indicadores de Impactos Negativos e Elementos de Avaliação  

Componentes-
Síntese 

Indicadores Elementos de Avaliação 

Recursos 
Hídricos e 

Ecossistemas 
Aquáticos 

Alterações Físico-Químicas da 
Água 

Alterações do Regime Hídrico 

Alterações no Transporte de Sedimentos 

Alterações na Qualidade da Água 

Alterações na Ictiofauna 

Interferência em Espécies Associadas a 
Trechos Encachoeirados 

Interferência em Espécies Migratórias 

Interferência em Espécies Associadas à 
Vegetação Marginal 
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Componentes-
Síntese 

Indicadores Elementos de Avaliação 

   

Meio Físico e 
Ecossistemas 

Terrestres 

Perda de Habitat 

Uso e Cobertura do Solo 

Importância dos Fragmentos 

Distância da Borda 

Fragmentação de Habitat 

Conectividade Estrutural 

Conectividade Funcional 60m 

Conectividade Funcional 120m 

Perda de Área de Relevante 
Interesse para Conservação (ARIC) 

Áreas de Conservação 

Áreas de Relevante Interesse Científico  

Perda de Biodiversidade Índice Potencial de Biodiversidade – IPB 

Socioeconomia 

Interferência sobre a Circulação 
Vias Atingidas 

Pontes Atingidas 

Interferência sobre Áreas Urbanas Distância do Eixo à Área Urbanizada Mais 
Próxima 

Comprometimento das estratégias 
de sobrevivência 

População Atingida 

Pressão Sobre Condições de Vida 

Prejuízo à Relação Identitária da 
população com Patrimônio Histórico 

e Cultural 

Alterações decorrentes do alagamento e da 
atração da população  

Perda relativa de áreas produtivas Áreas de Agropecuária e de Reflorestamento 
Alagadas 

Perda absoluta de áreas produtivas Áreas de Agropecuária e de Reflorestamento 
Alagadas 

Perda de áreas de mineração de 
areia Perda de Áreas de Mineração de Areia 

 

Esses indicadores e elementos de avaliação foram ponderados de maneira a representar a 
importância relativa dos impactos na bacia. 

Essa avaliação foi feita de modo a incorporar os efeitos cumulativos e sinérgicos entre os 
aproveitamentos dessa alternativa, quando os mesmos existirem.  

Considerou-se a cumulatividade como o efeito aditivo dos impactos dos aproveitamentos, e a 
sinergia como o resultado da interação desses efeitos que tendem a ter intensidades diferentes 
dos impactos originais. Dessa forma, os efeitos sinérgicos dos impactos de um aproveitamento 
levam em consideração os impactos provocados por outros aproveitamentos, cujo resultado 
não é necessariamente sua somatória.  

Cabe observar que, no caso da UHE Mauá e do AHE São Jerônimo, considerados pontos fixos 
no presente estudo, os impactos com efeitos cumulativos e sinérgicos foram avaliados de 
forma quantitativa quando as informações se encontravam disponíveis e de forma qualitativa 
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quando da indisponibilidade de dados na literatura existente que possibilitasse sua 
consideração de forma numérica. 

Os demais empreendimentos hidrelétricos existentes na bacia são: as PCHs São Jorge, Salto 
Mauá e Apucaraninha e a CGH Pitangui. Buscou-se verificar a relevância das características 
desses empreendimentos, no contexto desta Avaliação Ambiental Integrada.  

A Figura 1.2 / 1, a seguir, trata dos encadeamentos das principais atividades da AAD. 

 
Figura 1.2 / 1 - Fluxograma Metodológico da Avaliação Ambiental Distribuída – AAD  

1.3. Etapa III - Principais Conflitos 

As situações de conflito analisadas referem-se àquelas decorrentes da concorrência entre os 
direitos, interesses, usos, atribuições e jurisdições suscitados pela presença de 
empreendimentos hidrelétricos e aqueles inerentes à dinâmica social, econômica e ambiental 
regional. Inicialmente são expostos aqueles inerentes à dinâmica socioambiental ambiental 
regional, buscando diferenciá-los de eventuais conflitos decorrentes dos aproveitamentos 
energéticos. São analisados também os conflitos potenciais em função de planos e 
programas existentes para a região, que possam ter ou sofrer interferências com a 
implantação de hidrelétricas.  

Os passos metodológicos utilizados na construção dessas análises são apresentados na 
Figura 1.3 / 1 a seguir. 

 
Figura 1.3 / 1 - Passos Metodológicos na Análise de Conflitos Socioambientais 
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1.4. Etapa IV – Avaliação Ambiental Integrada – AAI  

A Etapa IV é a primeira das etapas dos estudos de AAI desenvolvida de forma adicional e 
complementar aos estudos já elaborados nas etapas dos estudos de inventário. Nesta etapa, o 
Diagnóstico Socioambiental é retomado de forma a constituir o Cenário Atual, a partir do qual 
os indicadores socioeconômicos mais significativos são projetados para um horizonte futuro de 
20 anos, Cenário 2030, sem os aproveitamentos identificados.  

A partir daí foi elaborado um novo cenário, também em 2030, que considera todos os 
aproveitamentos selecionados implantados neste ano. Este Cenário Prospectivo com 
Empreendimentos (2030) é a base para a avaliação dos principais impactos e seus efeitos 
cumulativos e sinérgicos. Destaca-se que, nesta etapa, as análises e descrições não são mais 
desenvolvidas com base nos subespaços, sendo a bacia hidrográfica do rio Tibagi analisada 
como um todo, em conjunto com a Alternativa Selecionada.  

São identificadas as fragilidades ambientais da bacia, definidas pela interação entre os 
impactos socioambientais da Alternativa Selecionada e as Áreas de Sensibilidade identificadas 
na etapa anterior (AAD). Da mesma forma que as fragilidades, são identificadas e mapeadas 
as potencialidades socioeconômicas. 

A AAI apresenta ainda os indicadores de sustentabilidade para a bacia do rio Tibagi, 
construídos a partir das condições socioambientais do Cenário Atual e do Cenário Prospectivo. 
Esses indicadores, sempre que possível, utilizaram como referência os dispositivos legais e 
normativos referentes à preservação/conservação ambiental. 

Finalmente, o item de diretrizes e recomendações, que conclui a AAI, foi elaborado com base 
nos cenários para 2030 e nos indicadores de sustentabilidade socioambiental da bacia. As 
diretrizes têm como objetivo a orientação dos estudos de viabilidade ambiental dos 
empreendimentos e da gestão ambiental da bacia, além de recomendar aprofundamento de 
estudos específicos de interesse para a bacia e para o setor elétrico. 

A Figura 1.4 / 1, apresentada a seguir mostra o fluxograma de atividades da Etapa IV – 
Avaliação Ambiental Integrada. Já a Figura 1.4 / 2 apresenta o detalhamento da Figura 1.4 / 1, 
quanto aos Cenários sem e com Empreendimentos. 
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Figura 1.4 / 1 – Fluxograma Metodológico da Avaliação Ambiental Integrada – AAI  
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Figura 1.4 / 2 – Fluxograma Metodológico dos Cenários Sem e Com Empreendimentos 
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1.5. Principais Conceitos 

São relacionados a seguir os principais conceitos utilizados no decorrer dos estudos da AAI do 
Rio Tibagi. 

− Sensibilidade socioambiental pode ser definida como “a propriedade de reagir que 
possuem os sistemas ambientais e os ecossistemas, alterando o seu estado de 
qualidade, quando afetados por uma ação humana” (MME, 2007). 

− Potencialidades socioambientais são aspectos sucetíveis a transformações benéficas 
advindas da implantação de empreendimentos hidrelétricos. 

− Fragilidade socioambiental é o grau de susceptibilidade ao dano ante a incidência de 
determinada ação (impacto), neste caso destacando-se os aproveitamentos 
hidrelétricos, sendo o inverso da capacidade de absorção a alterações sem perda de 
qualidade. 

− Efeitos cumulativos são o resultado da interação aditiva dos impactos dos 
aproveitamentos em um dado espaço ao longo do tempo (MME, 2007).  

− Efeitos sinérgicos são o resultado das interações entre os aproveitamentos hidrelétricos 
que acarretam uma alteração em um dado espaço diferente da simples soma das 
alterações (MME, 2007). 
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2. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA ALTERNATIVA DE DIVISÃO DE 
QUEDA SELECIONADA 

O objetivo dos estudos de inventário hidrelétrico é identificar o potencial hidroelétrico de uma 
bacia hidrográfica, referido no “Manual de Inventário Hidroelétrico de Bacias Hidrográficas – 
Edição 2007”, como o potencial que pode ser técnico, econômico e socioambientalmente 
aproveitado, levando-se em conta um cenário de utilização múltipla da água na bacia em 
estudo. 

Tais estudos visam avaliar o potencial hidrelétrico brasileiro, incorporando um rio com 
significativa capacidade energética, incluído integralmente na área do Estado do Paraná. De 
acordo com os estudos realizados, a bacia do rio Tibagi pode contribuir com cerca de   1.124 
MW, incluindo os quatro aproveitamentos selecionados nesta revisão de inventário (433 MW) e 
os dois pontos fixos considerados para a bacia, UHE Mauá (361 MW) e UHE São Jerônimo 
(330 MW). 

É importante lembrar que o presente estudo se trata de uma revisão do estudo de inventário de 
1984, elaborado pela COPEL. Ressalta-se ainda que a UHE Mauá e o AHE São Jerônimo, 
identificados como locais barráveis nos estudos da COPEL e localizados no trecho médio do 
rio Tibagi, foram considerados pontos fixos, em função de já terem concessão outorgada pela 
ANEEL. 

Os estudos socioambientais realizados foram pautados nos critérios, procedimentos e 
instruções consignados no Manual de Inventário (MME, 2007), atendendo a metodologia 
proposta para os estudos de avaliação ambiental integrada conforme apresentado no Capítulo 
6 – Avaliação Ambiental Integrada. 

2.1. Etapas do Estudo de Inventário 

2.1.1. Identificação dos Locais dos Eixos e das Alternativas de Divisão de Queda 

Nesta etapa são identificados os possíveis locais barráveis para implantação de 
aproveitamentos com potência superior a 30 MW, por meio de análise de mapas e 
reconhecimento aéreo e terrestre. Os estudos realizados resultaram na identificação de um 
total de 18 locais barráveis, sendo 14 situados no rio Tibagi, dois no rio Congonhas, um no rio 
Pitangui e um no rio Apucaraninha. 

Estes locais foram avaliados em reconhecimento de campo, aéreo e terrestre, da área de 
interesse da bacia do rio Tibagi realizado no período de 15 a 21 de agosto de 2008, por equipe 
multidisciplinar composta por profissionais especializados nas áreas de Hidráulica, Geologia, 
Meio Ambiente e Arranjos de Aproveitamentos Hidrelétricos. Desse levantamento resultou a 
identificação de 11 locais barráveis para a composição das alternativas de divisão de queda.  

Os levantamentos de campo realizados incluíram:  

− Cobertura aerofotogramétrica de cerca de 3.420 km2, na região do estudo, na escala 
1:30.000 e restituição aerofotogramétrica, na escala 1:10.000 com curva de nível a cada 
5 m e área de 170 km2, bem como na escala 1:5.000, com curvas de nível a cada 2,5 m 
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para os sítios dos aproveitamentos. Estes levantamentos serviram de base cartográfica 
para os trabalhos de inventário e AAI; 

− Levantamentos topobatimétricos, incluindo levantamento da linha d’água; 

− Levantamentos hidrométricos; 

− Levantamentos geológico-geotécnicos; 

− Campanhas de campo de meio ambiente para levantar dados relativos ao meio físico, 
aos ecossistemas terrestres, aos ecossistemas aquáticos e à socioeconomia, 
incluindo duas campanhas de qualidade das águas e limnologia. 

Com base nestes dados, foi feita uma reavaliação da divisão de queda do rio Tibagi à luz do 
novo perfil de linha d’água, que resultou no descarte de três aproveitamentos por questões 
energéticas: Eixo Ladainha - TIB 343, Eixo Tigre - TIB 408 e Eixo Pinhal – TIB 153. Foram 
incluídos dois eixos alternativos aos eixos estudados anteriormente, visando minimizar os 
impactos socioambientais ao núcleo urbano de Tibagi e na Mata Doralice. Os eixos incluídos 
foram: 

• Eixo Tibagi Montante - TIB 365  

O local de aproveitamento Tibagi – TIB 363 já fazia parte da alternativa de divisão de 
queda do estudo de inventário de 1984, elaborado pela COPEL. Nessa época, em que 
o estudo foi elaborado, a cidade de Tibagi, localizada na margem esquerda do rio, 
provavelmente não apresentava o porte atual e também demonstrava sinais de sua 
expansão na direção do eixo previsto para o barramento, pouco a montante da cidade. 

O posicionamento do eixo original desse aproveitamento, muito próximo da cidade, 
poderia provocar diversas interferências na área urbana de Tibagi, principalmente 
durante a fase de construção. 

De forma reduzir os eventuais impactos que seriam causados à cidade de Tibagi por 
esse aproveitamento (TIB 363 – Tibagi), optou-se pela inclusão de um eixo alternativo 
(TIB 365 – Tibagi Montante), localizado cerca de 2 km a montante do eixo original, de 
forma a se reduzir as eventuais interferências. 

Em relação ao local anterior tem-se uma perda de 4,5 m de queda bruta, resultando 
numa redução de 30% na potência, passando de 46 MW para 33 MW. 

• Eixo Limoeiro - TIB 098 

A fim de eliminar a interferência do Aproveitamento Jataizinho (TIB 091) com um 
importante remanescente florestal, largamente utilizado para pesquisas científicas, 
conhecido como Mata Doralice, situada na margem esquerda do rio Tibagi, pesquisou-
se um novo local barrável, mais a montante, de forma a preservar integralmente essa 
área. A pesquisa resultou na escolha de um eixo situado cerca de 7 km a montante, 
denominado TIB 098 – Limoeiro que não interfere com essa área. 

Em relação ao aproveitamento TIB 091a – Jataizinho Alto, o novo eixo (TIB 098 – 
Limoeiro) representa uma perda de queda de 5,4 m, resultando numa perda de 24 MW 
de potência instalada, passando de 169MW para 145MW. 
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Desta forma, os estudos resultaram na identificação de 10 locais barráveis, conforme 
mostra o Quadro 2.1.1 / 1, os quais foram combinados, resultando em 22 alternativas 
de divisão de queda. 

Quadro 2.1.1 / 1 - Locais de Aproveitamento Considerados nas 
Alternativas de Divisão de Queda  

Rio Tibagi Aproveitamento 

A montante da 
UHE Mauá 

AHE Santa Branca TIB 392 

AHE Tibagi TIB 363 

AHE Tibagi Montante TIB 365 

AHE Pinus TIB 333 

AHE Telêmaco Borba TIB 321 

A jusante do 
AHE São Jerônimo 

AHE Santo Antonio do Tibagi TIB 138 

AHE Cebolão TIB 122 

AHE Cerro Leão TIB 110 

AHE Limoeiro TIB 098 

AHE Jataizinho TIB 091 

 

2.1.2. Comparação e Seleção das Alternativas  

A partir destes 10 aproveitamentos, as 22 alternativas foram comparadas e selecionadas tendo 
por objetivo a eliminação daquelas que não são competitivas, tanto sob o ponto de vista da 
eficiência econômico-energética, como sob o ponto de vista dos impactos socioambientais 
negativos. Para esta comparação, foram utilizados o índice de custo/beneficio energético e o 
índice de impacto socioambiental negativo calculado para cada alternativa.  

Foram eliminados os empreendimentos que resultaram em ICB (índice custo benefício 
energético) acima do CUR (custo unitário de referência), que para os estudos preliminares foi 
adotado como 158,04 R$ / MWh. 

A seleção das alternativas a serem analisadas de forma mais detalhada foi então realizada 
através de uma análise multiobjetivo, tendo em vista o Índice Custo / Benefício Energético 
(ICB) e o Índice Ambiental (IA) obtidos para cada uma das 22 alternativas avaliadas nos 
Estudos Preliminares. Desta análise foram descartadas 16 alternativas e selecionadas seis 
alternativas para serem estudadas com maior nível de detalhe. 

Essa comparação mais detalhada teve como objetivo a seleção da melhor alternativa de 
divisão de queda da bacia, levando-se em conta tanto critérios de maximização da eficiência 
econômico-energética quanto de minimização dos impactos socioambientais negativos. Nessa 
fase, levam-se em conta, adicionalmente, os impactos socioambientais positivos oriundos da 
implantação dos aproveitamentos hidrelétricos na bacia. 

Os estudos culminaram no descarte de cinco alternativas e na escolha da Alternativa 21, 
compostas pelos seguintes aproveitamentos:  

− TIB 392 – Santa Branca 
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− TIB 321a – Telêmaco Borba Alto 

− TIB 122m – Cebolão Médio 

− TIB 098 – Limoeiro  

A seguir são apresentadas as principais características da alternativa de divisão de queda 
selecionada e de seus aproveitamentos. 

2.2. Descrição das Principais Características da Alternativa de Divisão de 
Queda Selecionada 

A Alternativa Selecionada (Alternativa 21) é composta pelos aproveitamentos hidrelétricos: TIB 
098 – Limoeiro, TIB 122m – Cebolão Médio, TIB 321a – Telêmaco Borba Alto e TIB 392 – 
Santa Branca, além dos 2 pontos fixos - UHE Mauá e do AHE São Jerônimo. O Quadro 2.2 / 1 
a seguir apresenta as principais características dos aproveitamentos propostos. 

Quadro 2.2 / 1 - Principais Características dos Aproveitamentos da Alternativa Selecionada 

Local 
NA 

máximo 
(m) 

NA 
jusante 

(m) 

Área 
Inundada 

(km2) 

Potência 
Instalada 

(MW) 

Queda de 
Referência 

(m) 

TIB 392 - Santa Branca 765,00 721,00 13,5 60 43,1 

TIB 321a - Telêmaco Borba Alto 689,00 642,65 14,6 111 45,1 

UHE Mauá 635,00 515,00 94,3 361 114,2 

AHE São Jerônimo 515,00 425,30 60,2 330 83,3 

TIB 122m - Cebolão Médio 416,00 384,00 10,1 120 31,3 

TIB 098 – Limoeiro 384,00 349,00 24,5 142 34,4 

 

Pelos dados do Quadro 2.2 / 1 pode-se observar que a UHE Mauá e o AHE São Jerônimo 
possuem área de inundação muito maior que os demais aproveitamentos da Alternativa 
Selecionada por essa revisão do potencial da bacia. Dos aproveitamentos estudados no 
presente inventário, identificados pela sigla TIB, apenas o reservatório do aproveitamento TIB 
098 – Limoeiro terá a área de inundação mais espraiada em relação à margem do rio Tibagi, os 
demais terão conformação que se alinha próxima às margens do curso natural desse rio. 

Os aproveitamentos Limoeiro (TIB 098), Cebolão Médio (TIB 122m) e Telêmaco Borba Alto 
(TIB 321a) operam a fio d’água. O aproveitamento de Santa Branca (TIB 392), e as usinas de 
São Jerônimo e UHE Mauá terão reservatório com regularização de vazão. 

A escolha da Alternativa 21 como o conjunto de aproveitamentos que agrega menos impactos 
ambientais, em parte, pode ser atribuída à otimização do posicionamento dos eixos dos 
barramentos propostos, que evitaram interferências com núcleos urbanos e com ecossistemas 
de relevante interesse para a bacia hidrográfica do Tibagi.  

A Figura 2.2 / 1 apresenta o perfil do rio Tibagi com a indicação das áreas consideradas 
ambientalmente sensíveis que não serão diretamente afetadas pelos aproveitamentos da 
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Alternativa Selecionada, em especial a área urbana do município de Tibagi, os locais utilizados 
para prática de canoagem, a Terra Indígena Barão de Antonina e a Mata Doralice.  

Na Ilustração 2.2 / 1 é apresentada a localização dos aproveitamentos na bacia do rio Tibagi, 
onde se observa que os reservatórios dos aproveitamentos TIB 392 – Santa Branca e TIB 321a 
– Telêmaco Borba inundarão pequenos trechos da unidade de conservação de uso sustentável 
referente à Área de Proteção Ambiental – APA Estadual da Escarpa Devoniana. Já o 
reservatório do TIB 122m – Cebolão Médio terá perímetro de alagamento situado em área 
próxima à Reserva Particular de Patrimônio Natural – RPPN Mata do Barão, porém sem chegar 
a atingir essa unidade de conservação de uso sustentável. 
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Figura 2.2 / 1 - Áreas Ambientalmente Sensíveis que Não Serão Diretamente Afetadas pelos Aproveitamentos da Alternativa Selecionada
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Ilustração 2.2 / 1 - Localização dos Aproveitamentos da Alternativa Selecionada na Bacia 
do Rio Tibagi 
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3. DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DA BACIA 

As informações do Diagnostico Socioambiental (Volumes 15 a 18 desta Revisão dos Estudos 
de Inventário) foram consolidadas, sendo apresentada, a seguir, uma descrição dos aspectos 
relevantes que caracterizam o ambiente da bacia, por Componentes-Síntese, quais sejam: 
Recursos Hídricos e Ecossistemas Aquáticos, Meio Físico e Ecossistemas Terrestres e 
Socioeconomia. 

As campanhas de campo de meio ambiente na área de interesse dos estudos foram realizadas 
em dois períodos distintos: de 10 a 17 de novembro de 2008 e de 28 a 31 de outubro de 2009. 
Nessas campanhas foram inspecionados pontos previamente selecionados no curso do rio 
Tibagi e alguns de seus tributários, com o objetivo de obter informações básicas, 
principalmente em termos de qualidade da água e limnologia, para a composição de um 
panorama geral da bacia. 

Nessas campanhas, foram inspecionados 48 pontos em campo, sendo 30 na primeira 
campanha e 18 na segunda campanha. Desses, 12 (seis na primeira campanha, seis na 
segunda) tiveram material coletado para a análise laboratorial de parâmetros físico-químicos, 
sedimentos e limnologia. A Ilustração 3 / 1 apresenta a localização destes pontos. 
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Ilustração 3 /1 – Pontos de Inspeção 
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3.1. Recursos Hídricos e Ecossistemas Aquáticos 

A bacia do Tibagi está totalmente inserida no estado do Paraná, ocupando sua porção centro 
leste, onde drena uma área de 24.920 km2, o equivalente a 12,5% do território estadual. No 
total, essa bacia integra parcial ou totalmente áreas de 58 municípios e uma população em 
torno de 1,5 milhão de habitantes. Deste total, as análises consideram os dados de 49 
municípios, selecionados de acordo com o percentual de área mais significativa inserida neste 
território, ou seja, foram desconsiderados os municípios com participação percentual na bacia 
inferior a 10%. 

A Figura 3.1 / 1 mostra a localização da Bacia Hidrográfica do rio Tibagi e demais bacias 
hidrográficas que completam o estado do Paraná.  

 
Figura 3.1 / 1 - Localização da Bacia Hidrográfica do rio Tibagi 

O rio Tibagi nasce no município de Palmeira a uma altitude média aproximada de 1.060 m. 
Após percorrer uma extensão de aproximadamente 550 km, desemboca na margem esquerda 
do rio Paranapanema, divisa entre os estados de Paraná e São Paulo, na represa da UHE 
Capivara. Rico em tributários, o rio Tibagi recebe ao longo de seu percurso 65 afluentes 
principais. Entre os contribuintes da margem direita destacam-se os rios Pitangui, Iapó, São 
Jerônimo e Congonhas e, pela margem esquerda, os rios Imbituva, Capivari, Apucarana, 
Taquara, Apertados, ribeirão Três Bocas e o rio Jacutinga.  

A bacia do rio Tibagi é marcada por grande quantidade de corredeiras, cachoeiras e saltos que, 
juntos, totalizam cerca de 91 elementos relacionados à quebra de declividade ao longo de seus 
800 m de desnível, da nascente até a foz (MAACK, 1981, DE FRANÇA, 2002). Esses acidentes 
geográficos são atributos determinantes na bacia, que se refletem inclusive na sua 
denominação (em tupi-guarani, Tibagi significa rio de corredeiras). 
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A análise das informações sobre os recursos hídricos indica que as condicionantes 
hidrometeorológicas, o regime sazonal de vazões e a disponibilidade hídrica são relativamente 
uniformes nessa região e, em geral, não representam restrições aos usos múltiplos dos 
mananciais.  

O padrão sazonal de vazões é pouco acentuado durante o ano, com máximas incidentes em 
outubro e fevereiro e mínimas no mês de abril. Este aspecto confere à bacia do Tibagi uma alta 
disponibilidade hídrica superficial, que é considerada satisfatória no atendimento às demandas 
consuntivas, voltadas essencialmente ao consumo humano, ao abastecimento industrial, à 
irrigação e à pecuária. Assim, do ponto de vista quantitativo, não há evidências de conflitos 
relevantes pelo uso do recurso hídrico em toda a região.  

As principais fontes de poluição na bacia são de origem difusa, determinadas pelo padrão de 
uso e ocupação do solo. Em termos macro-regionais, verifica-se a predominância de cultivo de 
soja, com milho na entressafra, intercalada por áreas de pastagem extensiva destacando-se, 
no vale do Iapó, um núcleo relevante de criação de animais (aves e bovinos) para suprimento 
de frigoríficos, e na porção central da bacia, o cultivo de pinus e eucalipto que abastece a 
indústria de papel e celulose localizada em Telêmaco Borba.  

As cargas poluidoras de origem pontual estão localizadas nas proximidades dos núcleos 
urbanos. Em geral, os rios e córregos que cruzam cidades e vilarejos são receptores de 
esgotos domésticos lançados no ambiente sem tratamento, configurando uma situação comum 
na bacia. Próximo a essas áreas são detectados índices elevados de coliformes 
termotolerantes, o que revela comprometimento das águas do ponto de vista sanitário. 
Observa-se, ainda, que, em alguns trechos, os moradores depositam lixo. Devem-se considerar 
também as fontes de origem industrial, concentradas especialmente na região do alto curso do 
Tibagi, em Ponta Grossa, no médio curso, em Telêmaco Borba, e, sobretudo no baixo curso do 
rio, no pólo formado por Londrina, Apucarana, Rolândia, Arapongas, Cambé e Ibiporã, que 
detém 65% dos estabelecimentos industriais da bacia. 

Especificamente no que se refere à caracterização limnológica, verificou-se a eventual 
presença de macrófitas aquáticas em todos os cursos d’água inspecionados, sendo também 
realizadas coletas de fitoplâncton e macroinvertebrados bentônicos, este último somente na 
segunda campanha.  

Com base em informações secundárias e nos levantamentos de campo nota-se que a bacia do 
rio Tibagi apresenta águas ligeiramente ácidas, com tendência a alcalinidade em alguns 
trechos, níveis de cor e de turbidez mais acentuados no período chuvoso, época em que se 
observa também uma elevação nos teores de fósforo total. A concentração desse nutriente 
tende a aumentar de montante para jusante, sobretudo em Jataizinho, onde o Tibagi recebe 
adicionalmente a carga poluidora gerada na região de Londrina através do rio Ibiporã. 

Concomitantemente, nota-se um aumento na concentração de matéria orgânica nesses locais, 
expressa pela Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO). Porém, em função dos longos trechos 
encachoeirados que caracterizam os rios dessa bacia, as águas tendem a ter concentrações 
elevadas de oxigênio dissolvido, suficientes para autodepuração da carga poluidora orgânica, 
mantendo condições satisfatórias para o desenvolvimento da biota aquática. Os demais 
parâmetros avaliados também são, em geral, condizentes com os limites definidos pela 
Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005. 

O rio Congonhas, importante afluente à margem direita do Tibagi, apresenta níveis adequados 
de oxigênio dissolvido (OD), baixa concentração de matéria orgânica e de sais minerais 
(nitrogênio). Contudo, o ponto monitorado em Ponte Preta já sinaliza maior potencial de 
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recepção de sólidos a partir da bacia de drenagem, como atestam os valores mais 
pronunciados de turbidez durante episódios de chuva, que chegam a 135 UNT, ou seja, 
superior ao limite de 100 UNT, definido pela Resolução CONAMA 357/05 para rios de Classe II.  

As análises das amostras de sedimentos mostram a presença de metais pesados, tais como o 
chumbo, cobre e zinco nos sedimentos, o que pode evidenciar a existência de fontes 
poluidoras de origem industrial na bacia. Contudo, todos os resultados obtidos são inferiores 
aos valores de referência de nível 1 da Resolução CONAMA 344, de 25 de março de 2004, 
indicando baixa probabilidade de efeitos adversos à biota. 

O padrão estrutural dos ecossistemas aquáticos na bacia do Tibagi é condicionado pela rede 
hídrica, cuja turbulência das águas, condição típica de grande parte dos rios, restringe o 
estabelecimento dos organismos planctônicos e macroinvertebrados bentônicos, já que os 
mesmos tendem a ser arrastados pela correnteza. Essa dinâmica hidráulica é alterada na 
porção final da bacia, onde a represa da UHE Capivara forma um ambiente lêntico, atuando 
também como receptor de sólidos e de nutrientes minerais gerados a montante. 

Verifica-se em geral baixa densidade de organismos fitoplanctônicos e de clorofila-a nos 
trechos monitorados. Detectou-se um ligeiro aumento da riqueza de espécies e da densidade 
de fitoplâncton de montante para jusante, o que reflete provável acúmulo de nutrientes e a 
redução da velocidade de correnteza. Importante ressaltar a baixa densidade de cianobactérias 
em todos os pontos avaliados, inclusive no remanso desse reservatório, compatível com o 
limite estabelecido pela Resolução CONAMA 357/05 para águas Classe II. 

A análise dos macroinvertebrados bentônicos indicou a presença de organismos indicadores 
de poluição orgânica e que toleram déficits de oxigênio nas camadas mais profundas, tais 
como anelídeos oligoquetas e os dípteros da família Chironomidae.  

Verificou-se também a presença de taxa sensíveis à poluição ambiental, tais como 
efemerópteros e plecópteros, sendo em geral representativos de ambientes pouco 
contaminados. 

Os rios da bacia do rio Tibagi propiciam, nos trechos de maior correnteza, o desenvolvimento 
de macrófitas aquáticas da família Podostemaceae, típica em toda a região. Pelo fato de 
viverem exclusivamente em ambientes lóticos, essas espécies apresentam estruturas 
morfológicas que as fixam firmemente ao substrato rochoso.  

Espécies de macrófitas aquáticas flutuantes (Nymphoides indica, Eichornia crassipes) e 
emergentes (Ludwigia elegans) foram registradas nos trechos represados em alguns afluentes 
da bacia, a exemplo da represa dos Alagados, formada no rio Pitangui, entre os municípios de 
Carambeí e Ponta Grossa. Durante os levantamentos de campo, constataram-se também 
bancos relativamente extensos de macrófitas aquáticas flutuantes (Eichornia sp.) na represa da 
UHE Capivara e no rio Cambé, em Londrina. Essas espécies, que tendem a colonizar 
ambientes remansados, indicam um maior grau de eutrofização do sistema aquático.  

O conjunto de informações obtidas aponta que os sistemas aquáticos da bacia do Tibagi não 
estão comprometidos, principalmente devido à dinâmica imposta pelas correntezas existentes 
na bacia. Contudo, as pressões antrópicas já denotam alterações no grau de trofia das águas 
com o aumento de nutrientes, sobretudo próximo as grandes cidades da bacia como Londrina 
e Ponta Grossa. Nos ambientes represados já é observado aumento da população de algas e 
macrófitas típicas de ambientes ricos em nutrientes.    
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As informações referentes à ictiofauna foram obtidas a partir de uma análise bibliográfica 
abrangente. As principais fontes consultadas foram: GRUPO EMPRESARIAL SÃO JERÔNIMO 
(1998); BENNEMAN & SHIBATTA (2002); GEALH et al.(2002); SHIBATTA et al.(2002); 
SHIBATTA & CHEIDA (2003); CNEC ENGENHARIA S / A (2004); e SHIBATTA et al.(2007). 
Cabe lembrar que a bibliografia disponível não possui dados com o mesmo nível de 
detalhamento para todas as regiões da bacia, sendo necessário proceder a extrapolações. 

A partir destes estudos foi feita uma revisão taxonômica dos registros ictiofaunísticos para a 
bacia do rio Tibagi, chegando ao número de 146 espécies válidas, pertencentes a 28 Famílias 
e 6 Ordens. Dentre as Ordens, Characiformes e Siluriformes representam 83% das espécies e 
75% das Famílias. Com relação às Famílias, Characidae e Anostomidae (Characiformes); 
Loricariidae, Pimelodidae e Heptapteridae (Siluriformes) e Cichlidae (Perciformes) representam 
66% das espécies. Estes resultados corroboram o esperado para rios da região Neotropical de 
acordo com LOWE-MCCONNELL (1999). 

Foram diagnosticadas nove espécies ameaçadas de extinção seja em nível estadual (MIKICH 
& BÉRNILS, 2004) e/ou nacional (MACHADO, DRUMMOND & PAGLIA 2008): Brycon 
orbignyanus (piracanjuba); Brycon nattereri (pirapitinga); Salminus hilarii (tabarana); Salminus 
brasiliensis (dourado); Myleus tiete (pacu-prata); Pseudoplatystoma corruscans (pintado); 
Steindachneridion scriptum (surubim); Pseudopimelodus mangurus (jaú-sapo); Rhinelepis 
aspera (cascudo-preto). 

Com relação às espécies migradoras, foram identificadas 20 espécies com ocorrência 
confirmada para a bacia: Apareiodon affinis (canivete); Brycon orbignyanus (piracanjuba); 
Iheringichthys labrosus (mandí); Leporellus vittatus (perna-de-moça); Leporinus elongatus 
(piapara); Leporinus friderici (piau); Leporinus obtusidens; Leporinus octofasciatus (campineiro); 
Parodon nasus (canivete) Piaractus mesopotamicus (pacu); Pimelodus maculatus (mandi); 
Pinirampus pirinampu (barbado); Prochilodus lineatus (curimba); Pseudoplatystoma corruscans 
(pintado); Rhinelepis aspera (cascudo-preto); Salminus brasiliensis (dourado); Salminus hilarii 
(tabarana); Schizodon nasutus (taguara); Steindachneridion scriptum (surubim); Myleus tiete 
(pacu-prata). 

Dentre os três trechos do rio principal da bacia, a parte central apresentou maior riqueza de 
espécies (144) seguido por Baixo Tibagi (92) e Alto Tibagi (76). De acordo com o conceito de 
Contínuo Fluvial (VANNOTE et al. 1980) a partir da nascente em direção à foz, há um gradiente 
de complexidade nas condições físicas de um rio, que por sua vez, suportam estruturações 
mais complexas de comunidades bióticas, que de certa forma refletem este gradiente 
biologicamente. Esta hipótese é corroborada parcialmente por estudos realizados com a 
ictiofauna da bacia do rio Tibagi, uma vez que há um aumento na riqueza de espécies desde 
as nascentes e subafluentes de menor ordem em direção à foz, porém culminando com o 
trecho central do rio, onde foi observada a maior riqueza de espécies. No Baixo Tibagi a 
concentração de poluentes na região de Londrina, a supressão das matas ciliares e a alteração 
no regime hídrico de lótico para lêntico devido à influência do reservatório da UHE Escola de 
Engenharia Mackenzie (Represa de Capivara), interferem na riqueza de espécies e também na 
composição da taxocenose de peixes registrada na porção jusante da bacia. 

A pesca na bacia é predominantemente de subsistência, mas existe uma pequena parcela de 
pescadores que realiza a chamada pesca esportiva. O pescado é considerado o terceiro item 
alimentar mais importante para a comunidade indígena Kaingang que tem como principais 
pontos de pesca o próprio rio Tibagi em regiões de corredeiras dos trechos Médio e Baixo nas 
áreas das Terras Indígenas e nos afluentes, como os rios Tigre, Apucarana, Apucaraninha e 
Passo Liso. Há também uma colônia de pescadores profissionais no Município de Jataizinho, 
no Baixo Tibagi que possui aproximadamente 390 pescadores filiados. A temporada de pesca 
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para fins comerciais estende-se de 1° de março a 31 de outubro. A produtividade média da 
colônia é de aproximadamente 524 t/ano. Dentre as espécies apreciadas pelos pescadores 
encontram-se as ameaçadas: B. nattereri, M. tiete, P. corruscans, S. brasiliensis, S. hilarii e S. 
scriptum. 

No que se refere à fauna de répteis, as informações referentes às espécies registradas no Alto 
Tibagi foram obtidas através do estudo elaborado por Bernarde & Machado (2002), utilizando 
como complementação os dados da Rede Pró-Fauna (2009). Para as informações referentes 
aos répteis do Baixo Tibagi, foram utilizados os dados da Rede Pró-Fauna (2009). Para o 
Médio Tibagi foram utilizados os dados do EIA RIMA da UHE Mauá realizado pela CNEC 
ENGENHARIA S / A. Das 89 espécies de répteis registradas na bacia, 9 espécies estão 
associadas ao ambiente aquático: Hydromedusa tectifera - cágado-de-pecoço-comprido; 
Phrynops geoffroanus - cágado-de-barbicha; Acanthochelys spixii – cágado; Trachemys 
dorbigni - tartaruga-tigre-d'água; Eunectes murinus – sucuri; Liophis miliaris - cobra-d'água; 
Mastigodryas bifossatus - jararacuçu-do-brejo; Caiman latirostris –jacaré-de-papo-amarelo; e 
Caiman yacare - jacaré-do-pantanal, sendo que nenhuma delas encontra-se ameaçada. O 
Baixo Tibagi apresenta o maior número de espécies (oito), enquanto o Médio e Alto Tibagi 
apresentam valores equivalentes (cinco cada). 

No caso de anfíbios, a vulnerabilidade dessas espécies na bacia do rio Tibagi está relacionada 
com a dependência de áreas florestadas, uma vez que a vegetação original encontra-se 
alterada e reduzida (MACHADO & BERNARDE, 2002, in MEDRI, 2002). O Baixo e Médio 
Tibagi são as porções que mais apresentam espécies de anfíbios anuros (26 e 25) e, no Alto 
Tibagi, a ausência da maioria das espécies pode estar relacionada à formação vegetacional 
predominante (campos) (MACHADO & BERNARDE, 2002, in MEDRI, 2002). Apenas duas 
espécies, Eleutherodactylus binotatus e E. guentheri, não dependem de ambientes aquáticos 
para reprodução. 

Dentre as sete espécies de mamíferos associados aos ecossistemas aquáticos e semi-
aquáticos identificados na bacia, destaca-se a Lontra longicaudis (lontra). Esta espécie é 
intensamente caçada, tanto para o comércio de sua pele, como pelo alegado prejuízo a 
criações domésticas. Isto, associado à destruição dos habitats e à poluição da água, tem 
ameaçado seriamente suas populações (PERACCHI, A. L. et alli., 2002). É classificada como 
espécie vulnerável pela Lista Vermelha da Fauna Ameaçada de Extinção no Paraná 
(Vulnerável) e pela IUCN (União Internacional para Conservação da Natureza). Apenas uma 
espécie de quiróptero (Noctilio leporinus) está associada ao ambiente aquático, sendo 
encontrada no Baixo Tibagi.  

Foram identificadas na bacia 44 espécies de aves associadas ao ambiente aquático (ANJOS, 
2002, in MEDRI, 2002), das quais 32 espécies possuem hábito semi-aquático, sendo 4 delas 
listadas com algum grau de ameaça. 

Dentre as espécies de aves de hábito aquático e semi-aquático citadas nas listas de animais 
ameaçados no Brasil (MMA, 2003) e Paraná (MIKICH & BÉRNILS, 2004), estão: Ixobrychus 
involucris – socoí, Mergus octosetaceus – pato mergulhão e Porphyrula flavirostris – frango 
d’água pequeno, listados em estudos do Baixo Tibagi, sendo o pato-mergulhão considerado 
uma das aves mais ameaçadas das Américas, em consequência da poluição das águas na 
região; Spizastur melanoleucus - gavião-preto, listado no Médio Tibagi e que está ameaçado 
em conseqüência da exploração predatória (caça e perseguição); Asio flammeus - coruja-dos-
banhados), espécie migratória observada nos três trechos – Alto, Médio e Baixo Tibagi; 
Plegadis chihi - caraúna-de-cara-branca, listado no Alto Tibagi; e Rallus maculatus - saracura-
carijó, observada nos trechos Médio e Baixo Tibagi. 
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No que se refere à vegetação marginal, a partir da década de 1970, as pressões 
antropogênicas foram intensificadas, deixando como saldo um grande número de afluentes do 
rio Tibagi com pouca ou nenhuma vegetação ciliar. As formações florestais que margeiam o rio 
Tibagi e tributários subsistem apenas como pequenos remanescentes florestais em diferentes 
graus de perturbação.  

A vegetação marginal do Baixo Tibagi apresenta-se degradada em quase toda extensão 
urbana do vale de Londrina, sendo insuficiente para proteger os cursos d’água e a integridade 
da fauna associada a este ambiente. Entretanto, a presença de determinadas espécies da 
fauna terrestre (como o guariba, felinos, o macuco e a jacutinga) e aquática (como o pacu-
prata, o cascudo-preto e a lontra) indica a importância dos remanescentes florestais nessa 
região, entre eles, destacam-se o Parque Estadual Mata dos Godoy (PEMG) e Fazenda 
Doralice. 

As margens dos rios podem também ser ocupadas por formações pioneiras sob influência 
fluvial e/ou lacustre, áreas estas sujeitas a inundações, que apresentam baixa diversidade de 
espécies. Estas formações são comuns em áreas ribeirinhas do rio Tibagi e de seus maiores 
afluentes, especificamente nas regiões do médio e do baixo curso. Estes locais são usados por 
inúmeras espécies de animais, incluindo peixes, que podem ter ali sítios de reprodução, 
tornando importante a sua conservação, apesar de sua baixa diversidade e simplicidade 
estrutural. 

Já a vegetação marginal dos ribeirões e rios da região da região de Ponta Grossa é 
relativamente protegida da atividade agrícola, pois sua posição geomorfológica não permite o 
uso intensivo para fins de agricultura. A floresta ciliar desta região encontra-se permeada por 
espécies típicas da Mata de Araucária e da Mata de Interior e apresenta uma grande 
diversidade de espécies em decorrência do tipo do solo somado às outras condições 
ambientais, tais como a influência do clima mais frio do sul, com geadas ocasionais, que 
podem instituir pressões limitantes à distribuição de espécies dominantes nas outras florestas 
amostradas. 

Os dados do levantamento amostral realizado, com o uso de fotos aéreas de uma área de até 
de três quilômetros para cada margem do rio Tibagi, para se conhecer melhor a quantidade de 
mata ciliar da bacia do rio Tibagi, mostram que do total da área inserida em Área de 
Preservação Permanente (APP), 47% apresenta cobertura florestal natural e 53% com 
cobertura antropizada. No que tange ao número de remanescentes nativos, cerca de 22% do 
total presente em APP, encontra-se preservado. No entanto, esta porção preservada inserida 
em APP representa 63% do total de remanescente florestais nativos amostrados dentro e fora 
de APP. Portanto, as APP, apesar de no total apresentarem um avançado grau de perturbação, 
ainda possuem importantes remanescentes florestais próximos ao rio Tibagi. 

3.2. Meio Físico e Ecossistemas Terrestres 

A bacia hidrográfica do rio Tibagi apresenta uma grande complexidade geológica e 
geomorfológica que, associadas às características climáticas, influenciam e determinam a biota 
da região, bastante heterogênea e diversa.  

Na porção sudeste da bacia do rio Tibagi correspondente ao primeiro planalto paranaense, 
predominam as rochas do embasamento cristalino, especialmente granitóide, caracterizado por 
formações do grupo Castro e, em menor quantidade, do grupo Açungui. São as regiões mais 
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elevadas e de rochas antigas, originando solos de baixa fertilidade e de grande saturação de 
alumínio, dos tipos litólico e, em menor quantidade, os latossolos.  

As regiões sul e central da bacia estão inseridas no segundo planalto paranaense e 
apresentam características geológicas distintas da porção sudeste, uma vez que suas rochas 
representam uma rica diversidade dos sedimentos da bacia sedimentar do Paraná dos 
períodos Paleozóico e Mesozóico. Tal diversidade reflete-se também no elevado número de 
tipos de solo, contudo, ainda de relativa baixa fertilidade e com alta saturação de alumínio.  

Já a porção norte, situada no terceiro planalto paranaense, é representada por um substrato 
formado quase que exclusivamente por rochas da Formação Serra Geral (Basaltos), que 
sustentam um relevo suave, com amplas colinas e solos bem desenvolvidos e de alta 
fertilidade. 

Esta configuração fisionômica da bacia é associada a diferentes tipos climáticos que agem de 
forma distinta na bacia. O clima é mais ameno ao sul, mas à medida que se aproxima do 
Trópico de Capricórnio, as temperaturas aumentam, seguindo também a diminuição da altitude. 
Padrão similar é observado com a pluviosidade, cuja tendência geral é de decréscimo 
concomitante ao decréscimo da latitude.  

A bacia do rio Tibagi caracteriza-se por uma grande quantidade de feições espeleológicas, 
principalmente na área da Escarpa Devoniana, que possui padrão de relevo em cuesta. 
Algumas feições de destaque são: os cânions do rio Iapó, cuja maior representatividade se dá 
no Parque Estadual do Guartelá, além de cânions menores nos vales dos rios Pitangui, Verde 
e Alto Tibagi, além de muitas reentrâncias e ramificações da Escarpa Devoniana.  

A Formação Furnas, nas proximidades da cidade de Ponta Grossa, também apresenta um 
grande número de feições espeleológicas. Essa formação, constituída por arenitos, favorece o 
desenvolvimento de tais feições. Em menor escala também é possível observar feições 
espeleológicas nas Formações Botucatu e Itararé. As principais características das cavidades 
desenvolvidas são as furnas ou abismos, como as observadas no Parque de Vila Velha, nas 
proximidades da cidade de Ponta Grossa. 

A heterogeneidade geomorfoclimática na bacia propicia, ainda, condições ideais para o 
desenvolvimento de diferentes formações florestais, resultando em uma distribuição 
estratificada de biomas e tipos vegetacionais. Desta forma, em parte da porção Sudeste 
predominam elementos característicos de formações campestres representadas pelos Campos 
Gerais e por pequenas manchas de cerrado, variando de aberto a arborizados. Ao sul, em 
direção à porção central, a fitofisionomia passa a ser dominada pela Floresta Ombrófila Mista, 
definida também como Mata de Araucária, assim como no extremo sudeste da bacia. Por sua 
vez, ao norte da porção central da bacia é encontrada uma floresta de transição entre a 
Floresta Ombrófila Mista e a Floresta Estacional Semidecidual ou Mata de Interior, que 
prevalece na porção norte da bacia. 

O histórico de ocupação da bacia, associado ao panorama físico e biótico, resulta atualmente, 
em um cenário de uso do solo muito intenso e diversificado, representado, basicamente, pela 
agricultura intensiva, a pecuária e o reflorestamento. Embora as formações nativas tenham sido 
(e ainda estejam) extremamente impactadas por tais atividades antrópicas, vários 
remanescentes florestais e campestres persistem, mesmo que alterados, propiciando 
importante habitat para a fauna e flora. O avançado processo de conversão da vegetação 
nativa em ambientes antrópicos gerou um cenário onde os fragmentos são, em geral, de 
tamanho pequeno e distantes entre si. Assim, as espécies de fauna mais exigentes ficaram 
restritas aos poucos remanescentes que apresentam melhor qualidade de habitat, tamanho 
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maior e alta conectividade, enquanto as áreas abertas de origem antrópica foram colonizadas 
por espécies generalistas, menos exigentes em relação às condições ambientais, ou mesmo 
algumas espécies de ambientes campestres, anteriormente confinadas às áreas naturalmente 
abertas da bacia. 

Constata-se a boa condição de conservação biológica em que se encontra a região da 
chamada Escarpa Devoniana, com remanescentes de tamanho grande e bem conectados, 
com a presença de algumas unidades de conservação e diversas áreas apontadas pelo 
PROBIO (2007) como de grande importância biológica e prioritária para a conservação (APA 
Estadual da Escarpa Devoniana, Parque Estadual de Vila Velha, Parque Estadual do Guartelá 
e RPPNs).  

Em condições de conservação próximas citam-se tanto a região mais ao sul da bacia quanto a 
região mais central, onde predomina o reflorestamento, que ainda apresentam diversos 
fragmentos grandes e médios bem conectados, o que lhes confere boas condições para a 
manutenção da biodiversidade.  

Nas demais regiões da bacia encontram-se fragmentos de tamanho comparativamente menor 
e com reduzido grau de conectividade. Ademais, existem poucas áreas fonte e de interior 
nestes espaços, o que dificulta a conservação de espécies mais exigentes. 

Por último, a porção norte da bacia encontra-se altamente degradada e com baixas condições 
de manutenção de parcela significativa da biodiversidade, com exceção da região próxima ao 
Parque Estadual Mata dos Godoy, que ainda apresenta fragmentos de tamanho médio e 
relativamente próximo entre si. 

3.3. Socioeconomia 

No total, essa bacia integra parcial ou totalmente áreas de 58 municípios e uma população em 
torno de 1,5 milhão de habitantes. As análises realizadas neste estudo consideraram os dados 
de 49 municípios, selecionados de acordo com o percentual de área mais significativa inserida 
neste território, ou seja, foram desconsiderados os municípios com participação percentual na 
bacia inferior a 10%. 

Estão dentro do limite da bacia 45 sedes municipais. É uma região de alto grau de urbanização 
(85%, em média). Aproximadamente 1,3 milhão residentes em áreas urbanas. Ponta Grossa 
(97%) e Guaramiranga (23%) estão nos extremos da classificação dos graus de urbanização 
da bacia. Os municípios contidos na bacia têm predominantemente IDH-M médio.1 Londrina, 
Ponta Grossa e Ibiporã têm IDH-M alto e Ortigueira tem IDH-M baixo. 

Dado que predomina o IDH-M médio, é possível propor diferenciações entre os municípios 
quanto às condições de vida da população a partir de informações associadas às dimensões 
que compõem o IDH-M2, quais sejam: número de leitos hospitalares, média de anos de estudo, 
o atendimento das redes de infraestrutura de saneamento e o rendimento médio mensal.  

Observa-se relação direta entre a base populacional e o número de leitos hospitalares. Dessa 
forma, Londrina, Ponta Grossa, Arapongas e Apucarana concentram a maioria dos leitos. A 

                                                 
1 Segundo metodologia do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. 
2 As dimensões que compõem o o IDH-M são Educação (medido por meio das taxas de alfabetização e de 
frequência a escola), Longevidade (esperança de vida ao nascer) e Renda (renda municipal per capita). 
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maioria dos municípios apresenta baixos índices de disponibilidade de leitos hospitalares por 
mil habitantes.3 Os municípios da bacia apresentam altos índices de abastecimento de água e 
coleta de lixo. Por outro lado, os índices de atendimento por redes de esgoto são inferiores: 
alguns municípios com menos de 1% dos domicílios atendidos por serviço adequado de 
destinação dos efluentes líquidos, nos quais há a predominância das fossas rudimentares. 

Os habitantes da bacia possuem entre 4 e 5 anos de estudo em média, caracterizando uma 
população com baixa escolaridade, que não ultrapassou o ensino fundamental. Excetuam-se 
Londrina, com 7,2 anos, Ponta Grossa e Cornélio Procópio, ambos com 6,6 anos. Com relação 
à renda, nas áreas onde predominam atividades associadas à agropecuária a remuneração é 
de até 2 salários mínimos. Já nas áreas onde as atividades industriais e de serviços 
predominam, a renda ultrapassa aquele patamar. 

A economia da região está apoiada na agropecuária, extrativismo e na agroindústria, às quais 
estão associadas às atividades comerciais, de turismo e de setores industriais lá 
desenvolvidas. As áreas de produção agrícola são de perfil intensivo e as principais culturas 
são soja, trigo e milho. Esse uso ocupa 55% da área da bacia. As lavouras temporárias 
ocupam 98% da área plantada. A soja (48,6% da área) e o milho (27,1%) predominam. O uso 
misto (agricultura e pecuária) ocupa 19% área da bacia, preferencialmente em regiões de 
relevo acidentado, no centro-norte, entre o segundo e o terceiro planalto paranaense. A 
pecuária é desenvolvida de forma extensiva e semiextensiva e se concentra em ovinos, 
bubalinos e equinos. As áreas de pastagens ocorrem, principalmente, em terrenos acidentados 
ou sobre remanescentes dos campos naturais, que tradicionalmente servem para a criação de 
rebanhos. As áreas de reflorestamento abrangem 14% da área total da bacia e estão 
associadas à indústria papeleira, instalada em Telêmaco Borba, e de madeira. As plantações 
de pinus e eucalipto são entremeados por remanescentes de vegetação natural, especialmente 
ao longo dos cursos d’água. 

Predominam os minifúndios e pequenas propriedades, sendo estas 85% das propriedades que, 
porém, ocupam 27% da área da bacia. Ao passo que menos de 2% dos imóveis rurais 
correspondem a 36% da área. Ao sul, a colonização europeia das primeiras décadas do século 
20 contribui para a predominância de pequenas propriedades, onde se desenvolve produção 
intensiva em capital, e foi instalado parque industrial para beneficiamento da produção, em 
sistema de cooperativas. Ao centro, o predomínio da pecuária e do reflorestamento 
favoreceram a concentração de terra e o estabelecimento de grandes propriedades. Ao norte, 
pequenas propriedades e minifúndios predominam e dão suporte à produção diversificada e 
menos capitalizada, em comparação ao sul da bacia. Essa colonização foi resultado do 
deslocamento das plantações de café do sul de São Paulo, entre as décadas de 1920 e 1960.  

Atividades do setor secundário têm proeminência em Telêmaco Borba (indústria de papel e 
celulose), Carambeí (indústria alimentícia), Ponta Grossa (beneficiamento de produtos 
agropecuários) e Londrina e seu entorno (indústria diversificada). Ressalta-se ainda a presença 
de Arranjos Produtivos Locais, com apoio do governo do estado do Paraná, nos municípios de 
Londrina (software), Apucarana (bonés), Arapongas (móveis) e Imbituva (malhas). 

                                                 
3 Considerando o parâmetro de 4,5 leitos/mil habitantes: “…A carência de dados nacionais tecnicamente definidos 
obriga ao emprego de estatísticas e de números estrangeiros, provavelmente impossíveis de serem transpostos 
para o Brasil sem o risco de interpretações distorcidas. Não cabe, contudo, no momento, outra alternativa senão nos 
fixarmos no número aproximado de 4,0 a 5,0 leitos / 1000 habitantes, para atender à necessidade de leitos gerais, 
não especializados…”; extraído de Assistência hospitalar no âmbito da previdência social no Estado de São Paulo, 
Brasil; Ernesto Lima Gonçalves; Manoel J. Moreira Dias; Horácio Belfort de Mattos; Rev. Saúde Pública vol.6 no.1 
São Paulo Mar. 1972. 
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No setor terciário, a participação de municípios de maior base populacional é expressiva e 
voltada para a prestação de serviços às atividades agropecuárias – transporte, comunicação, 
construção civil e materiais correlatos, armazenagem e beneficiamento primário, crédito e 
intermediação financeira, assistência técnica, insumos e implementos. O turismo constitui 
atividade de alto potencial de desenvolvimento, especificamente aquele baseado no turismo 
rural, ecoturismo, pesca e turismo náutico. A administração pública tem participação expressiva 
nas economias locais, em especial nos municípios que apresentam estruturas produtivas 
menos desenvolvidas. 

A rede urbana na bacia do Tibagi é organizada a partir de Londrina e Ponta Grossa, 
classificadas como Capitais Regionais. Segundo esta tipologia,4 Apucarana é um Centro Sub-
Regional e Cornélio Procópio, Telêmaco Borba e Irati são Centros de Zona. Essas quatro 
cidades correspondem a núcleos secundários. As demais cidades são centros locais e estão 
funcionalmente dependentes das cidades de nível hierárquico superior. Destacam-se as 
diferenças entre os núcleos urbanos da região centro-sul, onde a relação urbano-rural é mais 
intensa, e do norte da bacia, sobretudo no entorno de Londrina, onde predominam municípios 
com alto grau de urbanização e processos de adensamento e verticalização mais 
consolidados. 

A malha viária está distribuída em sentido longitudinal, em dois eixos que seguem o interflúvio 
da bacia. Os extremos norte e sul são mais densos e dotados de vias de maior capacidade de 
tráfego do que o centro da bacia, onde predomina relevo acidentado. A malha ferroviária possui 
ponto de convergência de ramais variados em Ponta Grossa. A produção do norte, nordeste e 
noroeste paranaense é escoada por esse modal, por meio de terminais em Apucarana e 
Telêmaco Borba, em direção ao Porto de Paranaguá. 

As populações indígenas presentes na bacia são das etnias Kaingang, os Guarani Ñandeva e 
os Xetá, habitantes de cinco Terras Indígenas (TI): Apucarana, Barão de Antonina, Tibagy-
Mococa, São Jerônimo e Queimadas.  

Os índios Kaingang habitantes das TI da bacia são descendentes dos Kaingang que ocupavam 
a região em tempos imemoriais, tendo conseguido demarcar suas terras por meio de um 
processo de luta, retendo hoje parcelas territoriais mínimas quando comparadas ao território de 
seus antepassados, que viviam como nômades na bacia do Tibagi 

Do ponto de vista da organização social, sabe-se que os grupos locais articulam grupos 
domésticos por meio de relações de parentesco e reciprocidade e que as unidades político-
territoriais correspondem à articulação dos grupos locais, dentro do contexto geográfico e dos 
ecossistemas compreendidos pelos Kaingang. Os grandes líderes dos Kaingang no século XIX 
eram chefes de unidades político-territoriais, liderando chefes de grupos locais. 

Na visão cosmológica, o território para os Kaingang está subdividido em habitats, sendo que 
cada ambiente é habitado por seres naturais e sobrenaturais. De acordo com esta concepção 
no tempo/espaço wãxi, os Kaingang têm mais possibilidades de estarem em contato com a sua 
própria maneira de ser, onde ao mundo visível corresponde um mundo invisível.  

Pela vertente ecológica, a variedade de habitats da bacia do Tibagi é de grande relevância 
para os Kaingang e sua relação Kaingang com o meio ambiente é vital, uma vez que são 
espaços de convivência, sobrevivência e de reprodução cultural. Nesta bacia, as áreas mais 

                                                 
4 REGIC - Regiões de Influência das Cidades (IBGE, 2008). Aos níveis hierárquicos correspondem diferentes graus 
de urbanização e tamanho populacional das sedes municipais. 
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privilegiadas pelo grupo são os rios, as margens dos rios, as corredeiras, as matas, vales e 
encostas. 

Os recursos hídricos da região são utilizados pelos índios de diversas maneiras, sendo a pesca 
com pari, realizada até os dias de hoje no Tibagi e seus afluentes, a forma mais tradicional de 
utilização destes recursos. Os Kaingang se referem aos pari evocando o nome dos seus 
donos. A pesca do pari é uma atividade que evidencia a longa tradição dos Kaingang nas artes 
da pesca, congregando um conjunto de técnicas intimamente ligadas a sua identidade étnica.  

Já os Guarani Ñandeva, assim como os Kaingang, são habitantes antigos da bacia do Tibagi, 
fato este com grande importância quando considerados os movimentos migratórios dos 
Guarani em busca da Terra sem Males, rumo à costa Atlântica, e a concepção peculiar que 
este povo tem de território.  

Os Guarani compreendem seu território tradicional como um conjunto de aldeias espalhadas 
por uma vasta região que compreende regiões do Paraguai, da Argentina, do Uruguai e do 
Brasil, sendo o mar seu limite terreno. O conceito de território está associado a uma noção de 
mundo, ultrapassando os limites das aldeias e das demarcações das Terras Indígenas. 
Portanto, o domínio do território Guarani é mental, ancorado nas relações sociais, econômicas, 
políticas e nos movimentos migratórios que ocorrem até hoje, com forte motivação religiosa.  

Os Guarani Ñandeva, graças ao seu conhecimento da natureza, têm conseguido sobreviver, 
mesmo em condições adversas, devido à redução e deterioração de suas terras, porque 
maximizam as potencialidades de uso dos espaços disponíveis.  

Na bacia do rio Tibagi, os Guarani Ñandeva dividem a TI São Jerônimo com os Kaingang, 
sendo relevante a informação da antropóloga Cecília Helm, no Laudo Antropológico para a 
COPEL (2002) que, devido à exigüidade de espaço, os Ñandeva e Kaingang estão 
“amontoados”, não havendo a possibilidade de construírem aldeias e roças separadas. Ao 
contrário, em outras áreas do sul do Brasil, onde estes dois grupos coabitam, verificam-se 
aldeias separadas de Ñandeva e Kaingang.  

Existem na bacia cinco comunidades remanescentes de quilombos, nos municípios de Castro, 
Curiúva e Ponta Grossa, e nove comunidades negras tradicionais, nos municípios de Castro e 
Tibagi. Ressalte-se que apenas três comunidades quilombolas já foram devidamente 
certificadas: Tronco, em Castro, Guajuvirae Água Morna, em Curiúva, e cujo processo de 
regularização fundiária encontra-se atualmente em curso junto ao Instituto Nacional de 
Colonização e reforma Agrária – INCRA do Paraná. 
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4. AVALIAÇÃO AMBIENTAL DISTRIBUÍDA – AAD 

A Avaliação Ambiental Distribuída – AAD tem como objetivo dividir a área de estudo em 
subespaços que agregam singularidades nesses compartimentos territoriais, identificando as 
áreas de sensibilidade ambiental. Os recortes espaciais foram delimitados levando em conta os 
aspectos socioambientais representados pelos Componentes-Sínteses. 

Dessa forma, neste item são apresentados, de forma resumida, os subespaços identificados, 
as áreas de sensibilidade e os impactos socioambientais negativos relativos a cada 
aproveitamento em cada Componente-Síntese por subespaço. Tanto as áreas sensíveis como 
os impactos foram mapeados e apresentados em cada um dos itens e subitens. Os estudos 
detalhados podem ser analisados no Volume 17 dos Estudos de Inventário. 

A AAD foi estruturada numa seqüência que se inicia pela delimitação dos subespaços (Item 
4.1), onde são apresentadas as variáveis utilizadas para a delimitação dos subespaços para os 
três Componentes-Síntese considerados. A seguir é feita a descrição das características dos 
subespaços (Item 4.2) o que, associada às características dos aproveitamentos, subsidia a 
avaliação de impactos negativos (Item 4.3) e positivos e dá fundamento aos parâmetros de 
avaliação ambiental (Item 4.4) para o conjunto de aproveitamentos hidroenergéticos que 
formam a Alternativa Selecionada.  

4.1. Delimitação dos Subespaços 

A bacia do rio Tibagi foi compartimentada espacialmente em subespaços referentes a três 
grandes temas de estudo, ou Componentes-Síntese, a saber: 

− Recursos Hídricos e Ecossistemas Aquáticos; 

− Meio Físico e Ecossistemas Terrestres; 

− Socioeconomia. 

Cabe ressaltar que a delimitação dos subespaços da Socioeconomia é resultado da superposição 
das subáreas dos Componentes-Síntese definidos nos estudos de inventários, quais sejam, 
Organização Territorial, Modos de Vida e Base Econômica.  

Portanto, para cada um dos três Componentes-Síntese, a divisão do território da bacia do rio Tibagi 
em subespaços, representa a consolidação das etapas anteriores dos estudos socioambientais e 
sintetiza os aspectos ambientais relevantes identificados na área de estudo. 

4.1.1. Recursos Hídricos e Ecossistemas Aquáticos 

A compartimentação territorial dos subespaços do Compenente-Síntese Recursos Hídricos e 
Ecossistemas Aquáticos levou em consideração as seguintes variáveis delimitadoras: 

− A divisão da bacia hidrográfica do rio Tibagi em sub-bacias, elaborada pela SUDERHSA 
no Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi (SUDERHSA, 2008); 

− A ocorrência de extensos trechos lóticos, planícies aluvionares e corredeiras, 
contrastando com o ambiente lêntico formado no setor de jusante da bacia e o trecho de 
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influência do Salto Mauá como eventual barreira natural à subida de algumas espécies de 
peixes; e, 

− As principais fontes de poluição difusa existentes na bacia. 

Cada um dos subespaços definidos foi descrito com base nas seguintes variáveis 
qualificadoras: (i) a qualidade da água; (ii), a limnologia; e, (iii) a ictiofauna. 

Os parâmetros físico-químicos que representam a qualidade da água dos subespaços são a 
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e as concentrações de fósforo, além da qualidade 
dos sedimentos fluviais, referentes à presença de agrotóxicos e metais pesados. Os aspectos 
limnológicos referem-se à presença ou não de comunidades fitoplanctônicas bem como de 
cianobactérias nos cursos d’água. 

A fauna aquática é representada pela ictiofauna, escolhida por ser um importante bioindicador 
das condições ambientais dos ecossistemas aquáticos. Além disso, sua diversidade e 
comportamento são influenciados pela estrutura hidrodinâmica da bacia, o que permite sua 
diferenciação no curso principal e seus afluentes. 

Para delimitação dos subespaços, foram realizadas consultas a estudos desenvolvidos na 
região, em particular os planos e resoluções que definem as unidades hidrográficas para a 
bacia do Tibagi. Na sequencia foram discutidos, em uma mesa de situação, os fatores 
condicionantes socioambientais relacionados à qualidade da água, limnologia e ictiofauna, o 
que permitiu a identificação de áreas comuns na bacia, integrando os temas relacionados aos 
recursos hídricos e ecossistemas aquáticos. 

Como referências básicas foram consideradas a Resolução do Conselho Estadual de Recursos 
Hídrico - CERH/PR Nº 49, de 20 de dezembro de 2006 e o Plano Estadual de Recursos 
Hídricos desenvolvido pela Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e 
Saneamento Ambiental (Paraná, 2008), que estabelecem duas subdivisões para essa bacia: a 
unidade hidrográfica do Alto Tibagi, que compreende desde as nascentes do rio Tibagi até 
imediatamente a jusante da foz do ribeirão das Antas, no município de Curiúva, e a unidade 
hidrográfica mais ao norte, que compreende toda a área a jusante da foz do ribeirão das Antas.  

Sobre essas duas unidades, estabeleceram-se novos recortes espaciais resultando em seis 
subespaços distintos. 

O primeiro, no alto curso da bacia, engloba toda região de cabeceiras do Tibagi, pois nessa 
porção prevalecem importantes planícies aluvionares que condicionam características 
particulares ao estabelecimento da flora e fauna aquática. Essa região tem na cidade de Ponta 
Grossa um importante centro gerador de efluentes domésticos e industriais que podem 
promover alterações na qualidade da água e nos ecossistemas aquáticos.  

Logo a jusante, encontram-se os terrenos mais acidentados da bacia que condicionam a 
formação de vales encaixados e a presença de cachoeiras, como Salto Mauá. Aqui foram 
definidos outros dois subespaços, sendo um polarizado por Telêmaco Borba, que tem ainda 
como particularidade o uso do solo voltado ao cultivo de eucalipto e pinus. O terceiro 
subespaço foi definido pelo destaque observado no trecho do médio Tibagi, na bacia do rio 
Iapó, por conter fontes relevantes de poluição de origem difusa associada ao confinamento de 
aves e bovinos que abastecem os frigoríficos de empresas de grande porte da região. 

O Salto Mauá representa também uma importante barreira ao deslocamento da ictiofauna, 
gerando uma compartimentação natural da bacia. Abaixo dessa cachoeira, foram estabelecidas 
as outras três unidades hidrográficas. 
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A primeira delas, que tem a cidade de Tamarana como principal aglomeração urbana, é uma 
área de baixo dinamismo econômico, resultando em pequeno grau de poluição por cargas de 
origem pontual e difusa. Imediatamente a jusante, foi delimitada uma unidade que compreende 
o maior pólo industrial da bacia do Tibagi, polarizada por Londrina. 

Um último um recorte espacial foi estabelecido no baixo curso do rio Tibagi a partir do remanso 
do reservatório de Capivara, incluindo seu tributário da margem direita, rio Congonhas. Essa 
subdivisão se justifica, pois, em contraste com as partições superiores da bacia, onde há 
predomínio de ambiente lóticos com corredeiras e cachoeiras, essa região conforma um 
ambiente lêntico de grande porte, que atua como receptor de sólidos e de cargas poluidoras 
geradas a montante.  

Vale ressaltar que, para determinação das seções de controle dos subespaços, foram 
utilizadas as estações fluviométricas, pois as mesmas apresentam base de dados que subsidia 
a avaliação das vazões que caracterizam as unidades hidrográficas as quais pertencem. 

A partir dessa sistemática, a compartimentação da bacia do Tibagi resultou em seis 
subespaços, conforme apresentado na Figura 4.1.1 / 1 e descritas a seguir. 

− Subespaço I - Cabeceiras: com área de drenagem de 5.699 km² (aproximadamente 23% 
da bacia hidrográfica do rio Tibagi), tem como seção de controle a estação fluviométrica 
de Engenheiro Rosaldo Leitão (Cód.:64447000). 

− Subespaço II – Telêmaco Borba: com área de drenagem de 6.650 km² (aproximadamente 
27% da bacia hidrográfica do rio Tibagi), abrange área da porção intermediária da bacia, 
delimitada pelo Salto Mauá e possui seção de controle na estação Fluviométrica de Barra 
Ribeirão das Antas (Cód.: 64491000). 

− Subespaço III - Iapó: com área de drenagem de 3.040 km² (aproximadamente 12% da 
bacia hidrográfica do rio Tibagi), compreende toda a área de drenagem do rio Iapó até 
sua foz no rio Tibagi; nesse caso, não há estação fluviométrica de controle. 

− Subespaço IV – Tamarana: com área de drenagem de 3.316 km² (aproximadamente 13% 
da bacia hidrográfica do rio Tibagi), abarca a área intermediária da bacia, entre salto 
Mauá até a confluência com o rio São Jerônimo, tendo como seção de controle a estação 
fluviométricas de Porto Londrina (Cód.: 64501000).  

− Subespaço V - Londrina: com área de drenagem de 3.221 km² (aproximadamente 13% 
da bacia hidrográfica do rio Tibagi), compreende a área de drenagem entre a confluência 
com o rio São Jerônimo até o início do remanso da UHE Capivara; tem como seção de 
controle a estação fluviométrica de Jataizinho ANA/CESP (Cód.: 64507000). 

− Subespaço VI – Remanso da UHE Capivara: com área de drenagem de 2.994 km² 
(aproximadamente 12% da bacia hidrográfica do rio Tibagi), compreende o trecho da 
bacia influenciado pelo reservatório da UHE Capivara, incluindo seu afluente Congonhas. 
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Figura 4.1.1 / 1 - Subespaços – Recursos Hídricos e Ecossistemas Aquáticos 
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• Subespaço I – Cabeceiras 

O Subespaço I - Cabeceiras abrange a região de nascentes do rio Tibagi, na divisa dos 
municípios de Palmeira e Ponta Grossa. Estão inseridos nesse subespaço 10 municípios de 
maneira parcial ou integral, sendo que o município de Ponta Grossa é o mais importante, 
inserido parcialmente nesse subespaço. 

A porção das cabeceiras da bacia apresenta um comportamento diferenciado pois, apesar de 
apresentar vários desníveis de terreno, os cursos d’água compreendem amplas planícies 
aluvionares. As principais fontes de poluição na porção de cabeceiras são de origem difusa, 
provenientes principalmente de atividade agrícola, onde se encontram extensos cultivos de 
soja e de milho na entressafra.  

Apesar da existência de diversas fontes de poluição difusa, os cursos d’água apresentam, em 
geral, qualidade satisfatória, com elevadas concentrações de oxigênio dissolvido, pois as 
vazões são suficientes para assimilar as cargas poluidoras. Entretanto, nas proximidades das 
zonas mais urbanizadas, como Ponta Grossa, ocorre o lançamento de volumes mais 
expressivos de efluentes de origem doméstica e industrial, que podem acarretar o 
comprometimento das águas do ponto de vista ecológico e sanitário, sobretudo de pequenos 
córregos que cruzam as áreas urbanas. 

A análise da qualidade da água desse subespaço indicam níveis de DBO e de cor acima do 
limite estabelecido pela Resolução CONAMA 357/05 para rios de Classe II. 

A avaliação da comunidade fitoplanctônica indicou baixos valores de riqueza e densidade, 
atribuídos à alta velocidade de corrente e reduzidas dimensões dos biótopos amostrados, com 
predomínio da classe Cryptophyceae, algas que possuem pequeno tamanho, alta absorção de 
nutrientes e rápida taxa de crescimento, fatores que proporcionam a sobrevivência deste grupo 
em diversas condições ambientais. Na análise quantitativa não foram detectadas células de 
cianobactérias, o que representa um aspecto favorável, pois muitas espécies se desenvolvem 
em grande quantidade, formando florações que podem resultar na liberação de toxinas às 
águas, comprometendo os seus usos múltiplos. 

Os macroinvertebrados bentônicos foram representados por dípteros das famílias 
Chironomidae, Muscidae, Tabanidae, coleópteras da família Hydraenidae, anelídeos 
Oligochaeta, Polychaeta e nematóides. Dentre esses, em termos de densidade, os nematóides 
e os dípteros da família Chironomidae foram os organismos mais relevantes. Em geral, os 
quironomídeos são registrados nos mais diversos tipos de ambientes aquáticos. Já os 
nematóides habitam o lodo acumulado no leito dos rios e lagos. Ambos possuem tolerância a 
ambientes com baixas concentrações de oxigênio dissolvido. Tanto na avaliação qualitativa e 
quantitativa foram registrados baixos valores de riqueza e densidade. 

A região de cabeceiras do rio Tibagi apresenta planícies aluvionares onde se alternam campos 
de várzeas e formações florestais (DIAS et alli.,1998). Nesta porção, ocorre uma vegetação de 
transição entre a Floresta Ombrófila Mista e a Floresta Estacional Semidecídua, em que as 
espécies típicas de uma formação são gradualmente substituídas pelas da outra. Esta região é 
caracterizada como uma zona de tensão entre os dois tipos distintos de floresta que ocorrem 
nos extremos norte e sul da bacia (LOPES et alil., 2006). A vegetação marginal é mais 
relevante nas áreas onde existem Unidades de Conservação, como é o caso Rebio das 
Araucárias, Refúgio da Vida Silvestre do Rio Tibagi, Parque Estadual de Vila Velha e APA da 
Escarpa Devoniana.  
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Através da análise aerofotogramétrica, observam-se poucos trechos lóticos neste subespaço. A 
ictiofauna deste subespaço foi representada por 26 espécies, sendo que destas, 16 foram 
registradas exclusivamente em ambientes lóticos; apenas duas espécies foram capturadas em 
associação exclusiva com ambientes de remanso e oito espécies ocupam estes dois tipos de 
ambientes.  

Até o atual estado de conhecimento da ictiofauna nesta região, esta não se constitui em rota 
migratória para extensas migrações. Neste contexto, foi identificada no presente estudo, neste 
subespaço, apenas uma espécie considerada migradora – Apareiodon affinis (canivete). 

Comunidades de peixes nectônicos (que utilizam a coluna d’água e pouco o substrato do rio) 
tendem também a serem mais reduzidas neste subespaço, sendo representadas 
principalmente por pequenos peixes da família Characidae, como algumas espécies dos 
Gêneros Astyanax e Bryconamericus, além de Siluriformes como Rhamdia quelem e 
Pseudopimelodus mangurus, sendo esta a única espécie de peixe com registro para o 
subespaço considerada ameaçada de extinção (Vulnerável para o Estado do Paraná). 

Não obstante, as águas rasas e de elevada transparência que caracterizam essa porção da 
bacia, evidenciada pela grande quantidade de algas (perifíton) e de macrófitas enraizadas da 
família Podostemaceae, permitem a ocupação de peixes herbívoros e perifitívoros, como é o 
caso dos Parodontidae e Loricariidae. 

• Subespaço II – Telêmaco Borba 

O Subespaço II - Telêmaco Borba abrange a região do alto curso do rio Tibagi, nas 
proximidades da divisa municipal de Ipiranga e Ponta Grossa. O município de Telêmaco Borba 
é o mais importante e está quase integralmente inserido nesse subespaço, e o município de 
Tibagi ocupa a maior extensão desse compartimento. Além desses dois municípios, outros 
nove estão inseridos nesse subespaço. 

No trecho do rio Tibagi que prossegue desde a foz do rio Pitangui até Salto Mauá, os cursos 
d’água apresentam sucessivos trechos de cachoeiras e corredeiras. Predomina o uso do solo 
voltado ao plantio de pinus e eucalipto.  

A vegetação marginal nesse subespaço encontra-se em bom estágio de preservação, porém, 
em alguns trechos já se observam alterações, em especial no município de Telêmaco Borba. 

A supressão da vegetação nativa, inclusive das vegetações marginais, em terrenos de alta 
declividade e altamente suscetíveis aos processos erosivos, confere um potencial elevado de 
carreamento de sólidos aos cursos d’água nos períodos de chuva, propiciando o assoreamento 
e também o transporte de insumos agrícolas, como fertilizantes e agrotóxicos, além de dejetos 
de animais.  

As principais fontes de poluição dessa resultam da contribuição de esgoto doméstico nas áreas 
urbanizadas, além de insumos aplicados na monocultura de soja e pinus, resultando em maior 
concentração de matéria orgânica nas águas.  

De acordo com os dados de qualidade da água amostrados em novembro de 2008, o trecho do 
rio Tibagi nesse subespaço apresenta baixa turbidez mesmo no período chuvoso, porém, com 
elevado nível de cor que extrapolou o limite estabelecido pela Resolução CONAMA 357/05. O 
resultado de DBO esteve no limite do estabelecido pela Resolução CONAMA 357/05 para 
águas Classe II, porém, os níveis de oxigênio dissolvido são adequados para manutenção da 
fauna aquática.  
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Já os dados coletados em outubro de 2009, indicam turbidez elevada que extrapolando em 
20% a Resolução CONAMA 357/05, porém com nível de cor adequado ao valor estabelecido 
pela Resolução CONAMA 357/05. O resultado de DBO extrapolou o limite do estabelecido pela 
Resolução CONAMA 357/05 para águas Classe II, em contrapartida, os níveis de oxigênio 
dissolvido estão no limite estabelecido pela Resolução CONAMA 357/05. 

As análises das amostras dos pontos localizados nesse subespaço indicaram baixa ocorrência 
de coliformes termotolerantes, mostrando que a carga fecal afluente é compatível com o 
potencial de diluição das águas. As demais variáveis apresentaram-se condizentes com a 
Resolução CONAMA 357/05 para águas Classe II. 

A comunidade fitoplanctônica, nas duas campanhas amostradas, foi representada por espécies 
das classes Chlorophyceae, Cyanophyceae, Zygnemaphyceae, Euglenophyceae, 
Bacillariophyceae, Cryptophyceae e Chrysophyceae. A maior riqueza esteve relacionada a 
Bacillariophyceae, algas que possuem elevada taxa de sedimentação, representando uma 
vantagem competitiva em ambientes lóticos por reduzir a susceptibilidade à correnteza. Em 
relação às cianobactérias, contabilizou-se baixa densidade, de acordo com a Resolução 
CONAMA 357/05 para águas Classe II.  

Nas amostras retiradas do ponto analisado neste subespaço (outubro/2009), a fauna bentônica 
inventariada reproduziu um padrão observado nos sistemas aquáticos tropicais, tendo como 
principais representantes as larvas de insetos, entre os quais se destacaram Ephemeroptera e 
Diptera. Na avaliação quantitativa, os anelídeos oligoquetas e os dípteros da família 
Chironomidae se sobressaíram, ambos os organismos são resistentes a alterações ambientais 
e persistem em ambientes com baixas concentrações de oxigênio.  

Como resultado da alta velocidade de correnteza das águas e da presença de leitos 
predominantemente rochosos, essa região do rio Tibagi tende a ter uma baixa densidade de 
organismos planctônicos e bentônicos. Contudo, a composição da ictiofauna revela maior 
riqueza e diversidade de peixes da bacia (127 espécies), reflexo de sua elevada capacidade de 
suporte para comunidades mais complexas representada por fatores como oferta de itens 
alimentares alóctones (e.g. frutos e insetos) e maior possibilidade de abrigos. Devido aos vários 
trechos de corredeiras, associam-se exclusivamente a este tipo de ambiente neste subespaço 
84 espécies de peixes. Apenas 19 espécies ocorreram associadas exclusivamente a ambientes 
lênticos e 24 espécies foram registradas nestas duas classes de ambiente. 

Nessa região da bacia, já é possível detectar a existência de outros grupos de peixes como 
alguns representantes das famílias Anostomidae, Auchenipteridae, Cichlidae e Curimatidae. 
Porém, parte da ictiofauna é comprometida pelas interferências antrópicas na vegetação 
marginal e na qualidade da água, sobretudo nas imediações da cidade de Telêmaco Borba.  

As cachoeiras Salto Mauá, Salto do Paredão e Salto Arcadinho, associadas à presença da 
PCH Salto Mauá na região fronteiriça desse subespaço com o Subespaço IV - Tamarana, 
podem ser consideradas barreiras (naturais e artificiais) para a migração de peixes para a 
porção de montante da bacia. 

Ressalta-se que estas barreiras não são absolutas, uma vez que são encontradas espécies de 
peixes migradoras de grandes distâncias tanto a jusante como a montante destas cachoeiras, 
como o curimbatá (Prochilodus lineatus), o dourado (Salminus brasiliensis) e a tabarana (S. 
hilarii), Todas as espécies migradoras registradas na bacia foram observadas neste subespaço. 
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Ressalta-se também que, apesar da alteração antrópica, foram registradas todas as espécies 
ameaçadas na bacia (9 espécies) neste subespaço. Este status revela que esta porção ainda 
agrega ambientes com boa qualidade para as espécies mais sensíveis da bióta aquática.  

• Subespaço III - Iapó 

Essa unidade abrange a sub-bacia do rio Iapó em sua totalidade, afluente da margem direita do 
rio Tibagi. Estão inseridos nesse subespaço parte dos territórios municipais de Castro, Piraí do 
Sul, Ventania e Tibagi. 

No alto curso desse rio encontram-se planícies aluvionares, passando a prevalecer, no baixo 
curso, trechos confinados em cânions que se inserem em Unidades de Conservação, com 
destaque para a APA Estadual da Escarpa Devoniana, o Parque Estadual de Guartelá e 
Reservas Particulares de Proteção Natural. Há uma a predominância de peixes associados a 
ambientes lóticos: trinta e sete das 53 espécies de peixes diagnosticadas para este subespaço 
foram registradas exclusivamente neste tipo de ambiente. 

A presença das espécies herbívoras ameaçadas como a pirapitinga (Brycon nattereri) e o pacu-
prata (Myleus tiete), que dependem dos recursos que a mata ripária pode oferecer, tais como 
folhas, flores e frutos, indica que a vegetação marginal remanescente ainda está relativamente 
bem preservada nesse trecho, apesar dos diversos impactos ambientais existentes na bacia. 
Entretanto, como ambas foram pouco abundantes, essa preservação talvez não seja suficiente 
para sustentar populações numerosas (SHIBATTA et alli. 2007). 

Não obstante, o rio Iapó e seus tributários também desempenham papel fundamental para a 
proteção da ictiofauna, pois das 9 espécies ameaçadas registradas na bacia, 6 estão presentes 
neste subespaço: alem das duas supracitadas, são encontradas neste subespaço: Brycon 
orbignyanus; Salminus hilarii; Steindachneridion scripta e Pseudopimelodus mangurus. 

Cabe ressaltar que este subespaço constitui uma importante rota migratória para espécies 
migradoras, nela ocorrendo 11 das 20 espécies migradoras registradas para a bacia do rio 
Tibagi: Brycon orbignyanus; Salminus hilarii; Myleus tiete; Leporellus vittatus; Leporinus 
obtusidens; Leporinus octofasciatus; Schizodon nasutus; Apareiodon affinis; Parodon nasus; 
Iheringichthys labrosus e Pimelodus maculatus. 

Este subespaço apresenta também uso do solo que difere de outros contribuintes, ocorrendo 
predomínio de pastagens. Essa área caracteriza-se ainda por conter grande concentração de 
animais confinados, no alto curso do rio, até a cidade de Castro, que suprem as demandas 
para abastecimento de frigoríficos locais. Essa atividade representa uma importante fonte de 
cargas difusas de origem orgânica, que interferem na qualidade dos cursos d’água receptores. 

No trecho de jusante, a presença de mata ciliar nas margens dos rios restringe o aporte de 
materiais poluentes, porém, a qualidade de suas águas tende a apresentar concentrações 
elevadas de fósforo originadas no alto curso dessa bacia. 

Os dados secundários apontam baixa turbidez ao longo de todo ciclo hidrológico e níveis 
adequados de oxigênio dissolvido. Com exceção do fósforo total e de coliformes 
termotolerantes, as demais variáveis analisadas se mantêm dentro dos limites legais definidos 
pela Resolução CONAMA 357/05 para águas Classe 2. Contudo, o aumento da DBO na 
estiagem, juntamente com valores mais elevados de condutividade e também de fósforo total, 
podem ser indícios de contribuição de efluentes por esgotos domésticos. 
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Nesse subespaço foram realizadas análises limnológicas somente na segunda campanha, na 
qual se detectou baixa riqueza e densidade de fitoplâncton, com predominância numérica de 
clorofíceas. Foram registradas também algas integrantes da classe Zygnemaphyceae, que 
habitam preferencialmente corpos d’água oligotróficos, porém algumas espécies se 
desenvolvem em águas eutróficas. Na avaliação quantitativa não foram contabilizadas células 
de cianobactérias. 

Os macroinvertebrados bentônicos foram representados por dípteros da família Chironomidae, 
ácaro da subordem Oribatei e anelídeo Oligochaeta. A baixa riqueza é atribuída à forte 
correnteza. 

• Subespaço IV – Tamarana 

O Subespaço IV - Tamarana abrange o médio curso do rio Tibagi, sendo que o município que 
nomeia se encontra integralmente nela inserido. Além de Tamarana, oito municípios têm suas 
áreas parcialmente inseridas nesse compartimento. 

A partir de Salto Mauá até a altura da confluência do rio São Jerônimo passam a ocorrer na 
bacia do rio Tibagi terrenos de menor declividade. As áreas de reflorestamento são 
substituídas pelo uso do solo misto, que predomina nessa região.  

De acordo com um estudo elaborado por Shibatta et alli. (2007), a vegetação ciliar situada a 
jusante de Salto Mauá, no município de Curiúva, é constituída basicamente por 
macrofanerófitos com elementos relacionados à Floresta Ombrófila Densa, representada 
predominantemente por espécies arbustivas, como esponjinha (Calliandra tweedii), sarandi 
(Calliandra sp) e inga-mirim (Inga fagifolia).  

O Subespaço IV – Tamarana se caracteriza também pela presença de Terras Indígenas e 
Unidades de Proteção Integral (UC), o que resulta em amplos espaços contendo vegetação 
preservada. Esse fato, aliado ao baixo dinamismo econômico da região, restringe as fontes de 
poluição de origem pontual e difusa, proporcionando águas de boa qualidade. 

No entanto, esse trecho do rio Tibagi é receptor de cargas de sólidos geradas na porção 
superior da bacia que tendem a se acumular nos sedimentos dos trechos de rio dotados de 
menor energia hidráulica.  

A avaliação da qualidade da água realizada em outubro de 2009, mostraram que os índices de 
fósforo total, cor e turbidez superam o limite estabelecido pela Resolução CONAMA 357/05 
para águas de Classe II. 

A comunidade fitoplanctônica esteve representada pelas classes Euglenophyceae, 
Cryptophyceae e Chlorophyceae, com baixa riqueza e densidade. Não foram registradas 
cianobactérias e macrófitas aquáticas. 

O subespaço também funciona como importante rota migratória para peixes migradores, sendo 
diagnosticadas 18 espécies de hábito migrador neste subespaço: Salminus brasiliensis; 
Salminus hilarii; Myleus tiete; Piaractus mesopotamicus; Leporellus vittatus; Leporinus 
elongatus; Leporinus friderici; Leporinus obtusidens; Leporinus octofasciatus; Schizodon 
nasutus; Prochilodus lineatus; Apareiodon affinis; Parodon nasus; Iheringichthys labrosus; 
Pimelodus maculatus; Pseudoplatystoma corruscans; Steindachneridion scripta, Rhinelepis 
aspera. O rio Tibagi apresenta características que possibilitam a manutenção das espécies 
migratórias, que conseguem completar o seu ciclo de vida mesmo com a presença de barreiras 
como a PCH Salto Mauá (antiga Usina Hidrelétrica Presidente Vargas) e dos Saltos Mauá, do 
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Paredão e Arcadinho. A ictiofauna deste subespaço apresenta grande riqueza, com 123 
espécies, das quais 81 registradas apenas em ambientes lóticos (reofílicas) A jusante deste 
subespaço há registros de espécies exóticas, originárias provavelmente de escapes de 
piscicultura. Neste subespaço ocorrem sete das nove espécies de peixe ameaçadas de 
extinção registradas para a bacia. As exceções são as duas espécies do gênero Brycon (B. 
orbignyanus e B. nattereri). 

• Subespaço V – Londrina 

Esse subespaço abrange o baixo curso do rio Tibagi e, dentre os 12 municípios inseridos 
nesse subespaço, o município de Londrina ocupa a maior extensão, além de estar entre os 
mais importantes municípios integrantes da bacia do rio Tibagi. 

A partir da foz do São Jerônimo até Jataizinho, a bacia do Tibagi apresenta relevos suaves e 
ondulados e solos férteis. Essa região se caracteriza pelo forte dinamismo econômico, sendo 
polarizada por Londrina, onde há outras cidades industrializadas, tais como Apucarana, 
Arapongas, Rolândia e Cambé, concentradas na sua margem esquerda. É também o setor da 
bacia mais impactado por resíduos de origem doméstica e industrial, que favorecem a 
contaminação de águas e de sedimentos.  

As matas ciliares neste subespaço refletem a degradação ocorrida ao longo do tempo. A 
vegetação ciliar inserida nos fundos de vale de Londrina apresenta-se degradada em quase 
toda extensão urbana, sendo insuficiente para proteger a integridade dos cursos d’água e da 
fauna associada a este ambiente. Segundo Galves et alli. (2007), a vegetação ciliar de alguns 
ribeirões foi destruída, mas pouco se sabe sobre a conseqüência dessa alteração sobre a 
fauna aquática. No entanto, a presença de determinadas espécies da fauna terrestre e 
aquática indica a importância dos remanescentes florestais nessa região, entre eles, destacam-
se o Parque Estadual Mata dos Godoy (PEMG) e Fazenda Doralice (MEDRI et alli., 1999; 
BIANCHINI et alli.,2003). 

De acordo com os levantamentos de campo realizados, o trecho do rio Tibagi em Assaí mostra 
águas com os níveis de cor ultrapassando o padrão definido pela legislação para águas Classe 
2. Esse subespaço se sobressai em toda a rede de amostragem pela elevada concentração de 
fósforo total ultrapassando o limite estabelecido pela Resolução CONAMA 357/05 (0,1mg/L). 
Valores elevados desse nutriente aumentam o nível de eutrofização das águas, propiciando o 
desenvolvimento de algas, inclusive do grupo de cianobactérias, que possuem potencial para 
produzir substâncias tóxicas. 

Os níveis de oxigênio dissolvido foram considerados adequados para manutenção da fauna 
aquática. No trecho analisado desse subespaço foi detectada a baixa ocorrência de coliformes 
termotolerantes, mostrando que a carga fecal afluente é compatível com o potencial de diluição 
das águas. As demais variáveis apresentaram-se condizentes com a Resolução CONAMA 
357/05 para águas Classe II. 

Sob o ponto de vista limnológico, detectou-se baixa densidade de fitoplâncton, com 
predominância numérica de clorofíceas (novembro/2008) e Bacillariophyceae (outubro/2009). 
Em relação às cianobactérias, contabilizou-se um total condizente com a Resolução CONAMA 
357/05 para águas Classe II. Observou-se uma grande quantidade de macrófitas aquáticas 
flutuantes no rio do Cambé em Londrina. 

De maneira similar à comunidade planctônica, no ponto analisado neste subespaço, foi 
constatada baixa riqueza e densidade de macroinvertebrados bentônicos, sendo representados 
por dípteros das famílias Chironomidae, anelídeos Oligochaeta e nematóides. Os baixos 
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valores de densidade registrados podem estar diretamente associados à velocidade de 
corrente e a composição do substrato local, predominantemente arenoso e lodoso. A areia é 
um hábitat geralmente considerado de baixa produtividade de macroinvertebrados bentônicos 
devido a sua instabilidade. 

Este subespaço apresenta trechos cercados por morros e corredeiras com águas rasas. Entre 
as 57 espécies de peixes identificadas, constatou-se a predominância de espécies associadas 
exclusivamente a trechos de corredeiras (34 espécies), no entanto, próximo ao subespaço 
Remanso UHE Capivara, observou-se a presença de espécies ocupando também ambientes 
lênticos (16 espécies ocorreram em ambientes de remanso e corredeiras). Apenas sete 
espécies foram encontradas exclusivamente associadas a ambientes de remanso, neste 
subespaço. Com relação às espécies migradoras, há registro de cinco espécies: Leporinus 
elongatus; Pimelodus maculatus; Pseudoplatystoma corruscans; Steindachneridion scripta; 
Salminus hilarii. Das quais as últimas três são consideradas ameaçadas de extinção. 

Conforme descrito no item referente ao Subespaço IV - Tamarana, a introdução acidental de 
espécies alóctones e exóticas neste subespaço está provavelmente relacionada aos escapes 
de piscicultura, principalmente em épocas de chuva (SHIBATTA et. al., 2002). 

• Subespaço VI – Remanso UHE Capivara 

O Subespaço VI - Remanso UHE Capivara abrange o baixo curso do rio Tibagi, nas 
proximidades da divisa municipal de Jataizinho e Ibiporã, até desaguar no reservatório da 
Usina Hidrelétrica de Capivara, no rio Paranapanema. Estão inseridos parcialmente e 
integralmente nesse subespaço 18 municípios. 

A partir da foz do Ibiporã, tem início o remanso do braço do reservatório de Capivara. Essa 
área é submetida aos efeitos da alteração na dinâmica hidráulica dos rios, que drenam todo o 
setor a montante da bacia, compreendendo sucessivas corredeiras e cachoeiras até atingir a 
zona de remanso do reservatório.  

A vegetação marginal nesse subespaço encontra-se alterada, sendo o entorno ocupado 
principalmente por atividades rurais (agricultura e pastagem). Entretanto, alguns fragmentos 
próximos dos rios contam com matas ciliares. 

As principais fontes de poluição são provenientes das cargas difusas (pecuária e soja) além da 
contribuição de cargas pontuais (esgotos domésticos).  

De acordo com os levantamentos de campo realizados em 2008 e 2009, nesse subespaço, as 
águas do rio Tibagi, no remanso da represa da UHE Capivara, apresentam teor de oxigênio 
dissolvido muito elevado, que pode ser resultado do processo fotossintético das algas. Os 
níveis de concentração de fósforo estiveram acima da legislação CONAMA 357/05. 

Sob o ponto de vista limnológico, a redução da velocidade de corrente nesse trecho favorece o 
desenvolvimento da comunidade fitoplanctônica. Os resultados obtidos na primeira campanha 
(novembro/08) apresentam um ligeiro aumento na riqueza de organismos em relação aos 
pontos amostrados a montante, bem como na densidade de algas. Na campanha seguinte, 
constatou-se uma redução, tanto na riqueza como na densidade. Na primeira campanha 
registrou-se baixa densidade de células de cianobactérias, compatíveis com os padrões 
determinados pela legislação para águas Classe 2, e na campanha seguinte a densidade 
desses organismos foi nula. 
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Os macroinvertebrados bentônicos foram representados por Diptera, Ephemeroptera, 
Coleoptera, Bivalvia, Oligochaeta e Polychaeta. Observou-se um aumento na densidade dos 
macroinvertebrados bentônicos, em relação aos trechos amostrados à montante, com 
predomínio de oligoquetas no ponto amostrado na represa, o que provavelmente indica 
diminuição nos níveis de oxigênio dissolvido nas camadas mais profundas. Na segunda 
campanha foram observadas macrófitas aquáticas no ponto amostrado neste subespaço. 

Uma das mais importantes limitações imposta pelo represamento é a restrição ou eliminação 
do acesso a longos trechos fluviais. No entanto, alguns estudos apontam que, para se 
reproduzir, a maioria das espécies de peixes que coloniza reservatórios na região neotropical 
procura tributários laterais ou outras áreas lóticas a montante, o que ameniza os impactos 
negativos de um represamento sobre o comportamento reprodutivo. A possibilidade de 
utilização de afluentes do rio Tibagi como rotas alternativas deve ser estudada para as 
espécies migradoras que ocorrem neste subespaço e no baixo Tibagi como um todo. É o caso 
das 14 espécies migradoras registradas neste subespaço: Salminus brasiliensis; Myleus tiete; 
Leporellus vittatus; Leporinus elongatus; Leporinus friderici; Leporinus obtusidens; Leporinus 
octofasciatus; Schizodon nasutus; Prochilodus lineatus; Iheringichthys labrosus; Pimelodus 
maculatus; Pinirampus pirinampu; Pseudoplatystoma corruscans; Rhinelepis áspera. 

A zona fluvial de um reservatório tem com frequência maior diversidade de espécies por incluir 
as espécies típicas de ambientes lóticos, além das espécies que ocorrem nas zonas de 
transição e lacustre. Neste contexto, observou-se que das 73 espécies registradas neste 
subespaço, 40 estão associadas exclusivamente a ambientes de corredeiras e 13 a trechos de 
remanso, sendo que as 20 espécies restantes foram registradas nestes dois tipos de 
ambientes. Com relação às espécies ameaçadas de extinção foram registradas cinco espécies 
neste subespaço: S. brasiliensis; M tiete; P. corruscans P. manguruse R. aspera. 

Como abordado nos itens referentes aos Subespaços IV - Tamarana e V - Londrina, espécies 
alóctones e exóticas também foram registradas neste subespaço. No caso das alóctones, 
destacam-se a sardinha-papuda (Triportheus angulatus) e a corvina (Plagioscion 
squamosissimus) que foram deliberadamente introduzidas no rio Paranapanema e, tendo 
alcançado o rio Tibagi, hoje estão estabelecidas, sendo freqüentes na localidade de 
Sertanópolis.  

4.1.2. Meio Físico e Ecossistemas Terrestres 

A análise integrada dos aspectos relevantes do Meio Físico e Ecossistemas Terrestres da 
bacia foi balizada principalmente na metodologia de Ecologia da Paisagem, que incorpora, de 
forma subjacente, os aspectos do meio físico e biótico, associados aos efeitos da ação 
antrópica. 

Esta ciência é uma vertente da Ecologia que considera os processos ecológicos e a 
distribuição das espécies sob uma perspectiva espacialmente explícita da relação 
indivíduo/estrutura do ambiente. Soma informações em diferentes escalas espaciais, 
agregando análises métricas que expressam a dinâmica de transformação da paisagem, 
principalmente em função das pressões antrópicas a que as áreas com ambientes mais 
preservados estão submetidas. 

Os estudos de Ecologia da Paisagem podem auxiliar na indicação das áreas mais propícias a 
apresentar um elevado grau de integridade biótica, especialmente em regiões de intensa 
ocupação humana ou mesmo regiões de maior heterogeneidade ambiental. Para tanto, são 
utilizados modelos biológicos que buscam representar diferentes espécies ou grupos 
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taxonômicos relacionados à estrutura da paisagem, o que permite simular os padrões espaciais 
de distribuição de espécies para toda a área de estudo. 

Os elementos de caracterização dos subespaços para o Meio Físico e Ecossistemas Terrestres 
foram escolhidos tendo como base as informações disponíveis na literatura sobre a distribuição 
das espécies da fauna e da flora, bem como dos efeitos da perda e fragmentação do habitat na 
região de estudo e em áreas próximas com alta similaridade biológica.  

Nessa caracterização, ponderou-se o fato de que a região mais ao norte apresenta uma maior 
quantidade de estudos realizados quando comparado às demais regiões da bacia do rio Tibagi, 
o que resultou numa maior riqueza de espécies de fauna em contradição à baixa quantidade de 
habitat nativo unicamente florestal presente nessa região. Apesar disso, a análise da fauna da 
região reflete essa condição de perturbação antrópica, que desfavorece as espécies 
especialistas, de nichos ecológicos mais restritos e pouco ou não tolerantes a impactos 
antrópicos.  

Os subespaços para o Meio Físico e Ecossistemas Terrestres foram definidos a partir de:  

• Aspectos do meio físico: drenagens, formas e tipos de relevos e solos são elementos que 
interagem com a vegetação e, conseqüentemente, com a fauna.  

• Formações Vegetais: 

− Uso do solo / Tipo de matriz - Uma parcela significativa do que restou da Mata Atlântica 
como um todo se encontra a uma distância bastante reduzida de áreas de uso 
antrópico, situação que não é diferente no caso da bacia do Rio Tibagi. Assim, o tipo de 
uso do solo interfere diretamente nos padrões de uso da matriz, e se reflete na 
conectividade dos remanescentes. 

− Proporção e Tipo de habitat - A proporção de habitat nativo é diretamente relacionada à 
integridade biótica de uma determinada região. Devido à alta heterogeneidade 
ambiental existente na bacia do Rio Tibagi, a proporção de habitat nativo também foi 
considerada em função do tipo de habitat, qual seja florestal ou não florestal. 

− Configuração do habitat remanescente - A quantidade de remanescentes de habitat 
nativo é tão importante quanto sua distribuição na conservação da biodiversidade. O 
tamanho dos remanescentes e os padrões de conectividade entre estes estão entre 
as principais características a influenciar os padrões de biodiversidade.  

• Presença e quantidade de Ecossistemas de Relevante Interesse para a Conservação: Foram 
consideradas nesta análise as Unidades de Conservação de Proteção Integral e de Uso 
Sustentável, as Terras Indígenas, as Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) e as 
Áreas Prioritárias para a Conservação, sintetizados no relatório PROBIO do ano de 2007. 

• Área Fonte: A presença de algumas áreas de tamanho grande numa região é sugerida 
como de grande potencial para a manutenção da biodiversidade numa escala regional, 
uma vez que pode servir como fonte de indivíduos e/ou propágulos para fragmentos 
menores, que sozinhos não conseguiriam sustentar populações estáveis de algumas 
espécies (sistema de fonte – dreno). Desta maneira, foram selecionados os maiores 
fragmentos (~20% maiores) de cada tipo vegetacional, campestre e florestal, que foram 
considerados como áreas fonte. 

• Área interior (ou nuclear): Em regiões de planalto, onde o relevo é particularmente 
encaixado, os remanescentes seguem um padrão particular de ocorrência, sendo por 
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vezes alongados seguindo os cursos d’água. Estes remanescentes possuem tamanho 
relativamente grande, seja por se ligar a manchas mais bem estruturadas de vegetação, 
seja por cobrirem grandes extensões dos rios. Contudo, a composição biótica destes 
fragmentos é bastante distinta de fragmentos com forma mais circular, o que foi analisado 
frente à quantidade de área nuclear em diferentes escalas. Desta maneira, foi 
considerada uma profundidade de borda multi-escalar, sendo que foram analisadas 0, 60, 
120, 180, 240, 500, 1.000, 2.000 e 4.000 m, sendo esta a porção mais interior de habitat 
encontrada dentro da bacia do Rio Tibagi. 

• Fauna: A diversidade da fauna silvestre reflete o status atual da bacia do rio Tibagi no que 
diz respeito às características fisionômicas da vegetação e seu estado de conservação. 

Neste sentido, com base na distribuição espacial dos resultados obtidos na análise das 
variáveis tratadas nos aspectos relevantes, foram identificados 8 subespaços apresentados na 
Figura 4.1.2 / 1 e relacionados a seguir: 

− Subespaço I  – Sul 

− Subespaço II – Primeiro Planalto 

− Subespaço  III – Devoniana 

− Subespaço  IV – Centro-Sul 

− Subespaço  V – Reflorestamento 

− Subespaço  VI – Transicional 

− Subespaço VII – Noroeste 

− Subespaço VIII – Norte 
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Figura 4.1.2 / 1- Subespaços – Meio Físico e Ecossistemas Terrestres 
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• Subespaço I – Sul  

O relevo se mostra mais suavizado, condizente com uma dissecação pouco desenvolvida que 
se verifica nesse subespaço. 

Uma variedade muito grande de solos aparece de forma intercalada. Nas planícies aluviais 
predominam gleissolos e organossolos. Nos trechos de colinas mais suaves, o latossolo tem 
plenas condições de desenvolvimento e permite o desenvolvimento de agricultura intensiva. Os 
trechos de relevos mais ondulados apresentam solos menos desenvolvidos (argissolos e 
cambissolos), mas que permitem a utilização para as atividades agrícolas e pecuárias. O 
reflorestamento aparece de forma intercalada com as demais atividades econômicas rurais.  

Apresenta uma grande proporção de habitat nativo (30% da área coberta por habitat nativo), 
representada predominantemente pela Floresta Ombrófila Mista, com grande presença das 
araucárias, com fragmentos de tamanho variado, incluindo fragmentos de tamanho grande, e 
fragmentos médios e pequenos próximos aos grandes (<60 m). Esta proximidade resulta em 
uma relevante conectividade entre os remanescentes. Nos maiores fragmentos do subespaço, 
observam-se a ocorrência de várias áreas interiores, próximas entre si, com muitas áreas fonte, 
tanto de fisionomias florestais, quanto de fisionomias campestres. 

Parte significativa do subespaço é apontada pelo PROBIO como de alta relevância. Destacam-
se três Unidades de Conservação: FLONA de Irati, REBIO das Araucárias e Estação Ecológica 
de Fernandes Pinheiros. 

É importante destacar a presença preferencial de algumas espécies nesta região de Floresta 
Ombrófila Mista, como é o caso de Amazona vinacea (papagaio-de-peito-roxo) que habita 
florestas frias com presença de coníferas, em especial da araucária (Araucaria angustifolia). 
Pressupõe-se que a relação entre esta espécie e este tipo de formação consiste numa 
dependência alimentar (pinhão), e ao mesmo tempo, dispersão de sementes realizada através 
de seus deslocamentos sazonais.  

• Subespaço II – Primeiro Planalto 

Este subespaço fica totalmente na unidade morfo-estrutural caracterizada com Primeiro 
Planalto Paranaense. Apresenta um relevo relativamente suave, com extensos e alongados 
corpos aluvionares que acompanham as principais drenagens da sub-bacia do rio Iapó. 

No que se refere às feições de valor como patrimônio natural, morros testemunhos 
remanescentes do recuo da escarpa são as feições de maior singularidade e beleza neste 
setor. 

As condições do solo e os relevos relativamente suaves permitem o estabelecimento de 
importantes áreas de produção agropecuária. Esta configuração antrópica resultou em uma 
proporção intermediária de habitats nativos (23%), sendo a sua maioria florestal representada 
pela Floresta Ombrófila Mista. Estes fragmentos são em sua maioria menores que 50 ha, 
sendo os maiores remanescentes conectados a grandes manchas no Subespaço III - 
Devoniana. Constata-se a ausência de áreas interiores relevantes e a presença de poucas 
áreas fonte significativas, tanto de fisionomias florestais, quanto de fisionomias campestres.  

São encontradas apenas duas Unidade de Conservação neste subespaço, o Parque Estadual 
Caxambu e a FLONA de Piraí do Sul, sendo também registradas poucas áreas prioritárias para 
a conservação segundo o PROBIO, que estão relacionadas às UC descritas. 
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Das 38 espécies de mamíferos registradas na literatura pesquisada (Parque Estadual. 
Caxambu) associadas a tais ambientes, 10 estão listadas como ameaçadas. 

• Subespaço III – Devoniana 

Este subespaço é caracterizado por conter a Escarpa Devoniana e todo panorama a ela 
associado. Este importante elemento fisiográfico é correlacionado aos arenitos da Formação 
Furnas, que têm a possibilidade de estabelecer uma grande variedade de relevos que se 
destacam naturalmente. São escarpas verticalizadas, com paredões de mais de uma centena 
de metros, que apresentam o substrato rochoso exposto, sem cobertura de solos e sem 
vegetação. Acima das escarpas se estabelece um planalto elevado, com altitudes superiores a 
1.000 metros e que recebe várias denominações regionais.  

Nos trechos onde as escarpas acompanham as duas margens da drenagem, se estabelecem 
cânions profundos, parcialmente recobertos pela vegetação de florestas no seu interior e por 
campos nos topos e cristas destas feições. Aparecem também relevos ruiniformes, com trechos 
de pequenas escarpas desfeitas, permitindo a formação de torres e pináculos formados pela 
ação das águas meteóricas.  

Nas proximidades das escarpas e relevos mais acentuados, a cobertura de solo é restrita, 
pouco desenvolvida e caracterizada como neossolo litólico. Nas partes mais elevadas e planas 
do planalto, aparecem solos bem desenvolvidos (latossolos), intercalados com solos menos 
nobres (argissolos e cambissolos). 

Nas áreas de relevos mais acentuados, a susceptibilidade a processos erosivos é mais alta, no 
entanto a cobertura de vegetação natural (fragmentos de matas e campos naturais) fornece 
proteção adequada e não foram observados processos erosivos ativos no campo. 

É o setor que concentra a maior parte das ocorrências das feições de valor como patrimônio 
natural, parte delas já protegidas em Unidades de Conservação de Proteção Integral, como os 
Parques Estaduais do Guartelá e de Vila Velha, e em parte pelas Unidades de Conservação de 
Uso Sustentável, como a APA da Escarpa Devoniana.  

A APA da Escarpa Devoniana abrange parte dos municípios de Jaguariaíva, Lapa, Campo 
Largo, Porto Amazonas, Ponta Grossa, Castro, Tibagi, Sengés, Arapoti, Balsa Nova, Palmeira 
e Piraí do Sul. Possui uma área de 392.363 hectares e foi criada com o objetivo de assegurar a 
proteção do limite natural entre o primeiro e o segundo planalto paranaense, bem como todo o 
bioma representativo dos Campos Gerais. 

Apesar de apresentar baixa proporção de florestas (13,7%), representada pela Floresta 
Ombrófila Mista, o que teoricamente dificultaria a conservação da biodiversidade florestal no 
subespaço, apresenta como característica a presença de ambientes não florestais, constituído 
em sua maioria por campos limpos (Campos Gerais) e alguns poucos remanescentes de 
Cerrado. Os campos ainda cobrem uma boa parte do subespaço (26,8%), o que, associado 
aos ambientes florestais, correspondem a uma grande proporção do subespaço ainda 
preservada (40,5% da área coberta por habitat nativo). Esta grande proporção de habitat nativo 
faculta uma boa condição para a conservação da biodiversidade no subespaço, em especial 
por garantir a presença de todo o gradiente floresta-campo unido numa mesma mancha de 
habitat nativo. 

Este compartimento apresenta grandes fragmentos, próximos entre si (< 60 m), especialmente 
no que se refere às espécies de ambientes abertos. Logo, apresentam uma alta conectividade 
funcional que se estende ao longo de praticamente todo o subespaço. 
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É a porção que apresenta as maiores áreas interiores, a aproximadamente 4.000 m de bordas 
antrópicas. Ocorre, ainda, um grande número de áreas fonte de fisionomias 
predominantemente campestre, que correspondem a Unidades de Conservação de Proteção 
Sustentável e de Proteção Integral, além de áreas de alta e muito alta prioridade para a 
conservação, segundo o PROBIO. 

A grande proporção de habitat nativo (é o subespaço com maior proporção de habitat nativo 
(40,5%), sendo a sua grande maioria campestre) faculta uma boa condição para a conservação 
da biodiversidade no subespaço, em especial por garantir a presença de todo o gradiente 
floresta-campo unido numa mesma mancha de habitat nativo. De acordo com estudos 
realizados neste subespaço, principalmente nos Parques Estaduais do Guartelá e de Vila 
Velha, assim como nas áreas verdes de Ponta Grossa, foram identificadas 138 espécies de 
mamíferos associadas a estes ambientes, 25 das quais são listadas como ameaçadas de 
extinção.  

Grande parte dos ecossistemas de relevante interesse encontra-se dentro de UC de uso 
sustentável (APA Escarpa Devoniana) e é apontada como de relevância extremamente alta e 
muita alto pelo PROBIO. Entretanto, existem algumas pequenas UC de proteção Integral que 
também merecem destaque: Parque Estadual do Guartelá e Parque Estadual de Vila Velha. 

• Subespaço IV – Centro Sul 

Esse subespaço ainda apresenta os enxames de diques de diabásio no seu setor noroeste e 
morros altos com partes significativas ainda recobertas por florestas. Apresenta sedimentos 
argilosos das diversas formações, com solos bem desenvolvidos (latossolos) intercalados com 
argissolos e cambissolos. Nos trechos onde predominam arenitos da Formação Furnas, 
aparecem, de forma isolada, manchas de solos pouco desenvolvidos (neossolos litólicos) e 
afloramentos rochosos. 

Esta configuração possibilitou a presença de atividades antrópicas caracterizadas por um 
mosaico de reflorestamentos, pastagens e campos agrícolas. Estas, por sua vez, alteraram a 
paisagem nativa formada por um mosaico constituído principalmente de capões de Floresta 
Ombrófila Mista.  

Neste contexto, observa-se uma proporção intermediária de habitat nativo (24,1%) 
representado principalmente pela Floresta Ombrófila Mista, com conectividade intermediária, 
devido ao distanciamento dos fragmentos e à ocupação antrópica, exceção feita a alguns 
remanescentes de tamanho médio que apresentam conectividade alta nas porções nordeste e 
sudeste deste subespaço, sendo estas as únicas manchas enquadradas como área fonte no 
subespaço. Nos demais fragmentos observam-se a ocorrência de poucas e pequenas áreas 
interiores. 

Nesse subespaço, não existem Unidades de Conservação de Proteção Integral, tampouco 
áreas prioritárias indicadas pelo PROBIO. Quanto às UCs de Uso Sustentável, há a Floresta 
Estadual Parque da Biquinha e o Horto Florestal Geraldo Russi.  

• Subespaço V – Reflorestamento 

No extremo norte deste subespaço, a paisagem e o relevo ainda são condicionados pela 
presença de enxame de diques de diabásio que estabelecem espigões e morrotes alongados e 
paralelos, sempre na direção noroeste-sudeste. Contudo, o relevo relativamente movimentado, 
que dificulta a prática da agricultura mecanizada, vai dando lugar a um relevo mais suave 
conforme se aumenta em latitude. As pastagens prevalecem nos trechos mais declivosos ao 
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norte, contudo o uso do solo neste subespaço é largamente dominado pela presença de 
extensos reflorestamentos de ciclo longo ligados à Indústria Klabin. 

A susceptibilidade aos processos erosivos deste subespaço é moderada, mas devido uso do 
solo, coberto por reflorestamentos de ciclo longo, com baixa movimentação de solo, há uma 
grande estabilidade dos terrenos, resultando numa pequena presença de processos erosivos 
ativos. 

O subespaço apresenta proporção de habitat nativo intermediário (28,8%) que, associado as 
matrizes particularmente permeáveis, como os reflorestamentos, especialmente os de 
araucária de ciclo longo, e à presença de diversos corredores ripários, conferem um bom 
estado de conservação para biota. Ademais, apresenta ainda diversos fragmentos de tamanho 
intermediário a grande, incluindo áreas fonte, o que confere características ainda melhores 
para a conservação.  

Além de apresentarem tamanho relativamente grande, os fragmentos também apresentam 
forma bastante circular que, associado aos usos do solo pouco impactantes, geram grandes 
áreas interior (áreas nucleares), característica que aumenta ainda mais as possibilidades de 
conservação biológica e reflete diretamente na integridade biótica florestal local.  

O subespaço apresenta ainda muitas áreas localizadas a mais de 2.000 m de áreas de borda; 
matriz local é pouco impactante, o que confere um mosaico com grande área interior, e 
diversas áreas fonte, que exercem influência direta nos demais remanescentes próximos, uma 
vez que a matriz é bastante permeável. 

O subespaço apresenta duas importantes Unidades de Conservação particulares, o Parque 
Ecológico Klabin e a RPPN Fazenda Monte Alegre. O PROBIO aponta ainda boa parcela do 
subespaço como de extrema importância para a conservação. 

A proporção relevante de habitats nativos possibilita a presença de espécies da fauna mais 
sensíveis como demonstra estudo realizado na RPPN Fazenda Monte Alegre. Neste 
remanescente foram identificadas 39 espécies de mamíferos, sendo que 17 constam como 
ameaçadas e, das espécies de aves observadas na UC, seis estão com algum risco de 
ameaça. As espécies identificadas são na maioria florestais, apresentando, no entanto, contato 
com ambientes abertos. 

• Subespaço VI – Transicional 

Esta porção caracteriza-se pela transição de tipos florestais, por formas particulares de relevo, 
por litologia e tipos de solos característicos, conseqüentemente refletindo-se nas formas de 
utilização do solo. Esta configuração é resultado da mudança entre o Terceiro Planalto e o 
Segundo Planalto Paranaense, assim como a alteração do Clima Subtropical para Misto 
(Subtropical/Temperado). 

Um aspecto relevante neste subespaço é a ocorrência de enxames de diques de diabásio, a 
Oeste, e morros e serras com topo tabular, junto ao seu limite Norte. 

O substrato e as condições de relevo mais acidentados, que incluem pequenas escarpas com 
vales encaixados, não favorecem a formação de solos maduros e bem desenvolvidos. Assim, 
predominam os neossolos litólicos, principalmente nos trechos dos relevos mais declivosos e 
acidentados. Nos sopés das escarpas ou vertentes semi verticalizadas, onde o relevo sofre 
uma suavização, predominam os argissolos que, a exemplo dos neossolos, também se 
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mostram susceptíveis aos processos erosivos, embora menos intensos, principalmente pela 
existência de significativas áreas de vegetação natural.  

Os usos de solo predominante são as pastagens e os reflorestamentos de ciclo longo, sendo 
que a agricultura moderna não é dominante, devido às características do relevo e do solo que 
dificultam a mecanização. A baixa manipulação do solo garante um reduzido processo erosivo 
também neste subespaço.  

Os relevos acentuados possibilitam a presença de fragmentos mais extensos de matas 
naturais, relativamente melhor conectados, seja por corredores de habitat nativo, seja por 
estarem circundados por matrizes permeáveis.  

Apresenta 24,6% de sua área ainda coberta por habitat nativo com enorme predominância de 
florestas, tanto a estaciona quanto a ombrófila mista.  

Há uma quantidade significativa de remanescentes, predominantemente de tamanho reduzido, 
sendo poucos de tamanho médio, considerando os tamanhos encontrados na bacia. A maioria 
dos fragmentos é de tamanho bastante reduzido (< 500 ha) com poucas exceções de 
fragmentos maiores que 1.000 ha. Porém, dadas as características do relevo, estes fragmentos 
apresentam alto grau de conectividade, especialmente por estarem bem próximos uns dos 
outros (<60 m). Apresenta poucas áreas interiores, o que reflete a forma alongada dos 
remanescentes, que está relacionada ao relevo. 

Também por características do relevo, os fragmentos apresentam poucas áreas afastadas de 
áreas de borda, apresentando formas alongadas seguindo orientação sudeste-noroeste, o que 
diminui a área interior, aumenta as áreas de borda, que ficam expostas às alterações 
antrópicas dos habitats adjacentes, porém apresenta elevada conectividade, o que confere ao 
subespaço boa integridade biótica.  

Neste subespaço, além da ocorrência de diversas Terras Indígenas, o PROBIO destaca a 
presença de áreas definidas como de prioridade extremamente alta para a conservação.  

• Subespaço VII – Noroeste  

Semelhante ao Subespaço VIII - Norte, descrito a seguir, os solos apresentam-se bem 
desenvolvidos, com relevo suave, amplas colinas, entrecortados por drenagem dendrítica a 
subparalela. No entanto, difere em parte do Subespaço VIII - Norte, por se situar integralmente 
no Planalto de Londrina.  

A intensa valorização e importância desses solos para a agricultura impuseram uma severa 
substituição das áreas de vegetação natural (Floresta Estacional Semidecidual) por glebas de 
cultivos. No entanto, as características pedológicas e as práticas conservacionistas aplicadas 
pelos produtores rurais garantem uma boa estabilidade dos terrenos, confirmando processos 
pouco desenvolvidos de erosão. 

Este subespaço apresenta baixa quantidade de habitat nativo (12,1%), unicamente florestal e 
de predominância estacional. Apresenta uma maior conectividade entre os remanescentes, 
devido à presença de fragmentos pequenos e médios, adjacentes a grandes fragmentos, 
especialmente ao sul de Londrina. Em tais fragmentos, observa-se a ocorrência de algumas 
áreas que apresentam uma grande distância de bordas, especialmente no Parque Estadual 
Mata dos Godoy e fragmentos próximos a este parque, que representam importantes áreas 
fonte para fragmentos próximos. Estas áreas são apontadas pelo PROBIO como de relevante 
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interesse para a conservação, e possuem detalhados estudos biológicos, que atestam sua 
relevância biológica. 

Embora com baixa proporção de habitat, o subespaço apresenta melhor status para a 
sustentação da fauna que o Subespaço I - Sul , devido principalmente à conexão entre 
remanescentes nativos, tal como ocorre com a fauna identificada por estudos no Parque 
Estadual Mata dos Godoy e remanescentes próximos a esta Unidade de Conservação, com 
uma maior abundância e riqueza de espécies. Das 64 espécies de mamíferos registrados nesta 
UC, 13 destas estão na lista de espécies ameaçadas, fato este que reflete o bom estado de 
conservação dos remanescentes.  

Embora sejam encontradas espécies que habitam outras formações, tais como a Floresta 
Ombrófila Mista, savana ou campos, existe por parte dessas espécies uma preferência por 
Floresta Estacional  Semidecidual, tais como as espécies ameaçadas do gênero Leopardus (L. 
pardalis, L. tigrinus e L. wiedii). No caso da avifauna, das 356 espécies registradas no Parque 
Estadual Mata dos Godoy, 18 foram consideradas com algum risco de ameaça de extinção, 
dentre as quais se destacam o Crypturellus undulatus (jaó) e o Mergus octosetaceus (pato-
mergulhão), espécies típicas das Florestas Estacionais Deciduais. 

A porção sul deste compartimento é marcada pelo início da ocorrência de morros e morrotes 
residuais com topo tabular sustentado por arenitos da Formação Botucatu e vertentes mais 
declivosas. Nestas faixas de relevos pouco mais movimentados aparecem os solos pouco 
desenvolvidos e caracterizados como neossolos litólicos.  

Pequenos fragmentos remanescentes de vegetação natural prevalecem neste tipo de relevo, 
onde, devido à maior declividade das vertentes, são encontradas propriedades de tamanho 
reduzido, gerando mosaicos bastante heterogêneos de pastagens, cultivos anuais, 
reflorestamentos e remanescentes da vegetação florestal original. 

• Subespaço VIII – Norte  

Este compartimento está inserido no Terceiro Planalto Paranaense, especificamente, no 
Planalto de Londrina e Planalto do Médio Paranapanema. Este último pode ser observado 
apenas a jusante da cidade de Jataizinho e restrito às imediações do Reservatório de 
Capivara. Estes dois planaltos são semelhantes do ponto de vista de formas de relevo, 
predominando colinas e relevos suavizados, entrecortados por drenagem dendrítica a 
subparalela.  

Ocorrem apenas morros testemunhos, como inselbergs, sustentados por litologias mais 
resistentes à erosão e, junto ao limite sul com o Subespaço VI - Transicional, morros 
testemunhos com topo tabular constituídos por derrames de basalto ou arenitos da Formação 
Botucatu silisificados pela alta temperatura dos derrames pretéritos. 

Os solos são bem desenvolvidos, predominando solos latossólicos e nitossólicos com 
características físicas (pedológicas) que favorecem a adoção de serviços mecanizados no 
desenvolvimento da agricultura. Essas boas características pedológicas dos solos e o plantio 
direto, já adotado há bastante tempo pelos produtores rurais, garantem uma boa estabilidade 
dos terrenos, confirmando processos pouco desenvolvidos de erosão, a qual se restringe ao 
transporte laminar das frações argilosas predominantes no solo, que não têm a propriedade de 
sedimentar no curso dos rios. As erosões são, portanto, insignificantes e os cursos d’água se 
mostram sem bancos de assoreamento. 
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A intensa valorização e importância desses solos para a agricultura impuseram uma severa 
substituição das áreas de vegetação natural (Floresta Estacional Semidecidual) pelas glebas 
de cultivos que, no passado, formavam vastos cafezais, e onde hoje predominam os grãos. 
Contudo, os canaviais começam a se multiplicar na região, o que pode vir a alterar as questões 
relacionadas à erosão, uma vez que a movimentação do solo para o plantio da cana-de-açúcar 
é bem maior do que para o plantio de grãos.  

Como resultado desta intensa ocupação humana, constata-se a existência quase que exclusiva 
de fragmentos de tamanho bastante reduzido (menores que 500 hectares), com pouca área 
nuclear, sendo a área mais interior situada a cerca de 1.000 m da borda, o que se reflete no 
baixo número e no tamanho reduzido de áreas fonte. 

A conectividade entre os remanescentes é também bastante reduzida, pois estes em geral 
estão a grandes distâncias um dos outros, com exceção dos fragmentos próximos dos rios, que 
contam com algumas matas ciliares como corredores, assim como aqueles ao sul de Londrina, 
onde existe uma maior aglomeração de remanescentes, e conseqüentemente, de 
conectividade.  

Este subespaço é a de menor proporção de habitat nativo dentre todos os subespaços (3,5%) 
sendo este exclusivamente composto por Florestas Estacionais. Como resultado, a 
conservação da biodiversidade local está seriamente comprometida.  

Pouquíssimos remanescentes nativos suportam a fauna silvestre residual, com destaque para 
o Parque Estadual Florestal de Ibiporã, para o qual os dados da Rede PRÓ-FAUNA mostram a 
presença de 30 espécies de aves e 06 espécies de mamíferos. Esta Unidade de Conservação 
reflete a pressão antrópica sofrida na área, pois segundo o estudo, as aves e os mamíferos 
identificados são de hábito generalista. Estas espécies são encontradas em ambientes 
florestais da Floresta Estacional Semidecidual, sendo algumas de ampla distribuição, ocupando 
áreas campestres de savanas e campos naturais, situação semelhante àquela encontrada em 
um estudo realizado em um remanescente situado na Fazenda Doralice. Esse estudo mostrou 
que, das sete espécies de mamíferos identificadas, uma delas é citada na lista de espécies 
ameaçadas de extinção no Estado do Paraná, a paca (Agouti paca), espécie florestal, presente 
principalmente em matas de galeria. 

Ressalta-se que, a área apontada pelo PROBIO neste subespaço não é extensa e engloba a 
Unidade de Conservação Parque Estadual Florestal de Ibiporã.  

4.1.3. Socioeconomia 

Os subespaços da bacia, no que se refere à socioeconomia, foram definidos com base nas 
características da rede urbana, nas relações funcionais entre os pólos urbanos, nos modos de 
vida e nas atividades econômicas desenvolvidas na região. A delimitação dos subespaços foi 
procedida com base na espacialização das variáveis consideradas mais representativas. 

No tocante aos Modos de Vida, a bacia do rio Tibagi apresenta distinções entre as regiões, 
que se devem, em parte, à origem histórica da região, em que vários processos históricos de 
ocupação foram vivenciados em toda a bacia. Foram considerados o processo histórico de 
ocupação e sistemas produtivos. 

Quanto à Organização Territorial, foi considerada a relação de subordinação funcional que a 
cidade pólo estabelece. Existem dois municípios economicamente expressivos na bacia, 
Londrina ao norte e Ponta Grossa, ao sul. Eles exercem a função de municípios polarizadores 
e toda a região é afetada pelo seu dinamismo. 
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A análise dos estudos das Regiões de Influência das Cidades – REGIC (IBGE, 2008), mostra a 
presença de seis pólos principais na bacia do Tibagi, em diferentes condições hierárquicas: 
uma Capital Regional B (Londrina), uma Capital Regional C (Ponta Grossa), um Centro Sub-
regional A (Apucarana), além de quatro Centros de Zonas A (Arapongas, Cornélio Procópio, 
Irati e Telêmaco Borba), sendo que as demais cidades foram classificadas como Centros 
Locais.  

No que concerne à Base Econômica os indicadores utilizados na análise foram o PIB, os 
valores adicionados setoriais, a estrutura fundiária e a produção agropecuária, com forte 
incidência sobre as finanças municipais. 

As principais atividades industriais, comerciais e de serviços existentes nas sedes municipais 
localizadas dentro da bacia estão fortemente vinculadas à agropecuária e à silvicultura e têm 
por função principal a concentração, o beneficiamento e a circulação de seus produtos. 
Consequentemente, o PIB da bacia está fortemente vinculado ao setor primário. 

Em que pese à existência de lavouras permanentes no norte da bacia (como é o caso do café 
e fruticultura), sua importância em termos de área plantada não passa dos 2% de seu território, 
levando a análise a privilegiar apenas as lavouras temporárias, que ocupam 98% da área 
plantada, com predominância da soja (48,6% desta área) e do milho (27,1%).  

No panorama da base econômica da bacia destaca-se a presença marcante da agropecuária, que 
está fortemente interligada aos setores industriais. Os segmentos mais modernos coexistem e se 
relacionam com formas tradicionais de comercialização e beneficiamento da produção, dentre as 
quais predominam os minifúndios e as pequenas propriedades, com a utilização de mão-de-obra 
familiar, tal como ocorre com a produção de fumo a sudoeste da bacia.  

Na região central da bacia é onde se concentram as atividades florestais de plantio e 
exploração de madeira, notadamente em Telêmaco Borba, onde se encontra instalada uma 
planta da Klabin. 

Dessa maneira, foram delimitados os subespaços apresentados no Quadro 4.1.3 / 1, com a 
indicação dos municípios que os compõe, e na Figura 4.1.3 / 1. 

Quadro 4.1.3 / 1 - Subespaços do Componente-Síntese Socioeconomia  

Subespaço Municípios 

I – Agroindústria, com influência da 
imigração européia 

Ponta Grossa, Castro, Carambeí, Piraí do Sul, Palmeira, Porto 
Amazonas 

II – Agricultura familiar em pequenas 
propriedades 

Irati, Imbituva, Ipiranga, Ivaí, Guamiranga, Teixeira Soares, 
Fernandes Pinheiro 

III – Área de influência de silvicultura, 
com restrições à circulação 

Telêmaco Borba, Tibagi, Ortigueira, Ventania, Curiúva, 
Reserva, Imbaú 

IV – Polarização de Londrina, com 
presença de Terras Indígenas 

Londrina, Arapongas, Cambé, Apucarana, Rolândia, Assaí, 
Mauá da Serra, Marilândia do Sul, Tamarana, Jataizinho, 

Califórnia, Ibiporã, Cornélio Procópio, Uraí, São Sebastião da 
Amoreira, Congonhinhas, São Jerônimo da Serra, Nova 

Fátima, Sapopema, Santa Cecília do Pavão, Nova América da 
Colina, Santo Antônio do Paraíso, Nova Santa Bárbara 

V – Área de influência 
socioeconômica do reservatório da 
UHE Capivara 

Sertanópolis, Primeiro de Maio, Sertaneja, Rancho Alegre, 
Bela Vista do Paraíso, Leópolis 
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Figura 4.1.3 / 1 - Subespaços – Socioeconomia 
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• Subespaço I – Agroindústria com Influência da Imigração Européia 

Ponta Grossa é o centro polarizador do subespaço e está sob influência da capital, Curitiba, o 
maior grau de urbanização da bacia. Os demais municípios do subespaço classificam-se como 
Centros Locais. 

Trata-se de um subespaço com grande número de conexões viárias. Ponta Grossa é o 
principal entroncamento viário aos passageiros e mercadoria que seguem para o litoral (porto 
de Paranaguá), vindos do interior, ou para São Paulo. 

Essa região da bacia caracteriza-se também por ter sido rota de passagem dos tropeiros, ao 
longo do Caminho de Viamão, e por ter adotado a pecuária como uma das principais atividades 
econômicas em períodos mais recentes. 

Em termos de uso do solo, predominam atividades agrícolas e agroindustriais, com forte 
predomínio da agricultura moderna e altamente capitalizada, voltada para as culturas 
temporárias de grãos (24,8% da produção de soja da bacia, 21,3% da produção de feijão e 
16,1% da produção do milho). Essas atividades são favorecidas pelo mercado dinâmico de 
bens, serviços e atividades industriais, cujo pólo é Ponta Grossa. O município recebe e 
beneficia a produção agropecuária de boa parte do Estado do Paraná, assim como dos 
municípios de seu entorno.  

A intensificação da ocupação decorrente de novo fluxo migratório, fruto de programas oficiais 
de imigração européia atraiu para a região colonos oriundos de vários países europeus, em 
especial da Polônia, Ucrânia, Alemanha, Holanda e Itália, além de suíços, franceses e ingleses. 
Essas culturas influenciaram costumes e práticas locais. Foram introduzidas novas técnicas de 
plantio e de organização da produção, como o plantio direto, a mecanização e a noção de 
cooperativismo. É assim, por exemplo, que colonos holandeses fundaram uma das primeiras 
cooperativas de produção do Brasil, no município de Carambeí, produzindo manteiga e queijo, 
que deu origem à Sociedade Cooperativa Holandesa de Laticínios, que em 1941 mudou sua 
razão social para Cooperativa Mista Batavo Ltda. e, em 1954, originou a Cooperativa de 
Laticínios do Paraná Ltda. (CLPL). O modelo de produção preconizado pelos migrantes que 
ocuparam essa região se reflete, atualmente, na organização social e econômica originada no 
processo histórico de ocupação, como as cooperativas, as colônias e a utilização da força de 
trabalho familiar. Este subespaço conta com a presença de sete cooperativas agropecuárias 
em Ponta Grossa, Castro, Carambeí e Palmeira, onze associações, sendo três em Carambeí, 
seis em Castro, uma em Palmeira e uma em Piraí do Sul, seis sindicatos, sendo um em 
Palmeira, três em Castro e dois em Piraí do Sul.  

De acordo com os dados dos Censos Demográficos relativos aos anos de 1980, 1991, 2000 e 
a Contagem Populacional de 2007, a população total desse subespaço cresceu em todos os 
períodos, comportamento também verificado em todos os municípios do subespaço, com 
destaque para o município de Ponta Grossa, cuja população apresentou um incremento 
significativo no período. Trata-se de uma região fortemente adensada, com a segunda maior 
densidade da bacia, em seguida da região polarizada por Londrina.  

Dentre os municípios que compõem o subespaço, apenas Carambeí não dispõe de leitos para 
internação. Porto Amazonas se destaca, apresentando índice de 6,6 leitos/mil habitantes, 
embora a média do subespaço situa-se em 2,2 leitos/mil habitantes. O índice de mortalidade 
infantil médio do subespaço evoluiu de 42 mortes/mil nascidos vivos em 1991 para 
22 mortes/mil nascidos vivos em 2000, índice melhor que a média da bacia.  
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Esse subespaço apresenta altos índices de alfabetização, da ordem de 92% das pessoas 
acima de 10 anos de idade. Quanto ao analfabetismo, é o subespaço com o menor índice da 
bacia, de 10,5% em média. A população do subespaço possui uma média de 5,4 anos de 
estudo, contendo o segundo melhor índice da bacia, o de Ponta Grossa, com 6,6 anos de 
estudo. 

Os serviços de atendimento de água, esgoto e lixo confirmam o panorama de praticamente 
todos os subespaços da bacia, com cerca de 100% das residências atendidas por água e 
serviços de coleta de lixo. No entanto, este subespaço se diferencia dos demais por reunir 
municípios com o melhor atendimento de rede de esgotos, 62% na média, sendo que o 
atendimento mais abrangente está no município de Piraí do Sul (mais de 99%) e em Carambeí 
fica o menor atendimento de esgotos (34%). 

A distribuição de renda é mais uniforme que aquela registrada no restante da bacia, havendo 
predominância de salários em 1 e 2 salários mínimos, 31,3% da população, com participação 
significativa e homogênea em todas as faixas abaixo de 10 salários mínimos. A proporção de 
pobres, com renda familiar inferior a meio salário mínimo, correspondia, no ano 2000, a cerca 
de 28% das famílias residentes, sendo esta a segunda menor incidência da bacia.  

Participa com 27,6% do PIB da bacia, é a segunda região de maior geração de renda, com 
destaque para Ponta Grossa (19,3%), que apresenta o segundo maior PIB da bacia, ficando 
atrás do município de Londrina. O setor industrial responde por 29,6% do PIB municipal e o 
setor de serviços, com 49,6%.A administração pública que responde por outros 11,7%.  

Carambeí, Castro e Piraí do Sul apresentam forte verticalização da produção de suínos e aves 
(concentração de 53% do rebanho suíno e 47% das aves da bacia). Além de aves e suínos, o 
subespaço representa uma das maiores bacias leiteiras do Estado do Paraná. Carambeí, 
Castro e Piraí do Sul concentram cerca de 71% da produção leiteira da bacia do Tibagi. O 
município de Carambeí vizinho a Ponta Grossa, apresenta também um importante setor 
industrial, principalmente em função da presença de duas indústrias de beneficiamento de 
produtos agropecuários no município: a Batavo – Cooperativa Agropecuária e a Perdigão 
Agroindustrial S/A. 

Quanto à estrutura fundiária, o subespaço revela grande participação de minifúndios e 
pequenas propriedades, ainda que a maior área seja ocupada por propriedades médias. Ainda 
assim, os produtores, pequenos, médios e grandes, estão vinculados às cadeias produtivas 
agropecuárias mais modernas. 

• Subespaço II – Agricultura Familiar em Pequenas Propriedades 

Polarizado por Ponta Grossa, que se localiza fora do subespaço, Irati é o principal pólo interno 
de atratividade da maioria de seu território. Apesar de ser um município relativamente bem 
urbanizado, o restante do território apresenta características eminentemente rurais, 
predominando propriedades rurais pequenas e familiares.  

O subespaço apresenta boa extensão de vias, todas as estradas regionais (estaduais e 
federais) são pavimentadas, garantindo boas condições de acessibilidade.  

A principal ocupação do solo é dada pela agricultura, muitas vezes de subsistência, em 
pequenas propriedades, e parte do subespaço é composta de áreas legalmente protegidas. 

Do ponto de vista da base econômica, a principal variável que define este subespaço, 
localizado na porção sudoeste da bacia do rio Tibagi, é a estrutura fundiária, já que esse 
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subespaço é o que apresenta maior concentração de minifúndios e pequenas propriedades na 
bacia do Tibagi que, concomitantemente, ocupam uma parcela significativa de área. Essa 
estrutura fundiária confere aos municípios da região características econômicas muito 
semelhantes, de forma que é possível identificar um grupo de sete municípios que se destaca 
dos demais e forma este subespaço. 

De maneira geral os municípios desse subespaço contam, em média, com 55% da área 
ocupada por 93% de minifúndios e pequenas propriedades, havendo predomínio da produção 
de fumo e da mão-de-obra familiar. Irati, apesar de ser um município polarizador de outros ao 
seu redor, possui características econômicas muito próximas desses e responde por 1,9% do 
PIB da bacia, enquanto que o subespaço como um todo responde por 4,5%. 

Irati se destaca dos demais, sendo o centro urbano mais proeminente do subespaço, pois 
responde sozinho por 43,3% do PIB do subespaço. Dessa forma, Irati tem papel de pólo no 
contexto do subespaço, como provedor de serviços para os demais municípios da região. Nota-
se que este município, além de apresentar um PIB mais elevado, apresenta uma pequena 
atividade industrial e um importante setor de serviços no contexto regional, diferente dos 
demais, que têm a geração de receita concentrada no setor primário.  

Em termos da produção agrícola, destaca-se no subespaço o uso misto do solo, com lavouras 
temporárias e, com menor intensidade, a silvicultura. A produção de fumo é importante em 
todos esses municípios, sendo responsável por cerca de 80% da produção de fumo da bacia 
(exceção feita a Fernandes Pinheiro e Teixeira Soares). Sua produção é feita de forma 
integrada com a indústria fumageira e de cigarros.  

Destacam-se ainda, no total da bacia, as culturas de cebola (87,7%), erva-mate (79,7%), arroz 
(41,0%), feijão (40,3%), mandioca (31,4%) e batata inglesa (25,5%). 

Os municípios que compõem esse subespaço também possuem suas origens ligadas ao 
histórico Caminho de Viamão. O povoamento da região recebeu novo impulso no final do 
século XIX, com a política oficial de imigração européia.  

Neles encontram-se comunidades faxinais ou faxinalenses5 (15, em Irati), caracterizadas por 
desenvolver o uso comum de extensões de terra chamadas de territórios faxinais típicos dessa 
região do Paraná, utilizadas para criação de animais à solta.  

O Índice de Desenvolvimento Humano – IDH do subespaço é de 0,721 que o classifica como 
médio pelos critérios do PNUD. O índice de mortalidade infantil médio do subespaço reduziu-se 
consideravelmente, entre os anos de 1991 e 2000, de 50 mortes/mil nascidos vivos para 23,7 
mortes/mil nascidos vivos. Em 2000, o subespaço atingiu o patamar de 91,3% das pessoas 
acima de 10 anos alfabetizadas. A população ocupada, segundo os dados do IBGE para o ano 
2000, indica uma concentração significativa de salários na faixa inferior a dois salários mínimos 
mensais. Na faixa abaixo de dois salários mínimos, estão 58,3% da população ocupada.  

O subespaço conta com as seguintes organizações de representação: em Guamiranga, a 
Cooperativa Industrial dos Agricultores Familiares do Centro Sul e a Associação dos Pequenos 
Agricultores de Rio Bonito; e em Irati a Cooperativa de Produtores de Leite de Irati. 

                                                 
5 Entende-se por identidade faxinalense a manifestação consciente de grupos sociais pela sua condição de 
existência, caracterizada pelo seu modo de viver, que se dá pelo uso comum das terras tradicionalmente ocupadas, 
conciliando as atividades agrossilvo-pastoris com a conservação ambiental, segundo suas práticas tradicionais, 
visando à manutenção de sua reprodução física, social e cultural. 
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• Subespaço III – Área de Influência de Silvicultura, com Restrições à Circulação 

Neste subespaço é determinante a polarização exercida pelo município de Telêmaco Borba. 
Este município guarda características muito ligadas à presença de grandes áreas de 
reflorestamento pertencentes à empresa do ramo de papéis Klabin, que detém cerca de 90% 
do território municipal. Este subespaço apresenta um relativo território destinado à conservação 
e apresenta malha viária deficiente para o escoamento de produtos e pessoas, tendo como 
obstáculo a Escarpa Devoniana a SE. Não obstante, existe um traçado ferroviário, que 
contorna a Escarpa, liga o município de Telêmaco Borba à Ponta Grossa, facilitando o 
escoamento da produção industrial. 

Em Telêmaco Borba predomina o uso agrícola do solo, com pouca agricultura de formato 
intensivo, e predomínio do reflorestamento, sendo que o grau de urbanização é relativamente 
baixo. 

O Subespaço III, na região central da bacia abrange sete municípios, que estão na área de 
influência da cidade de Telêmaco Borba. Trata-se de uma região baseada em atividades do 
setor primário, principalmente agropastoris e silvícolas, que se encontra no raio de 
fornecimento de uma importante planta industrial de papel e celulose, a Klabin S/A, com sede 
no município de Telêmaco Borba. Esse subespaço como um todo é responsável por 7,2% do 
PIB da bacia, enquanto apenas o município de Telêmaco Borba tem uma participação de 4% 
desse total.  

Em termos de produção agrícola, o uso predominante é misto, com a coexistência de lavouras 
temporárias, pastagens e silvicultura. Destacam-se os municípios de Tibagi e Reserva que 
contam com a produção de grãos e estão entre os 5 municípios com maior área plantada da 
bacia. Dentre as atividades produtivas, a pecuária participa com mais de 32% do rebanho 
bovino da bacia sendo 15% em Ortigueira, destaca-se ainda a pecuária suína, com um 
importante rebanho neste subespaço. A produção e comercialização do mel também são 
atividades importantes no subespaço. 

A estrutura fundiária da região é heterogênea, ainda que com a predominância de pequenas 
propriedades. Entretanto, poucas grandes propriedades ocupam vastas áreas, evidenciando 
uma grande concentração das terras. O exemplo mais significativo é Telêmaco Borba, onde 
uma única propriedade (da Klabin S/A) ocupa cerca de 90% da área. 

No que diz respeito às potencialidades, destaca-se a indústria do turismo, presente 
particularmente no município de Tibagi, baseado na exploração de seu patrimônio natural. As 
corredeiras do rio Tibagi, que cortam a sede urbana, propiciam a realização do chamado 
turismo de aventura, sob a forma de rafting e canoagem. A presença de uma Unidade de 
Conservação com grande beleza cênica, representada pelo Parque do Guartelá, também serve 
de atrativo à região, para a prática do ecoturismo. Explora-se ainda o turismo rural, em que 
fazendas são transformadas em hotéis e recebem visitantes que desejam um contato maior 
com a natureza. Tibagi já possui uma estrutura para recepção de turistas (hotéis, pousadas, 
centros de atividades de ecoturismo e turismo de aventura, museus, centro de informações, 
etc.), que embora pequena, é relativamente bem estruturada. 

Os seis municípios desse subespaço sofreram grande influência do tropeirismo, por fazer parte 
da rota das tropas (Caminho Viamão – Sorocaba) que levavam gado para o estado de São 
Paulo, na cidade de Sorocaba, de onde ocorria a comercialização para Minas Gerais, servindo 
de pouso para as comitivas de tropeiros. 
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De certa forma, o processo de desenvolvimento da região conservou em si o desenho 
configurado por ocasião da colonização. O município de Tibagi, que ganhou grande impulso 
com a mineração do ouro e do diamante, com a finalização dessa fase passou a receber as 
comitivas tropeiras e a desenvolver atividades econômicas focadas no mercado de Minas 
Gerais, prevalecendo até os dias atuais às atividades agropecuárias, em grande parte de seu 
território.  

Esse subespaço apresentou certa estabilidade em seu contingente populacional ao longo do 
tempo, com um pequeno acréscimo populacional entre os anos de 1980 e 2007, sendo que sua 
densidade demográfica seja a segunda menor, com pouco menos de 19 habitantes/km² sendo 
que o município de Tibagi é o de menor densidade demográfica da bacia, de 6,3 habitantes/km².  

O IDH de 0,681 é o segundo mais baixo dentre os subespaços, mas ainda considerado de 
médio desenvolvimento humano, segundo critério do Programa das nações Unidas para o 
Desenvolvimento – PNUD. As condições de saúde apresentam problemas de diversas ordens 
nesse subespaço, que dispõe de uma média de apenas 1,7 leitos/mil habitantes e o índice de 
mortalidade infantil médio evoluiu de 60,5 mortes/mil nascidos vivos em 1991 para 32,6 
mortes/mil nascidos vivos em 2000, ainda assim um índice superior aos 22,4 mortes/mil 
nascidos vivos de média da bacia, e o maior em média na região. 

No que concerne à educação, o subespaço apresenta a segunda menor média de 
alfabetização, com uma taxa de analfabetismo média de 24,3%. Os habitantes dos municípios 
do subespaço possuem, em média, 3,8 anos de estudo, a segunda escolaridade mais baixa da 
bacia. 

Nesse subespaço, assim como nos demais, os serviços de atendimento de água e lixo 
encontram-se praticamente universalizados, mas o mesmo não ocorre com relação aos 
serviços de coleta de esgotos, mais diretamente ligados à saúde da população, que variam 
entre 39% em Ventania e 0,6% em Curiúva. 

Alguns ainda trabalham na extração de areia feita artesanalmente, com o uso de pequenos 
barcos e “conchas”, como forma de complementação de renda ou, em alguns casos, como 
atividade principal de geração de renda. Existem, ainda, no município de Telêmaco Borba, 
grupos de garimpeiros artesanais, em torno de 30 garimpeiros, que têm nessa atividade sua 
principal fonte de renda, exercendo suas atividades tanto no leito do rio Tibagi, quanto em terra 
firme. 

No município de Ortigueira a apicultura é exercida pelos moradores da área urbana, distritos e 
da área rural (pequenos proprietários e trabalhadores rurais), como atividade secundária, 
visando à complementação de renda. Existe no município uma população com modos de vida 
tipicamente ribeirinhos, localizada na faixa pertencente à Marinha do Brasil e mantém fortes 
vínculos com o rio Tibagi, na medida em que dependem dele e de suas matas ciliares para 
desenvolverem suas atividades para sobrevivência, como a pesca, os plantios, o garimpo 
artesanal e a apicultura. Cabe ressaltar a presença de uma das cinco Terras Indígenas na 
bacia, no município de Ortigueira. 

• Subespaço IV – Polarização de Londrina, com Presença de Terras Indígenas 

A formação do Subespaço IV foi regida principalmente por aspectos da organização territorial. 
Isto é, neste subespaço estão agrupados os municípios que são polarizados por Londrina.  
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Este subespaço possui uma malha rodoviária extensa e que apresenta grande densidade, 
comparada á média da bacia. Também existem entroncamentos de ramais ferroviários que 
levam tanto ao porto de Paranaguá quanto ao estado de São Paulo. 

A estrutura rodoviária compõe-se basicamente por dois eixos paralelos que se estendem na 
direção Norte-Sul: a BR-376 e a PR-445 situam-se no lado esquerdo do rio Tibagi, e a PR-090 
que ladeia a margem direita desse mesmo rio. A ligação entre os dois eixos é bastante restrita 
o que confere menor densidade viária na bacia.  

Destaca-se que neste subespaço se encontram todas as ocorrências de Terras Indígenas da 
bacia do rio Tibagi, ocupando cerca de 2% da área do subespaço. 

Do ponto de vista da base econômica, os municípios deste subespaço apresentam 
características bastante diversas, podendo ser divididos em dois grupos, um a leste do 
subespaço e outro a oeste, que inclui o município de Londrina.  

O grupo de municípios localizado na porção oeste do subespaço são os que apresentam maior 
geração de renda da bacia, concentrando 53,4% de seu PIB, sendo que o município de 
Londrina responde sozinho, por 30% do PIB concentrado (PIBCF - PIB a custo de fator), e os 
demais, são fortemente influenciados pela dinâmica desta capital regional. Trata-se de uma 
região onde predominam atividades agrícolas, com forte agregação de valor na indústria de 
beneficiamento. 

Esta porção do subespaço apresenta uma área plantada expressiva no contexto da bacia, com, 
uma importante atividade pecuária suína e também importante atividade de criação de aves. 
Contudo, o aspecto mais importante é o alto PIB apresentado por seus municípios e, mais que 
isso, a concentração do Valor Adicionado nos setores secundário e terciário, isto é, no setor 
industrial e de serviços. Estas características demonstram de forma bastante clara que estes 
municípios, de forma geral, apresentam economias mais dinâmicas e mais robustas que os 
outros municípios da bacia.  

O tipo de colonização da região, mais recente e baseado no loteamento de grandes extensões 
de terras, valorizou o pequeno produtor e a pequena propriedade, fenômeno que marca a 
estrutura fundiária da região até os dias atuais, com predomínio de minifúndios e pequenas 
propriedades, além de algumas propriedades de tamanho médio. No contexto geral da bacia, 
essa região apresenta um nível comparativamente mais baixo de concentração fundiária, já 
que na média, 76,7% dos minifúndios e pequenas propriedades ocupam 38,5% da área.  

A presença das culturas permanentes, concentradas ao norte da bacia, é confirmada pelos 
dados de produção de café, que concentra 65% da produção da bacia apenas nesta porção 
ocidental do subespaço. Destacam-se nesse contexto os municípios de Londrina, com 21,5% 
da área plantada com café na bacia e Apucarana, com 16%. O cultivo de café é feito em 
moldes tecnificados, predominantemente em pequenas propriedades, e consorciado com 
outros tipos de cultura, como é o caso do feijão. 

O PIB relativamente alto de Londrina concentra-se predominantemente em função da 
existência de um setor terciário bastante significativo. Vale ressaltar que, no caso dos 
municípios em questão, o valor adicionado do setor terciário está principalmente relacionado às 
atividades de comércio e serviços e não pela presença da administração pública. 

O subespaço concentra ainda os municípios com indústrias mais diversificadas, ou seja, não 
estreitamente ligadas ao setor agropecuário. Congrega indústrias de diversos setores, com 
destaque para o setor Têxtil e Confecções (Assaí, Londrina, Apucarana, Califórnia e Marilândia 
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do Sul), Alimentícia (Jataizinho, Rolândia e Mauá da Serra), Química (Ibiporã), Metal Mecânica 
(Cambé), Móveis (Arapongas) e Papel e Celulose (Tamarana).  

Evidencia-se a presença de duas grandes indústrias de café solúvel em Londrina, que 
absorvem parte da produção cafeeira dos municípios situados na porção norte da bacia. 

Vale destacar a importância dos Arranjos Produtivos Locais – APLs, apoiado pelo governo do 
Estado do Paraná. Dentre os APLs da Rede APL Paraná, três estão localizados neste 
subespaço.  

O APL de Software de Londrina concentra cerca de 120 empresas ligadas ao setor e abrange 
não apenas a cidade de Londrina, como também outras quatro cidades sobre as quais 
Londrina exerce influência direta, Rolândia, Cambé, Ibiporã e Jataizinho. O APL de bonés de 
Apucarana transformou a cidade numa das maiores fabricantes de bonés do País, e as 120 
empresas respondem por aproximadamente metade da produção brasileira de bonés. 
Entretanto, a produção não se dá em grandes estruturas industriais, mas sim como uma 
atividade pulverizada, assentada em pequenos produtores, que muitas vezes trabalham em 
suas residências.  

Quanto ao pólo industrial do setor moveleiro, o APL de móveis de Arapongas abrange, além de 
Arapongas, as cidades de Apucarana, Cambé e Rolândia. O APL produz móveis, tanto prontos, 
quanto planejados ou exclusivos e abriga cerca de 160 empresas, com diversas unidades 
industriais espalhadas pelo município. 

Já a porção oriental do Subespaço IV abrange 11 municípios6 que apresentam baixos valores 
adicionados e um Produto Interno Bruto (PIBCF - PIB a custo de fator), que concentra apenas 
4,6% do PIB de toda a bacia. Essa porção apresenta municípios que possuem um baixo grau 
de industrialização, o que é indicado pelo Valor Adicionado Setorial, e pela geração de renda 
dos municípios. 

Coexistem, na porção oriental do Subespaço IV,as principais culturas temporárias presentes no 
restante da bacia, com a produção de lavouras permanentes, dentre elas o café, cultura que 
originou a ocupação dessa porção da bacia, onde,atualmente, a produção é pequena e atende 
apenas às indústrias de café solúvel da região. O café solúvel é produzido predominantemente 
através da espécie Conilon, importado principalmente do estado do Espírito Santo, sendo a 
outra parcela de café de origem arábica, considerado de qualidade superior e também 
produzido na região. 

A região apresenta concentração fundiária média, em que 82,5% dos minifúndios e pequenas 
propriedades ocupam, em média, 35,9% das terras. 

Dentre os cinco subespaços da bacia, o Subespaço IV é a região com os melhores índices de 
qualidade de vida, o que se deve especialmente à inserção do município de Londrina. 

Na verdade, do ponto de vista dos modos de vida, assim como da base econômica, este 
subespaço congrega duas regiões com condições de vida bastante diferentes entre si. Por um 
lado, um bloco de municípios, na porção oeste do subespaço, que circundam Londrina, onde 
se identifica um modo de vida tipicamente urbano, aspecto relevante neste subespaço, e todos 
com melhores indicadores em termos de condições de vida, dentre eles: Apucarana, 
Arapongas, Assaí, Califórnia, Cambé, Ibiporã, Jataizinho e Londrina. 

                                                 
6 Cornélio Procópio, Uraí, São Sebastião da Amoreira, Congonhinhas, São Jerônimo da Serra, Nova Fátima, 
Sapopema, Santa Cecília do Pavão, Nova América da Colina, Santo Antônio do Paraíso, Nova Santa Bárbara. 
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Uma característica desse grupo de municípios diz respeito ao processo de sua fundação, a 
partir de um plano urbanístico elaborado pela Companhia de Terras Norte do Paraná – CTNP, 
de origem inglesa, como é o caso, por exemplo, de Londrina e Apucarana. Esse planejamento 
prévio, aliado, em um primeiro momento, à prosperidade trazida pelo café e, em um segundo 
momento, ao desemprego ocasionado pelo declínio da produção de café, produziu um afluxo 
demográfico aos centros urbanos e impulsionou a economia dessas cidades. Assim, no âmbito 
desse processo histórico, é a área que agrega municípios de maiores base populacional, grau 
de urbanização, e dinamismo econômico.  

Das citadas heranças sócio-culturais, ainda se fazem presentes na vida da população residente 
nesse subespaço, características na forma de organização da sociedade em que as condições 
de deslocamento exercem papel importante, quer pelas relações de parentescos ainda 
existentes (visitas), relações comerciais voltadas ao estado vizinho, procura de serviços mais 
especializados (saúde e educação), ocorrendo assim maior integração com a sociedade 
nacional e internacional, principalmente nos municípios de Cornélio Procópio, Assaí, Uraí e 
Jataizinho. 

Em que pese a alta concentração fundiária da área, a predominância de pequenas 
propriedades, característica do modelo de loteamentos imposto pelos colonizadores, continua 
presente nas formas de organização social e econômica local, com base na agropecuária como 
atividade principal. 

É importante destacar dentre os fatores que diferenciam este subespaço é o fato de ser o único 
da bacia do Tibagi em que ainda há presença de povos tradicionais nos dias de hoje, 
representados pelas populações indígenas, em quatro Terras Indígenas nos municípios de São 
Jerônimo da Serra e Tamarana7. 

Este subespaço é o mais extenso da bacia, sua população atinge cerca de 900 mil habitantes 
efetivamente inseridos na área, sendo o mais populoso entre todos os subespaços e 
apresentando a maior densidade demográfica média da bacia. A conformação do subespaço, 
aglutinando dois blocos de municípios com características e portes muito distintos, como já foi 
apontado, fez com que o grau de urbanização médio do subespaço seja apenas o terceiro 
dentre os cinco subespaços, com 68,9% de urbanização. 

No tocante aos indicadores de condições de vida, este subespaço apresenta o maior IDH-M 
médio da bacia, atingindo o valor de 0,798, bem próximo ao limite de 0,800 para a faixa de alto 
grau de desenvolvimento humano. 

Nele também se verificou a menor mortalidade infantil da bacia, com 17,0 mortes / mil nascidos 
vivos no ano 2000, e a terceira taxa de analfabetismo da bacia, de 11,6% para a população 
acima de 25 anos, esse dado é bastante influenciado pelo segundo bloco de municípios, da 
região mais a leste da bacia.  

A renda per capita média do subespaço IV é a maior da bacia, atingindo R$ 350 em valores do 
ano 2000, alavancada pela renda per capita do município de Londrina, que no ano 2000 foi de 
R$ 439, a maior da bacia. Deste subespaço também é o menor valor médio para a proporção 
de pobres da bacia, com 17% de pessoas com renda menor que meio salário mínimo.  

 

                                                 
7 Ortigueira também abriga uma Terra Indígena, porém está em outro subespaço. 
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• Subespaço V – Área de influência Socioeconômica do Reservatório da UHE 
Capivara 

O Subespaço V, no extremo norte da bacia, agrega seis municípios polarizados por Londrina, 
sendo que Rancho Alegre, Sertaneja e Leópolis encontram-se na área de influência do pólo 
secundário de Cornélio Procópio. É o subespaço que apresenta os menores percentuais de 
participação na geração de renda da bacia, com 2,9% do PIB total, e todos os municípios 
participam com menos de 1% do PIB, com exceção de Sertanópolis (1,1%). 

A característica comum a esses municípios é a predominância do setor terciário (serviços) na 
geração de renda, com baixa participação da administração pública, o que denota a 
importância dos setores comerciais e de serviços propriamente ditos. São municípios com 
pequena participação da indústria e da agropecuária, embora Rancho Alegre e Sertaneja 
tenham cerca de um 1/3 do PIB gerado pelas atividades agropecuárias, e Leópolis com 
praticamente 54%.  

Assim, por mais que estes municípios apresentem atividades primárias, o que os diferencia dos 
demais é a forte dependência do setor de comércio e serviços para a geração de renda. 

Esse subespaço distingue-se também pela importância do segmento da indústria do turismo no 
setor terciário, fortemente relacionado à proximidade da Represa de Capivara. Outras 
atividades de turismo ainda são encontradas, principalmente no município de Primeiro de Maio, 
sempre ligadas aos recursos hídricos, como o turismo náutico e de veraneio, que movimenta 
boa parte da estrutura econômica da cidade. Apesar da importância do turismo, as atividades 
agrícolas também detêm importância, porém em menor grau. Ainda coexistem as culturas de 
grãos e o cultivo do café, que responde por cerca de 6% da área plantada de café da bacia, 
com áreas de balneário.  

Destaca-se, ainda, a presença da atividade pesqueira, cuja prática é proibida durante todo o 
ano ao longo do curso principal do rio Tibagi, enquanto que as restrições aplicadas ao 
reservatório destinam-se à proibição da pesca de peixes nativos. A pesca profissional artesanal 
passou a ser um fator de grande influência na sociedade local. Segundo estudos realizados no 
reservatório de Capivara pela Duke Energy, em 2003, o município de Primeiro de Maio era o 
segundo em número de pescadores profissionais artesanais na margem paranaense, com 
13,8% do total de pescadores existentes na bacia do reservatório. 

Trata-se de uma área com concentração fundiária média, no sentido em que 81,8% dos 
minifúndios e pequenas propriedades ocupam, em média, 35,9% das terras. 

A atividade industrial, embora pouco significativa, é representada no subespaço pelos setores 
Têxtil e Confecções e Alimentícia. 

A região em questão é um exemplo típico do surgimento e consolidação de um modo de vida 
não-agrícolas no meio rural, onde predominam estratégias de sobrevivência ligadas a 
atividades assalariadas como as de caseiros, empregadas domésticas, pedreiros, motoristas e 
demais empregos relacionadas ao turismo de recreação rural. Também é possível identificar na 
região a presença de pescadores profissionais artesanais, compondo esse modo de vida com 
estratégias de sobrevivência não-agrícolas relacionada ao reservatório da UHE de Capivara. 
Esse rural não-agrícola pode se constituir em um modo de vida, mas ressalta-se que apenas 
recentemente vem sendo objeto de estudo na academia, ainda assim rendendo acalorados 
debates. 
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Por outro lado, a formação do lago tornou-se um atrativo para os grandes produtores visando 
investimentos às margens do reservatório, que favoreceram tanto a concentração fundiária 
quanto a implantação de loteamentos de turismo e lazer nessa região e refletiu, drasticamente, 
nos modos de vida da população. 

Esses fatores resultaram em um conjunto de conseqüências que acarretaram grandes 
transformações socioculturais nessa região, principalmente nas formas de relacionamento, intra 
e extra região. Outras conseqüências foram à intensificação da diversificação da produção e a 
necessidade de desenvolvimento de novas alternativas de estratégia de sobrevivência, dentre 
as quais se destaca a pesca.  

A formação do reservatório deu origem, aos loteamentos de lazer às margens do reservatório, 
na maioria das vezes irregulares, com proprietários vindos de diversos estados, principalmente 
do Paraná, Minas Gerais e São Paulo. 

Os dados dos Censos Demográficos de 1980, 1991, 2000 e a Contagem Populacional de 2007 
relativos à população total dos municípios mostram um decréscimo no subespaço em todos os 
períodos, passando de 61.719 habitantes em 1980 para 55.359 em 2007.  

O subespaço apresenta atualmente taxas de crescimento negativas e reduzida densidade 
demográfica (por volta de 26 habitantes/km2 e grande variação entre os municípios), isso é 
reflexo da ampla área que o reservatório da UHE Capivara ocupa. A população efetivamente 
inserida na bacia é de 52 mil habitantes. 

Em termos de condições de vida, o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH é de 0,761 em 
média para este subespaço, correspondendo ao segundo maior dentre os subespaços. A 
mortalidade infantil no subespaço sofreu uma redução entre os anos de 1991 e 2000, situando-
se em 16,6 mortes/mil nascidos vivos em 2000, abaixo da média da bacia. O número de leitos 
por mil habitantes é de 1,84 leitos/mil habitantes, muito abaixo dos 4,5 leitos/mil habitantes 
usado como parâmetro de referência. 

De forma geral, os níveis de renda desse subespaço são baixos, sendo a faixa mais expressiva 
aquela de até dois salários mínimos, na qual se concentra 65,1% da população ocupada do 
subespaço, que somada aos 4,5% sem rendimentos declarados, atinge quase 70% da mesma. 
Este dado, confrontado com o número de pobres da região, ou seja, pessoas com rendimento 
médio mensal inferior a meio salário mínimo, que somam cerca de 25% da população em 2000, 
reflete o quadro de pobreza da região.  

A informalidade no mercado de trabalho pode ser confirmada pela proporção de trabalhadores 
sem nenhum tipo de remuneração ou que trabalham para seu próprio sustento (3,9% da 
população ocupada), somada à proporção de empregados sem carteira de trabalho no 
subespaço (45% da população ocupada da bacia) e a taxa de desocupação, ou desemprego 
aberto, corresponde a 13,6% na média do subespaço. 

Os sistemas produtivos do subespaço estão vinculados à agricultura e às estratégias de 
sobrevivência como, extração de argila, areia, turismo e a pesca artesanal. Predomina a 
agricultura com o cultivo de grãos, principalmente, soja e café, e também a pecuária, com 
assalariados rurais, e atividades ligadas à manutenção das estruturas de turismo de recreação, 
mantidas como complementação da renda.  

A extração de argila e areia é realizada, em geral, de forma irregular, e, embora não ocorra em 
todos os municípios, tornou-se uma atividade significativa para uma parcela da população, que 
exerce essa atividade como uma forma de complementação de renda.  
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Nesse subespaço, a organização social está fundada principalmente no núcleo familiar, sendo 
que, na maioria das vezes, o chefe de família fica ausente por vários dias. Exemplo disto são 
os pescadores, os bóias fria e o trabalhador rural. As relações de vizinhança, seja nos núcleos 
urbanos, distritos ou na área rural, fortalecem-se e em ocasiões especiais de festividades 
comemorativas e religiosas e até mesmo nas organizações de representação, como 
associações, colônias e outros. 

Ainda com relação às organizações da sociedade civil, cabe destacar a relevância do 
Consórcio Intermunicipal da Bacia de Capivara – CIBACAP, consórcio formado no ano de 2001, 
que agrega onze municípios localizados na área de influência direta do reservatório de Capivara, 
na margem paranaense. A formação deste consórcio teve como objetivo principal negociar as 
perdas ambientais e econômicas advindas da construção da hidrelétrica na região e as 
negociações resultaram da assinatura de um Termo de Ajuste de Conduta – TAC, em que a 
Duke Energy se responsabilizou por um conjunto de atividades junto aos municípios e ao 
Ministério Público Paranaense. 

4.2. Avaliação de Sensibilidade dos Componentes-Síntese 

Neste item são apresentados os indicadores de sensibilidade ambiental e de potencialidade, as 
variáveis que os compõem e seus respectivos valores, para cada Componente Síntese, por 
subespaço. Ao final de cada Componente-Síntese é apresentado o mapeamento da 
sensibilidade e de potencialidade nos diferentes subespaços. 

4.2.1. Recursos Hídricos e Ecossistemas Aquáticos 

Para a definição da sensibilidade dos subespaços do Componente-Síntese Recursos Hídricos 
e Ecossistemas Aquáticos foram utilizados os seguintes indicadores: 

− Qualidade da água  

− Limnologia  

− Ictiofauna 

4.2.1.1. Qualidade da Água  

A sensibilidade dos Recursos Hídricos sob o ponto de vista da Qualidade da Água foi avaliada 
tomando-se como referência as seguintes variáveis: Carga Potencial de Fósforo, Nível Máximo 
de Concentração de Metais Pesados e Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO. 

Especificamente para empreendimentos hidrelétricos, reveste-se de grande importância o teor 
de fósforo total nas águas, pois este é, em geral, o principal responsável pelo enriquecimento 
do ambiente aquático em nutrientes minerais. As fontes naturais de fósforo nas águas são 
restritas, o que limita severamente o desenvolvimento de comunidades planctônicas em 
ecossistemas naturais. Portanto, o aporte de fósforo proveniente de fontes externas pode 
alterar o equilíbrio ecológico aquático e desencadear a proliferação de algas, sobretudo de 
espécies de cianobactérias que assimilam o nitrogênio diretamente da atmosfera. Por essa 
razão, foi destacado o potencial de carga de fósforo, constituindo indicador particularizado na 
análise de sensibilidade da qualidade das águas.  

As cargas de fósforo que atingem os recursos hídricos superficiais derivam de fontes pontuais 
e difusas presentes na bacia. As cargas pontuais incluem aquelas geradas pela população 
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urbana e pelos estabelecimentos industriais, enquanto as cargas difusas estão associadas à 
população rural e às atividades agropecuárias.  

Para retratar as características particulares de cada subespaço, foram considerados os 
resultados das concentrações do constituinte bioquímico fósforo total nas cargas potenciais 
poluidoras afluentes aos recursos hídricos, disponíveis nas fontes de dados trabalhadas. Foi 
estimado em 10% o total de carga potencial que atinge o corpo hídrico. 

Para avaliação das fontes de poluição em cada um dos subespaços definidos na bacia do rio 
Tibagi, foram consolidados os resultados das cargas poluidoras geradas pelo contingente 
populacional e pelas atividades agrícola e pecuária desenvolvidas em cada uma dessas 
unidades hidrográficas, conforme apresentado, a seguir, nos Quadros 4.2.1.1 / 1 e 4.2.1.1 / 2. 

Quadro 4.2.1.1 / 1 - Estimativa de Cargas Poluidoras por Subespaço (Fósforo) 

Subespaços 

Fósforo 

População Agricultura Pecuária Total 

t / ano % t / ano % t / ano % t / ano % 

I Cabeceiras 58,5 2,5 0,6 0,026 2.328,5 97,5 2.387,6 100,0 

II Telêmaco Borba 192,2 13,9 0,4 0,027 1.186,1 86,0 1.378,7 100,0 

III Iapó 8,9 0,8 0,1 0,010 1.084,5 99,2 1.093,5 100,0 

IV Tamarana 219,4 9,8 0,5 0,021 2.009,6 90,1 2.229,5 100,0 

V Londrina 134,6 5,3 0,3 0,012 2.388,6 94,7 2.523,5 100,0 

VI Remanso UHE Capivara 115,5 2,5 0,7 0,015 4.530,7 97,5 4.646,8 100,0 

Fonte: CNEC, cálculo efetuado com base nos dados do IBGE (SIDRA) de 2006. 

A DBO de uma amostra de água é a quantidade de oxigênio necessária para oxidar a matéria 
orgânica por meio de decomposição biológica aeróbia, formando subprodutos na forma 
inorgânica estável. Quanto mais alta a DBO, maior a quantidade matéria orgânica no corpo 
d’água, indicando um alto grau de poluição da água, correspondente à eutrofização. 

O índice de sensibilidade foi estimado em função de parâmetro externo à bacia, considerando-
se os intervalos de enquadramento de rios conforme o que estabelece a Resolução CONAMA 
nº 357/05, com base nas cargas potenciais de DBO provenientes das seguintes contribuições: 
População Urbana, População Rural e Pecuária, considerando que apenas 10% da carga 
potencial atingem os rios. 

Procurou-se ainda estabelecer as concentrações de metais pesados nos sedimentos, cuja 
presença fornece indícios de contaminação por efluentes industriais ou atividades agrícolas.  

Na avaliação das cargas geradas pela população rural e urbana, totalizou-se o número de 
pessoas residentes em cada município, nos distintos subespaços, segundo estimativa do IBGE 
(2006) e adotadas, como cargas unitárias, os valores de 54 g de DBO e 2,7 g de fósforo por 
habitante por dia. Em seguida, foram multiplicadas as cargas unitárias pela população rural e 
urbana. 
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Quadro 4.2.1.1 / 2 - Estimativa de Cargas Poluidoras por Subespaço (DBO) 

Subespaços 

DBO 

População Pecuária Total 

t / ano % t / ano % t / ano % 

I Cabeceiras 1.170,0 2,8 40.845,8 97,2 42.015,8 100,0 

II Telêmaco Borba 3.844,5 17,7 17.823,1 82,3 21.667,6 100,0 

III Iapó 177,3 1,2 14.405,1 98,8 14.582,4 100,0 

IV Tamarana 4.387,8 12,6 30.514,2 87,4 34.902,0 100,0 

V Londrina 2.692,9 6,8 36.817,2 93,2 39.510,1 100,0 

VI Remanso UHE Capivara 2.309,3 3,3 67.362,1 96,7 69.671,4 100,0 

Nota: cálculo efetuado com base nos dados do IBGE (SIDRA) de 2006. 

Para cálculo das cargas geradas nas áreas agrícolas, foi realizada uma pesquisa das áreas 
agrícolas de cada município, nos devidos subespaços, ocupados pelas lavouras de maior 
expressão, no caso a soja, o algodão, a cana-de-açúcar e o milho. Foram atribuídos para todas 
as culturas, como cargas unitárias, os valores de 21,8 kg de fósforo por hectare por ano, 
adaptando-se índices aplicados no Estado de Mato Grosso8. Não foi considerada, em áreas 
agrícolas, a geração de cargas orgânicas expressas em DBO. Para o cálculo das cargas de 
fósforo na agricultura, não foram considerados os cultivos de milho, já que estas plantações 
utilizam em geral as mesmas áreas de plantio de soja durante a entressafra, não consumindo 
volumes expressivos de fertilizantes fosfatados. Finalmente, foram multiplicadas as cargas 
unitárias pela área total de plantio em cada município. 

Para a estimativa das cargas de origem pecuária, foram utilizados os seguintes procedimentos. 
Foram quantificados os rebanhos de bovinos, ovinos, caprinos, aves e suínos em cada um dos 
municípios com território contido nos diferentes subespaços da bacia, segundo as estimativas 
do Censo Agropecuário do IBGE (2006). Foram estabelecidos os valores de cargas unitárias 
por tipo de rebanho, segundo a bibliografia especializada (Perdomo, 2007). Esses valores de 
cargas unitárias foram multiplicados pelo número de animais, somando-se a carga total, 
calculada para a área de cada município. Os resultados obtidos são resumidos como se segue: 

− Bovinos: 0,73 kg de DBO e 0,035 kg de fósforo por cabeça/dia; 

− Ovinos e Caprinos: 0,16 kg de DBO e 0,005 kg de fósforo por cabeça/dia; 

− Aves: 0,02 kg de DBO e 0,0023 kg de fósforo por cabeça/dia; 

− Suínos: 0,18 kg de DBO e 0,007 kg de fósforo por cabeça/dia; 

Importante salientar que, apesar das criações de aves e de suínos e, em alguns casos, o 
rebanho de bovinos serem confinadas, considerou-se neste exercício a avaliação dessa 
modalidade no âmbito das cargas difusas, pois a contagem de animais pelo censo 
agropecuário é feita por município, dificultando a localização exata desses rebanhos. Tendo em 
vista que a atividade de pecuária encontra-se distribuída em toda a bacia, o procedimento 
adotado é compatível com os objetivos da análise. 

                                                 
8 Para a determinação da carga de fósforo considera-se o uso de 500 kg/ha de fertilizantes com 20% de P2O5, que 
equivale a 21,8 kg/ha de fósforo. (MMA, 2008). 
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O índice de sensibilidade foi estimado em função de parâmetro externo à bacia. Os valores 
para enquadramento de rios conforme estabelecido pela Resolução CONAMA nº 357/05 foram 
adaptados de forma a preencher as cinco classes pré-estabelecidas para o presente estudo. 

Dentre as consequências diretas deste processo, destacam-se a contaminação dos peixes por 
metais pesados e as alterações bioquímicas que ocorrerão no sistema hídrico, em função da 
transformação de ambiente lótico para lêntico, podendo favorecer a migração dos constituintes 
metálicos para o meio líquido com consequentes impactos na qualidade da água. 

Na composição dos índices relacionados à qualidade dos sedimentos, consideraram-se os 
níveis de classificação estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 344, de 25 de março de 
2004, que determinam os níveis de qualidade do material dragado de acordo com as classes 
de concentrações de metais pesados, pesticidas e nutrientes.  

Embora seja direcionada a materiais resultantes de dragagem, essa resolução é a única em 
nível nacional que trata de valores referenciais de contaminantes em sedimentos. De acordo 
com essa legislação, o nível 1 constitui o limiar abaixo do qual se prevê baixa probabilidade de 
efeitos adversos à biota, enquanto que o nível 2 assinala o limiar acima do qual se prevê um 
provável efeito adverso à biota. 

Os resultados obtidos, no que se refere à Qualidade Água, apontam que a presença de fósforo 
em todos os subespaços é significativa, tendo sido mais importante nos subespaços IV – 
Tamarana, V – Londrina e VI – UHE Capivara. Já a mais alta DBO calculada foi verificada no 
subespaço VI – Remanso UHE Capivara, função principalmente da presença de ambiente 
lêntico presente nos extremos dos braços do reservatório da UHE Capivara.  

Assim, segundo esses indicadores de sensibilidade, os subespaços foram classificados da 
seguinte forma: 

− Sensibilidade Baixa  Subespaço II – Telêmaco Borba 

− Sensibilidade Média - Baixa  Subespaço I – Cabeceiras 

      Subespaço III – Iapó 

      Subespaço IV – Tamarana 

− Sensibilidade Média  Subespaço V – Londrina 

      Subespaço VI – Remanso UHE Capivara. 

 

4.2.1.2. Limnologia 

A sensibilidade dos Recursos Hídricos e Ecossistemas Aquáticos sob o ponto de vista 
Limnológico foi analisada com base nas seguintes variáveis: Dominância de Fitoplâncton e 
Densidade de Células de Cianobactérias. 

Em termos quantitativos, as algas clorofíceas contribuíram com a maior densidade algal, 
especialmente na represa de Capivara e no rio Iapó, atingindo cerca de 70% de abundância 
relativa, em ambos os trechos amostrados, resultado atribuído principalmente à presença da 
espécie Chlorella vulgaris.  

Nas campanhas de campo e em toda a rede de amostragem detectou-se um baixo patamar de 
células de cianobactérias. O ápice de densidade foi registrado na represa de Capivara, 
novembro de 2010, sendo computadas 1.471 células/mL, valor situado abaixo do limite 



 TIB-I-00-000.007-RE-R0  
 NE267-GE-00-RF-001  

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO  Página: 67 
ENGENHEIRO JOSÉ LUIZ PETTENÁ  Revisão: 0 
CREA Nº 0600219777  Data: 20/07/2010 

 

 

estabelecido pela Resolução CONAMA para águas Classe 2 (50.000 células/mL). Contudo, na 
campanha de outubro de 2010 a densidade de cianobactérias nessa represa foi nula. 

O conjunto de informações obtidas aponta que os sistemas aquáticos da bacia do Tibagi não 
estão comprometidos, porém, já sinalizam alterações importantes no grau de trofia, que podem 
se refletir em aumento da população de algas e de cianobactérias em ambientes represados.  

Nas análises das comunidades fitoplanctônicas, considerou-se a densidade total de algas 
expressa em org/mL, tendo por base os resultados obtidos nas coletas realizadas em 
novembro de 2008 e outubro de 2009, conduzidas pela CNEC, em pontos de amostragem 
representativos de cada subespaço. 

O critério de avaliação dos resultados foi adaptado a partir do Índice da Comunidade 
Fitoplanctônica – ICF (CETESB, 2006) que considera além do Índice de Estado Trófico - IET, 
quatro categorias predominantes de fitoplâncton:  

− Ótima: quando a densidade total dos grupos é inferior a 1.000 org/mL e não há 
dominância entre os grupos; 

− Boa: quando há dominância de Desmidiáceas (Zygnemaphyceae) ou de Diatomáceas e 
densidade entre 1.000 a 5.000 org/mL; 

− Regular: quando há dominância de clorofíceas Chlorococalles e densidade entre 5.000 e 
10.000 org/mL;  

− Ruim: quando há dominância de Cianofíceas ou Euglenofíceas e densidade superior a 
10.000 org/mL.  

Este critério foi adaptado, sendo avaliada apenas a dominância do fitoplâncton (algas e 
cianobactérias), pois a densidade de organismos encontrada no geral foi muito baixa, não 
sendo suficiente para diferenciar os subespaços quanto ao IET. 

A dominância fitoplanctônica refere-se à presença de um determinado grupo de algas em 
concentração superior a 50% em relação aos demais grupos avaliados. Ambientes em 
equilíbrio propiciam a manutenção de grande diversidade de espécies, associada a um 
pequeno número de indivíduos de cada espécie. Em contraste, cursos d'água que sofrem 
interferências antrópicas tendem a eliminar os organismos mais sensíveis, selecionando as 
espécies mais resistentes que, por sua vez, passam a proliferar em maior quantidade.  

Desta propriedade deriva o conceito ecológico de diversidade de espécies, que tem aplicação 
nos estudos de indicadores biológicos de poluição (BRANCO, 1986).  

As cianobactérias são relativamente comuns nos ambientes aquáticos, porém, em baixas 
densidades. Normalmente, esses seres se desenvolvem em ambientes lênticos, ricos em 
nutrientes minerais, especialmente o fósforo, fator limitante ao seu crescimento. Em ambientes 
eutrofizados, poderá ocorrer a proliferação de espécies potencialmente tóxicas, que são 
prejudiciais à saúde humana e dos animais. 

Assim, quanto maior a densidade de cianobactérias registrada em um determinado curso 
d’água, maior será a probabilidade de ocorrer à proliferação desses organismos com a 
implantação de hidrelétricas, caracterizando, assim, uma maior sensibilidade desse subespaço. 

Os instrumentos legais que tratam sobre o assunto são relativamente recentes e visam o 
monitoramento de cianobactérias e cianotoxinas em águas destinadas ao consumo humano, 
bem como à proteção de comunidades aquáticas e à recreação de contato primário. 
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A Resolução CONAMA nº 357 de 17 de março de 2005 determina densidades máximas de 
células de cianobactérias conforme a classe do corpo d’água.  

A Portaria do Ministério da Saúde nº 518 de 25 de março de 2004 estabelece, em águas 
destinadas ao abastecimento público, à obrigatoriedade do monitoramento de cianobactérias e 
cianotoxinas quando a concentração dessas algas ultrapassar 20.000 células/mL. Segundo o 
Artigo 19, parágrafo 1°, referente aos Planos de Amostragem (Capítulo V), o monitoramento de 
cianobactérias na água do manancial, no ponto de captação, deve obedecer à freqüência 
mensal, quando o número de cianobactérias não exceder 10.000 células/mL e semanal quando 
ultrapassar esse valor.  

Foi utilizado como referência para avaliação desse indicador o padrão determinado pela 
Resolução CONAMA 357/05 e da Portaria 518/04, baseando-se na densidade de células de 
cianobactérias (cel/mL). 

De acordo com os resultados obtidos, os subespaços I - Cabeceiras, II - Telêmaco Borba, IV - 
Tamarana e V - Londrina obtiveram classificação Baixa para os indicadores limnológicos e os 
subespaços III - Iapó e VI - Remanso UHE Capivara receberam classificação Médio-Baixa. 

4.2.1.3. Ictiofauna 

A fauna aquática de uma bacia hidrográfica sofre conseqüências das interações dos diversos 
fatores que ocorrem ao longo do rio, de seus afluentes e da sua área de drenagem. 
Interferências podem causar a redução da diversidade através da extinção local de espécies. 
Neste contexto, o presente estudo adotou a fauna ictíica como o melhor indicador de 
sensibilidade aos efeitos antropogênicos ocorrentes nos subespaços identificadas na bacia, de 
modo a expressar a integridade biótica do ecossistema aquático. 

Neste contexto, a sensibilidade da ictiofauna foi avaliada tomando-se como referência a análise 
qualitativa das seguintes variáveis: Riqueza de Espécies, Ocorrência de Espécies Ameaçadas, 
Ocorrência de Espécies Migratórias e Ocorrência de Espécies Reofílicas. 

A seleção destas variáveis seguiu uma lógica de importância, a qual se apoiou nas seguintes 
características: 

− Disponibilidade de informações para a bacia e subespaços delimitados no estudo; 

− Possibilidade de avaliação dos possíveis efeitos cumulativos e sinérgicos dos AHEs da 
bacia, no que tange à interferência sobre a riqueza de espécies, pressão sobre as rotas 
migratórias, assim como, o estado de conservação da ictiofauna registrada na bacia. 

De acordo com dados secundários disponíveis, pode-se inferir que é alto o grau de riqueza de 
peixes na bacia do rio Tibagi, contabilizando 146 espécies, presentes predominantemente na 
porção média da bacia, a qual apresenta também o maior número de trechos com elevada 
energia hidrodinâmica. Seguindo a tendência geral dentro de bacias hidrográficas, a bacia do 
rio Tibagi deveria apresentar riqueza crescente em direção à foz, no entanto, há diminuição na 
riqueza de espécies no Baixo Tibagi em relação ao Médio Tibagi.  

A concentração de poluição hídrica na região de Londrina, a perda de vegetação marginal e a 
influência na sua foz da UHE Escola de Engenharia Mackenzie (Represa de Capivara), 
interferem também na composição da ictiofauna registrada na porção norte da bacia. Não 
obstante, a riqueza diferenciada de espécies encontrada entre o Médio e Baixo Tibagi sofre 
influência da existência de cachoeiras como Salto Mauá, Salto do Paredão e Salto Arcadinho, 
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que, associadas à presença da PCH Salto Mauá, aparentemente atuam como barreiras 
seletivas para a dispersão de peixes no sentido jusante-montante.  

A ictiofauna da bacia é predominantemente composta por espécies de médio e pequeno porte 
que não realizam migrações ou apenas se deslocam por distâncias curtas, em movimentos 
"migratórios" restritos. Entretanto, há espécies de médio e grande porte que realizam grandes 
deslocamentos durante o período reprodutivo. Estas são consideradas grandes migradoras e 
se deslocam por longos trechos, principalmente nas áreas do Médio e Baixo rio Tibagi e de 
seus principais afluentes.  

Das espécies ameaçadas de extinção registradas na bacia, a maior parte situa-se no Médio e 
Alto Tibagi. Sua presença indica que tais porções apresentam condições ecológicas 
satisfatórias para sua sobrevivência e preservação, apesar dos diversos impactos ambientais 
existentes na bacia, como represamentos, desmatamento das margens e poluição hídrica. 

A análise da sensibilidade dos subespaços para o indicador Ictiofauna partiu de um 
levantamento bibliográfico, referente à biodiversidade registrada por diversos autores na bacia 
do rio Tibagi. Desta compilação, 6 áreas amostradas situam-se no subespaço Remanso UHE 
Capivara; 7 no subespaço Londrina; 6 no subespaço Telêmaco Borba; 3 no subespaço 
Tamarana; 3 no subespaço Iapó e uma no subespaço Cabeceiras (Quadro 4.2.1.3 / 1). 

Quadro 4.2.1.3 / 1 - Relação das Áreas Amostradas na Bacia do Rio Tibagi 

Baixo Tibagi Médio Tibagi Alto Tibagi 

Remanso  
UHE 

Capivara 
Londrina 

Telêmaco 
Borba 

Tamarana Iapó Cabeceiras 

Rio Congonhas 

Ribeirão 
Jataizinho 

Rio Taquari 

Ribeirão Água 
da Floresta 

Ribeirão Couro 
do Boi 

Reservatório da 
UHE Escola 
Engenharia 
Mackenzie* 

Ribeirão Três 
Bocas 

Ribeirão 
Apertado 

Ribeirão das 
Marrecas 

Ribeirão Cambé 

Ribeirão 
Esperança 

Ribeirão do 
Cafezal 

Ribeirão das 
Marrequinhas 

Rio Tibagi 
(abaixo de Salto 

Mauá) 

Ribeirão Preto 

Área de 
Influência da 

UHE São 
Jerônimo **  

Ribeirão 
Lambari 

Ribeirão Água 
da Mambuca 

Rio Lageado 
Liso 

Rio Tibagi 
acima de Salto 

Mauá 

Ribeirão Água 
da Luz 

Área de 
Influência da 

UHE Mauá *** 

Rio Iapó 

Rio Fortaleza 

Ribeirão da 
Fazenda das 

Rosas 

Rio Bitumirim 

 

Fonte: SHIBATTA et.alli., 2002;2007; * HOFFMANN, A.C., ORSI, M.L. & SHIBATTA, O.A. 2005; ** Grupo 
Empresarial São Jerônimo, 1998; *** CNEC Engenharia S/A, 2004. 

Considerando que os levantamentos realizados por tais estudos não abrangem todos os 
ambientes (rios, afluentes e subafluentes) dos subespaços delimitados, tais informações foram 
extrapoladas para toda extensão de cada subespaço, admitindo-se para as áreas não 
amostradas as mesmas espécies identificadas em trechos em que houve amostragem. Desta 
forma, objetivou-se obter uma representatividade no âmbito da bacia quanto à sensibilidade da 
ictiofauna. 
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Foi estabelecido que o grau de sensibilidade e sua respectiva classificação são diretamente 
proporcionais à riqueza de espécies e ao número de espécies ameaçadas, migratórias e 
reofílicas. Portanto, quanto maior o número de espécies, mais sensível é o subespaço.  

A sensibilidade dos subespaços com relação à ictiofauna foi definida com base em quatro 
fatores: riqueza de espécies, presença de espécies reofílicas; registros de espécies migradoras 
e de espécies ameaçadas de extinção para cada subespaço. 

Os subespaços Telêmaco Borba e Tamarana apresentam as maiores sensibilidades frente às 
demais. Podem ser consideradas áreas sensíveis para a ictiofauna em virtude da alta riqueza 
de espécies apresentada e também pela grande proporção de espécies migradoras da bacia 
que ocorrem nestes dois subespaços. Também é considerável o número de espécies 
ameaçadas que ocorrem nestes ambientes. 

Já os subespaços Iapó, Londrina e Remanso UHE Capivara possuem sensibilidade 
intermediária em relação aos demais e o subespaço Cabeceiras é o menos sensível a impactos 
relativos à ictiofauna. Entretanto, estes resultados não levam em conta a posição na bacia 
hidrográfica de cada um dos subespaços em sua análise quantitativa. 

Por outro lado, os subespaços Cabeceiras e Iapó apresentam-se como os menos estudados 
quanto a sua ictiofauna, o que em última instância influencia sua sensibilidade. Esta é uma 
limitação metodológica e deve ser considerada. 

É peculiar também a situação do subespaço Londrina, que apresenta resultados menos 
expressivos para ictiofauna que os subespaços Telêmaco Borba e Tamarana. Por um lado, é 
um subespaço bastante estudado, o que, aliado ao fato de se constituir no trecho baixo da 
bacia, deveria ser um dos mais ricos em espécies. Por outro lado, estes resultados podem ser 
decorrentes de impactos decorrentes de atividades humanas desreguladas principalmente na 
região de Londrina: urbanização, lançamento de efluentes, perda de habitas de floresta ciliar; 
assoreamento dos rios, entre outros.  

4.2.1.4. Resultado da Avaliação de Sensibilidade do Componente-Síntese Recursos 
Hídricos e Ecossistemas Aquáticos 

A partir dos indicadores explicitados anteriormente, os subespaços foram avaliados 
qualitativamente quanto a sua sensibilidade. Atribuiu-se relevância maior à ictiofauna, por se 
entender que a ictiofauna é um importante bioindicador para a vida aquática, refletindo, de 
certa forma, a qualidade da água. Portanto, foi avaliada a integridade da ictiofauna e assim o 
quanto ela poderia ser desestruturada caso sofresse um impacto. A qualidade da água foi 
complementar a essa análise, identificando sistemas já alterados e cuja modificação perante 
um impacto seria mais expressiva que sistemas íntegros. 

Os subespaços considerados mais sensíveis da bacia foram Telêmaco Borba, Tamarana e 
Remanso UHE Capivara, que possuem sensibilidade Média, como mostra a Figura 4.2.1.4 / 1.  

No subespaço Telêmaco Borba, os centros urbanos na bacia, aliada à presença de uma planta 
industrial de papel e celulose da Klabin, levaram à detecção de elevados teores de fósforo e 
níveis superiores de metais pesados. Soma-se ainda a ocorrência de espécies migratórias 
ameaçadas, resultando na classificação da sensibilidade como Média.  

No subespaço Tamarana, o principal fator para a determinação de sua sensibilidade como 
Média foi a significativa ocorrência de espécies migratórias, incluindo ameaçadas, além de 
elevados teores de fósforo. 
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Especificamente no que se refere ao indicador Ictiofauna, os subespaços Telêmaco Borba e 
Tamarana apresentam a maior riqueza de espécies de peixes, o maior número de espécies 
ameaçadas e as maiores concentrações de espécies migratórias.  

No subespaço Remanso UHE Capivara a sensibilidade Média é explicada, por um lado, pela 
significativa presença de cianobactérias, detectada principalmente na primeira campanha e, por 
outro, pelos níveis superiores de metais pesados nos sedimentos, decorrentes do lançamento 
de efluentes domésticos e industriais no rio, função da presença da cidade de Londrina e 
entorno. Alia-se a esse fato a presença do remanso da UHE Capivara, que favorece a 
precipitação dos efluentes. 

Na seqüência, os subespaços Iapó e Londrina foram avaliados com Sensibilidade Médio-Baixa. 
No subespaço Londrina, essa sensibilidade ocorre em função da maior concentração de 
grandes centros urbanos e da presença de atividade industrial, bem como do grande número 
de espécies de peixes levantadas. 

Em contrapartida, no subespaço Iapó os fatores relevantes para a sensibilidade foram a 
ocorrência de espécies migratórias ameaçadas e elevados teores de fósforo, oriundos da 
presença de significativa atividade agropecuária, resultando em classificação da sensibilidade 
como Médio-Baixa.  

Finalmente, o subespaço Cabeceiras apresenta o menor número de espécies da ictiofauna. 
Por outro lado, a presença da cidade de Ponta Grossa, com grande atividade industrial pode 
ser considerada um fator que aumenta a sensibilidade do subespaço.  
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Figura 4.2.1.4 / 1 – Sensibilidade dos Subespaços – Recursos Hídricos e Ecossistemas Aquáticos 
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4.2.2. Meio Físico e Ecossistemas Terrestres 

Para a definição da sensibilidade dos subespaços do Componente-Síntese Meio Físico e 
Ecossistemas Terrestres foram utilizados os seguintes indicadores: 

− Quantidade de Habitat  

− Configuração do Habitat  

− Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção 

− Áreas de Relevante Interesse para Conservação 

A conversão da vegetação nativa e a decorrente fragmentação destes habitats são as 
principais ameaças à conservação da biodiversidade no planeta, podendo causar a diminuição 
das populações, ou até mesmo a extinção local de algumas espécies. Além disso, podem 
trazer benefícios para espécies mais resistentes. Os efeitos relativos da perda de habitat e das 
alterações de configuração da paisagem sobre a biodiversidade ainda são pouco claros, e 
continuam objeto de intenso debate na literatura (GUSTAFSON & PARKER 1992, VILLARD et. 
al. 1999, FLATHER & BEVERS 2002, FAHRIG 2003).  

Em paisagens antropizadas, onde a conversão e a fragmentação do habitat alteram os 
remanescentes de vegetação nativa, originando situações onde os fragmentos são menores e 
mais isolados, o tamanho e a conectividade destes remanescentes estão entre as principais 
características a influenciar a presença e a conservação das espécies.  

O tamanho do fragmento é diretamente relacionado aos tamanhos populacionais e às 
probabilidades de se abrigar ambientes distintos numa mesma mancha e, desta maneira, 
inversamente associado às probabilidades de extinção de espécies em um dado fragmento. 
Por outro lado, a conectividade, que é uma medida de fluxo de indivíduos ou genes pelas 
unidades da paisagem, é relacionada com as probabilidades de (re-) colonização e de efeito de 
resgate, processos-chave para a manutenção de populações em ambientes fragmentados.  

Especialmente em fragmentos de matas primárias, os efeitos de borda e a forma destes 
remanescentes são características importantes na conservação de espécies, contudo, devido a 
características estruturais da floresta, nas matas secundárias estes efeitos não são tão 
marcantes. Forma e efeito de borda são fortemente relacionados, uma vez que uma forma 
irregular acarreta diretamente uma maior área de borda. Formas mais alongadas possuem uma 
menor área interior e, conseqüentemente, uma maior área relativa de borda, contudo, 
apresentam altos índices de conectividade, pois se aproximam de diversos fragmentos 
possibilitando o fluxo de genes e indivíduos, são constituindo os chamados corredores.  

Desta maneira, para corretamente interpretar as influências do padrão espacial dos 
remanescentes dos diferentes tipos de vegetação nativa nos padrões e processos biológicos e, 
desta maneira, na conservação destes, é necessária uma cuidadosa análise, onde todos os 
fatores sejam levados em conta, de forma a entender as interações entre estes e 
principalmente seus efeitos sobre a biota. Ademais, é necessária uma análise em diversas 
escalas espaciais, uma vez que diferentes processos ocorrem em múltiplas escalas.  

Além disso, a diversidade ambiental encontrada na bacia certamente conglomera ambientes 
com respostas distintas aos aspectos espaciais da ocupação antrópica, o que agrega particular 
complexidade aos estudos de ecologia de paisagem na bacia. Desta maneira, foi dada 
particular atenção às características da perda e configuração dos diferentes tipos de habitat 
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ocorrentes na bacia, assim como às características imputadas pelas diferentes formas de uso 
do solo na região aos habitats nativos na região. 

Neste sentido, a análise de sensibilidade ambiental do Meio Físico e Ecossistemas Terrestres 
abrangeram a análise qualitativa dos seguintes indicadores: Quantidade de Habitat, 
Configuração do Habitat, Biodiversidade da Fauna e Áreas de Relevante Interesse para a 
Conservação. 

4.2.2.1. Quantidade de Habitat 

A sensibilidade do Meio Físico e Ecossistemas Terrestres sob o ponto de vista da Quantidade 
de Habitat foi avaliada tomando-se como referência a variável Proporção de Habitat. A 
proporção de habitat nativo é apontada como a principal variável preditora de integridade 
biótica em diferentes regiões, uma vez que influencia diretamente os tamanhos populacionais e 
as possibilidades de trocas gênicas.  

Devido à alta heterogeneidade ambiental da bacia, a proporção de habitat nativo foi 
considerada em função do tipo de habitat: natural, constituído por ambientes florestais ou 
campestres, e antropizado. Nesse sentido, quanto maior a quantidade proporção de ambientes 
antropizados, menor a sensibilidade do subespaço. A proporção de habitat é em geral, 
considerada como diretamente relacionada com a integridade biótica. Desta maneira, uma 
maior proporção de habitat acarreta um maior número de espécies na região. 
Conseqüentemente, quanto mais degradado, menor é o número de espécies, e maior é o 
número de espécies invasoras ou pouco sensíveis. Desta maneira, por conter um maior 
número de espécies sensíveis a alterações ambientais, que geralmente também são as 
espécies ameaçadas e/ou endêmicas, estas áreas com maior integridade foram consideradas 
mais sensíveis.  

Ademais, a sensibilidade a alterações em ambientes altamente degradados é muito mais baixa 
comparativamente a locais menos degradados, o que indica que um mesmo impacto tem maior 
efeito em locais menos alterados. Em se considerando estágios múltiplos estáveis, a resiliência 
para o ambiente menos degradado é menor, i.e. a chance de retorno à condição anterior no 
ambiente íntegro é menor. 

Desta maneira, ressalta-se que, a proporção de habitat nativo não foi analisada isoladamente. 
Primeiro, ela foi analisada como habitat florestal e habitat campestre, depois, ambas as 
variáveis foram unidas e consideradas como uma variável de proporção de habitat nativo, que 
foi analisada conjuntamente com todas as demais variáveis de configuração do Habitat. 
Também foram incluídas nas análises as questões faunísticas e as áreas apontadas pelo 
PROBIO como prioritárias para a conservação e as Unidades de Conservação e Terras 
Indígenas.  

O resultado da análise da ocorrência de habitats nativos existentes na bacia do rio Tibagi pode 
ser observado no Gráfico 4.2.2.1 / 1, onde se verifica que o subespaço com maior proporção 
de habitat nativo é o Subespaço III - Devoniana (40,5%), que também é o único subespaço que 
apresenta alta proporção de habitat natural de formação campestre. A presença de áreas com 
bom potencial para abrigar as espécies faunísticas também é representativa no Subespaço I - 
Sul (30,5%) e no Subespaço V - Reflorestamento (28,8%), os quais apresentam formações 
florestais, com predominância da Floresta Ombrófila Mista.  

Nos Subespaços VI - Transicional (24,6%), IV - Centro-Sul (24,1%) e II - Primeiro Planalto 
(23%) há proporções de habitat nativo muito similares e em sua maioria florestais, sendo que 
no Subespaço II - Primeiro Planalto e no Subespaço IV - Centro-Sul há predominância da 
Floresta Ombrófila Mista.  
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No Subespaço VI - Transicional co-ocorrem a Floresta Mista e a Floresta Estacional 
Semidecidual. Os subespaços onde predominavam as florestas estacionais (VII - Noroeste e 
VIII - Norte) apresentam as menores proporções de habitat nativo e, conseqüentemente, as 
maiores proporções de habitat altamente antropizado.  

N NW Transicao Reflorestamentos Centro_Sul Devoniana Prim_Planalto Sul Bacia_Tibagi

0
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40

 
Gráfico 4.2.2.1 / 1 – Proporções de Habitat, por Subespaço 

A literatura propõe alguns limiares de proporção de habitat onde existiria uma maior/menor 
influência de aspectos de configuração e/ou da perda de habitat. De maneira geral, é sugerido 
que em paisagens com baixas proporções de habitat florestal (em torno de 15%) existiria um 
maior efeito do tamanho dos remanescentes, sendo a riqueza, abundância e composição de 
espécies, função do tamanho destes remanescentes.  

Por outro lado, em proporções de habitat intermediárias (em torno de 30%), os padrões de 
conectividade seriam fundamentais para se identificar os padrões biológicos existentes. Em 
proporções ainda maiores (acima de 40%), os efeitos do tamanho dos remanescentes seriam 
associados ao dos padrões de conectividade, o que proporcionaria uma melhor condição para 
a manutenção de espécies, incluindo espécies de grande requerimento de área, ou seja, 
grandes áreas de vida.  

Por fim, paisagens contínuas, isto é, onde é possível para um organismo exclusivamente 
florestal se mover em todas as direções sem barreiras (limiares de percolação), possibilitariam 
uma ainda melhor condição de manutenção da biodiversidade, incluindo aí espécies 
extremamente sensíveis.  

Na bacia do rio Tibagi, os Subespaços V - Reflorestamentos e I - Sul podem ser caracterizados 
como extremamente influenciados pela conectividade, por apresentarem proporções de habitat 
intermediários (em torno de 30%), com especial destaque para a primeira, cuja matriz 
(cobertura do solo que não está sendo considerada como habitat) é particularmente permeável, 
caso dos reflorestamentos.  

Os Subespaços VI - Transicional, IV - Centro-Sul e II - Primeiro Planalto, por sua vez, já 
apresentam proporções de habitat menores (ao redor de 24%), o que confere particular 
isolamento entre os remanescentes, sendo assim, os fragmentos apresentam padrões de 
biodiversidade relacionados aos respectivos tamanhos.  

N      NW     Transição     Reflor.   Centro-Sul  Devonia.  1° Planalto    Sul    Bacia do Tibagi 
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O Subespaço III - Devoniana, apesar de apresentar baixa proporção de florestas (13,7%), o 
que em teoria dificultaria a conservação da biodiversidade florestal no subespaço, apresenta 
como característica a presença de ambientes não florestais, como os campos. Estes ainda 
cobrem uma boa parte do subespaço (26,8%), o que associado aos ambientes florestais, 
correspondem a uma grande proporção do subespaço ainda preservada (cerca de 40%). Esta 
grande proporção de habitat nativo faculta uma boa condição para a conservação da 
biodiversidade no subespaço, em especial por garantir a presença de todo o gradiente floresta-
campo unido numa mesma mancha de habitat nativo.  

Em situação oposta encontra-se o Subespaço VIII - Norte e o Subespaço VI - Transicional, com 
reduzida proporção de habitat nativo (3,5% e 12,1% respectivamente), que não permite a 
conservação da biodiversidade local, fato particularmente grave no Subespaço VIII - Norte. 

4.2.2.2. Configuração de habitat 

O padrão de distribuição espacial dos tamanhos de remanescentes foi considerado uma 
variável definidora da sensibilidade e capaz de diferenciar impactos incidentes sobre o mesmo 
tamanho de fragmento. As diferentes conseqüências do impacto sobre, por exemplo, um 
fragmento de 50 ha em comparação ao impacto sobre 5 fragmentos de 10 ha não podem ser 
avaliadas somente pela quantidade de habitat afetada (que é a mesma), sendo necessário 
incluir a variável que expressa a configuração espacial dos fragmentos. 

Praticamente toda a área com fragmentos muito grandes está inserida dentro do Subespaço III 
- Devoniana, sendo que uma pequena parte de um desses fragmentos se prolonga para dentro 
do Subespaço II - Primeiro Planalto. Mais da metade dos ambientes nativos remanescentes do 
Subespaço III - Devoniana é disposta em remanescentes de tamanho muito grande, que 
correspondem aos maiores fragmentos da bacia.  

A maior parte do habitat remanescente disposto na segunda classe de maior importância 
(Categoria Grande) está dentro do Subespaço I - Sul, incluindo um remanescente que se 
estende para dentro do Subespaço III - Devoniana. Já com ambientes predominantemente na 
categoria intermediária, encontram-se os Subespaços V - Reflorestamento e IV - Centro-Sul. O 
Subespaço VII - Noroeste apresenta parte do habitat nativo distribuído em fragmentos de 
tamanho intermediário. Já o Subespaço VIII - Norte apresenta quase que exclusivamente 
fragmentos de tamanho bastante reduzido. 

Uma das maiores diferenças observadas entre os subespaços é a distribuição de tamanho dos 
fragmentos. No Subespaço III - Devoniana, por exemplo, praticamente todo o habitat está 
disposto em fragmentos de tamanho muito grande, enquanto no Subespaço I - Sul, os 
remanescentes são distribuídos de maneira similar ao longo das classes de tamanhos 
analisadas para a bacia. Em alguns subespaços, como por exemplo, no Subespaço V - 
Reflorestamentos, existem diversos fragmentos de tamanho intermediário, sendo que nos 
Subespaços II - Primeiro Planalto e IV - Centro-Sul, apesar dos fragmentos de tamanho 
intermediário ser marcantes, é em número bastante reduzido, se comparado ao Subespaço V - 
Reflorestamentos. Por sua vez, os Subespaços VI - Transicional e VII - Noroeste apresentam 
pouquíssimo de sua área distribuída em fragmentos de tamanho intermediário, enquanto o 
Subespaço Norte apresenta praticamente toda a sua área de habitat nativo na classe das 
menores manchas da bacia.  

Na literatura especializada, o tamanho do remanescente é a variável mais comumente utilizada 
para se estimar a biodiversidade de uma determinada área. Desta maneira, o Subespaço III - 
Devoniana, por apresentar boa parte do seu habitat remanescente em fragmentos de tamanho 
grande, apresenta melhores condições de conservação de espécies.  
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Por outro lado, o Subespaço I - Sul apresenta remanescentes em uma ampla gama de 
tamanhos, incluindo alguns de tamanho relativamente grande, o que pode conferir um sistema 
de fonte-dreno para a região, com os fragmentos maiores sustentando populações de uma 
série de espécies e gerando indivíduos destas espécies para re-colonizar os fragmentos de 
tamanho menor. Algo similar pode ocorrer no Subespaço V - Reflorestamento, onde apesar 
dos fragmentos serem menores, a matriz é particularmente permeável, o que poderia garantir 
um fluxo alto de indivíduos entre os remanescentes, permitindo a utilização de mais de um 
fragmento em fluxos contínuos ou esporádicos.  

Em situações mais extremas, onde os fragmentos são ainda menores e mais isolados, 
extinções locais podem ser comuns, aproximando-se ao esperado por modelos de meta-
população. Nestas condições, a importância dos fragmentos maiores é ainda elevada, assim 
como é a dos pequenos espacialmente colocados entre remanescentes grandes ou mesmo 
próximos a estes.  

A alta heterogeneidade ambiental da bacia, associada ao atual padrão bastante fragmentado, 
levou a considerar os padrões de conectividade como variável especialmente importante na 
definição das áreas de sensibilidade. Estas variáveis foram também consideradas quando na 
interpretação da área funcionalmente conectada em cada uma das áreas impactadas, 
considerando-se a proporção de habitat e o tamanho dos remanescentes.  

Neste sentido, podem ser distinguidos dois tipos de conectividade: a estrutural e a funcional. A 
estrutural descreve as relações físicas entre as manchas, tais como distâncias entre manchas e 
presença de corredores. Já a conectividade funcional considera as respostas comportamentais 
aos elementos da paisagem junto com a estrutura espacial.  

Devido à crescente literatura que aborda a forte influência de corredores de habitat para a 
manutenção de fluxo gênico e, desta maneira, os elevados índices de biodiversidade, foram 
dedicados particular atenção à identificação destas estruturas de ligação na bacia (Figura 
4.2.2.2 / 1). 

  

a) b) 
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a) Mapa com a classificação da cobertura do solo 
na escala 1:20.000. Em tons de verde estão 
identificadas as áreas de habitat nativo.  

b) Mapa mostrando, em verde, as áreas 
consideradas como corredores (menor ou igual a 
30m de largura).  

c) Mapa com os remanescentes, ou CLUMPs 00, 
isto é, áreas funcionalmente conectadas por 
corredores. Cada cor representa uma unidade 
diferente de mata funcionalmente conectada.  

d) Mapa mostrando as áreas funcionalmente 
conectadas por cruzamentos por matriz antrópica 
menor ou igual a 30 m, i.e. CLUMP 30,  

e) Mapa mostrando as áreas funcionalmente 
conectadas por cruzamentos por matriz antrópica 
menor ou igual 60 m, i.e. CLUMP 60. 

Figura 4.2.2.2 / 1 - Resultados das Análises para uma Pequena Porção da Bacia do Rio Tibagi 

Além disso, pequenas distâncias entre os remanescentes de florestas são também 
freqüentemente cruzadas, como sugeridas, por diversos grupos, como por exemplo, aves e 
pequenos mamíferos, entre outros.  

Desta maneira, foi também avaliada a conectividade promovida pela capacidade de cruzar a 
menor distância entre fragmentos possível de ser estimada por meio da imagem utilizada, ou 
seja, 30 m (2 pixels de 15 m). Estes padrões foram então utilizados para suportar a 
caracterização da sensibilidade, uma vez que fragmentos bem conectados apresentam 
biodiversidade maior do que fragmentos de mesmo tamanho, porém em situação de 
conectividade inferior.  

Assim, a análise levou em consideração a quantidade de habitats por classe de tamanho 
(quintis) de manchas estruturalmente conectadas (conexão por corredores) e funcionalmente 
conectadas (cruzamentos de 60 m pela matriz). 

Os padrões de conectividade são bastante distintos do norte para o sul da bacia, sendo que no 
sul, especialmente no Subespaço III - Devoniana, os remanescentes apresentam-se 
particularmente bem conectados, em diversos casos por corredores.  

O Subespaço V - Reflorestamento, também apresenta alta conectividade, incluindo corredores 
ripários, além de apresentar alta permeabilidade de matriz. O Subespaço IV - Centro-Sul 

c) d) 

e) 
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apresenta dois blocos de agrupamentos de fragmentos, um mais ao sul, relacionado às áreas 
de habitat nativo dos Subespaços I - Sul e III - Devoniana e outro bem menor, mais a norte, 
onde os remanescentes já seguem orientação fortemente influenciada pelas formas de relevo 
local.  

Estas formas de relevo são particularmente influentes na disposição dos remanescentes no 
Subespaço VI - Transicional, onde os remanescentes são predominantemente orientados no 
sentido SE-NW. Apesar de comparativamente às demais subespaços a região Noroeste 
apresentar menor influência das variáveis de conectividade, esta também pode ser relevante, 
especialmente próximo ao maior remanescente do subespaço, que inclusive já é uma unidade 
de conservação (PE Mata dos Godoy). 

Apesar de ainda pouco estudada, a presença de algumas áreas de tamanho grande numa 
região é sugerida como de grande potencial para a manutenção da biodiversidade numa escala 
regional, uma vez que pode servir como fonte de indivíduos e/ou propágulos para fragmentos 
menores, que sozinhos não conseguiriam sustentar populações estáveis de algumas espécies 
(sistema de fonte – dreno).  

Desta maneira, foram selecionados os maiores fragmentos (cerca de 20% maiores, ao redor de 
300 ha para os ambientes florestais e cerca de 500 ha para os campestres) de cada tipo 
vegetacional, e estes foram considerados como áreas fonte.  

Os ambientes fonte florestais têm uma maior importância que os ambientes fonte campestres, 
tendo em vista as características biológicas das espécies campestres, que em geral são menos 
suscetíveis a interrupções no habitat, uma vez que os habitats antrópicos se assemelham ao 
habitat natural, permitindo em geral a percolação (mas não a permanência) nestas áreas e 
devido as características da bacia, pois na área de estudo, por exemplo, as fisionomias 
campestres formam um grande maciço, que pode ser considerado como uma grande área.  

A presença de áreas fonte é de extrema importância para a manutenção da biodiversidade 
numa escala regional, uma vez que pode ser a única capaz de manter populações de espécies 
sensíveis por um maior número de gerações. Os valores sugeridos como áreas fonte tiveram 
como base a distribuição dos tamanhos dos fragmentos, que pode ser considerada 
relativamente pequena para a manutenção das espécies mais sensíveis e de topo de cadeia 
alimentar.  

Considerando-se os valores usados como definição de áreas fonte, 500 ha para formações 
campestres e 300 ha para formações florestais, as áreas fonte estão predominantemente 
distribuídas no Subespaço III - Devoniana, no caso das formações campestres, e nos 
Subespaços I - Sul e V - Reflorestamento, no caso das florestais.  

O Subespaço V - Reflorestamento é a terceiro com maior quantidade de habitat e o segundo 
com mais floresta, estando apenas atrás do Subespaço I - Sul. Quando nas comparações de 
habitat nativo total, apresenta valores mais baixos por ter sido comparada com o Subespaço III 
- Devoniana, que apresenta grandes quantidades de vegetação nativa campestre.  

A matriz particularmente permeável no Subespaço V - Reflorestamentos e o grande número de 
corredores florestais na porção sul, fazem com que estas áreas fonte exerçam provavelmente 
forte influência nas áreas menores periféricas a elas. Nas demais regiões, as áreas fonte não 
foram tão expressivas, com exceção de alguns fragmentos grandes, porém de pouca área 
interior no Subespaço VI - Transicional e no Subespaço VII - Noroeste (Parque Estadual Mata 
dos Godoy e alguns fragmentos próximos).  
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4.2.2.3. Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção 

A fragmentação de habitat acarreta uma série de implicações ecológicas para as espécies, 
podendo causar a diminuição das populações, a extinção local ou mesmo trazer benefícios 
para algumas espécies. As causas da extinção são as mais diversas, pois fatores bióticos e 
abióticos estão atuando sobre os organismos que vivem nesses remanescentes e, em 
conseqüência, as espécies mais sensíveis perecem. 

A presença de espécies ameaçadas de extinção é aqui considerada como uma medida direta 
da sensibilidade ambiental do indicador Biodiversidade. Esta variável é um reconhecimento do 
grau de vulnerabilidade das espécies nativas de acordo com sua localização, o que possibilita 
a definição de medidas para sua conservação ao longo do tempo.  

A sensibilidade das espécies ameaçadas de extinção na Bacia foi delineada a partir de 
levantamento bibliográfico. Como elemento de análise, utilizou-se o número de espécies 
ameaçadas de extinção, de acordo com a legislação federal e estadual incidente. A partir desses 
dados, as espécies foram agrupadas, sendo as ocorrências espacializadas por subespaços. 

Para esta variável, trabalhou-se com o número de espécies bioindicadoras de qualidade 
ambiental, representadas pela mastofauna e avifauna registradas como ameaçadas.  

Considerando que não foram encontrados dados quantitativos amostrais referentes à fauna de 
mamíferos e aves ameaçadas de extinção no Subespaço VI - Transicional, foram utilizados os 
valores para mamíferos e aves do Subespaço VII - Noroeste, devido à semelhança ambiental 
observada. O mesmo ocorreu para o Subespaço IV - Centro-Sul, onde foram estimados os 
mesmos dados do Subespaço V - Reflorestamento. No caso do Subespaço II - Primeiro Planalto, 
foi considerado os mesmos valores de avifauna encontrados para o Subespaço III - Devoniana. 

O critério de sensibilidade foi estabelecido de acordo com o número de espécies ameaçadas, 
variando de modo correspondente ao número de indivíduos em situação de risco. O 
Quadro 4.2.2.3 / 1 a seguir, apresenta o número de espécies para os grupos de mastofauna e 
avifauna registrados nos subespaço, segundo os levantamentos da bibliografia disponível. 

Quadro 4.2.2.3 / 1 – Espécies da Fauna Ameaçada de Extinção, por Subespaço 

Subespaços 
Nº espécies ameaçadas 

Mastofauna Avifauna 

I - Sul 25 12 

II - Primeiro Planalto 10 12 

III - Devoniana 25 12 

IV - Centro-Sul 17 15 

V - Reflorestamento 17 15 

VI - Transicional 13 18 

VII - Noroeste 13 18 

VIII - Norte 3 0 

Pelos números apresentados acima, observa-se que os Subespaços I – Sul e III – Devoniana 
têm maior sensibilidade por serem os que registram mais ocorrências de espécies ameaçadas de 
mastofauna, da mesma forma os Subespaços IV – Centro-Sul e V – Reflorestamento possuem a 
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segunda mais alta sensibilidade na bacia do rio Tibagi, muito próximo a esse grupo estão 
também os Subespaços VI – Transicional e VII – Noroeste. Registrando sensibilidade 
intermediária encontra-se o Subespaço II – Primeiro Planalto e por fim, com baixa sensibilidade o 
Subespaço VIII – Norte. 

4.2.2.4. Áreas de Relevante Interesse para a Conservação 

A sensibilidade do Meio Físico e Ecossistemas Terrestres relacionada à presença de Áreas de 
Relevante Interesse para a Conservação foi avaliada tomando-se como referência as seguintes 
variáveis: 

− Unidades de Conservação e Terras Indígenas. Foram consideradas nesta análise as 
Unidades de Conservação de Proteção Integral e de Uso Sustentável, bem como as 
Terras Indígenas (TI), presentes na bacia.  

− Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade (APCB) definidas pelo PROBIO 
do ano de 2007 e as Áreas de Interesse Científico. As áreas de interesse científico, são 
representadas nesta análise principalmente pela Mata Fazenda Doralice, utilizada como 
objeto amostral de vários estudos científicos. 

As Unidades de Conservação são particularmente abundantes no Subespaço III - Devoniana, 
apesar de, em sua maioria, serem de Uso Sustentável. O Subespaço I - Sul também apresenta 
parcela significativa coberta por unidades de conservação, no caso, de proteção integral. 
Unidade de Conservação particular no Subespaço V - Reflorestamento, Terras Indígenas no 
subespaço VI - Transicional e o Parque Estadual Mata dos Godoy são as demais áreas 
protegidas significativas na bacia.  

No Quadro 4.2.2.4 / 1 são apresentadas às áreas protegidas em cada subespaço.  

Quadro 4.2.2.4 / 1 - Áreas Protegidas por Subespaços (km2) 

Subespaços 
Áreas Legalmente Protegidas 

UC-PI TI UC-US Total 

I – Sul 41.985 - 3.627 45.612 

II - Primeiro Planalto 7.847 - 12.747 20.594 

III - Devoniana 17.321 - 193.710 211.031 

IV - Centro-Sul - - 185 185 

V - Reflorestamentos - 1.766 4.377 6.143 

VI - Transicional 304 9.898 543 10.745 

VII - Noroeste 683 1.460 877 3.020 

VIII - Norte 74 190 - 264 

UC-PI: Unidade de Conservação de Proteção Integral, UC-US: Unidade de 
Conservação de Uso Sustentável, TI: Terras Indígenas,. 

As áreas apontadas pelo PROBIO seguem, no tocante à relevância biológica, em parte as 
unidades de conservação. Porém, na prioridade para ação, diferem por sugerirem novas áreas 
de relevância que ainda não estão sendo contempladas com algum mecanismo especial de 
proteção à biodiversidade. O Subespaço III - Devoniana é, por exemplo, a com maior extensão 
de áreas de relevância, seguido pelo Subespaço V - Reflorestamento e VI - Transicional. O 
Subespaço II - Primeiro Planalto e o Subespaço I - Sul também apresentam significativa 
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parcela apontada no PROBIO dentro das categorias acima mencionadas. Já nos Subespaços 
VII – Noroeste e VIII - Norte, apenas um pequeno corredor, que tem como maciço principal o 
Parque Estadual Mata dos Godoy, é apontado como de relevância.  

No Quadro 4.2.2.4 / 2 são apresentadas as dimensões das Áreas Prioritárias para 
Conservação da Biodiversidade – APCB e das Áreas de Relevante Interesse Científico – ARIC, 
classificadas segundo sua prioridade e importância.  

Quadro 4.2.2.4 / 2 - Áreas nas Diferentes Classes de Prioridade de Ação e Importância Biológica 
Definidas pelo PROBIO (2007) (em ha) 

Subespaços 
Prioridade de Ação Importância Biológica 

Alta 
Muito 
Alta 

Extremamente 
Alta 

Alta 
Muito 
Alta 

Extremamente 
Alta 

I - Sul - 35.913,49 7.978,97 - 31.632,22 12.260,24 

II - Primeiro Planalto 1.745,81 28.494,68 8.445,14 1.277,72 28.962,77 8.445,14 

III - Devoniana - 15.035,50 123.081,02 3.529,83 14.765,99 119.820,69 

IV - Centro-Sul - - 76,74 - - 76,74 

V - Reflorestamentos - 81.009,85 133,44 79.212,47 - 1.930,82 

VI - Transicional 2.514,30 37.324,75 1.658,25 2.704,70 37.134,35 1.658,25 

VII - Noroeste 1.015,64 1.070,46 15.446,68 1.697,37 8.404,12 7.431,29 

VIII - Norte 225,63 - 9.335,73 299,17 - 9.262,19 

 

A sensibilidade para o indicador Áreas de Relevante Interesse foi estabelecida de acordo com 
o critério de que quanto maiores as áreas de interesse (UC e aquelas definidas pelo PROBIO) 
e quanto maior for o grau de prioridade de ação e importância (PROBIO) e a quantidade de 
áreas protegidas legalmente (UC), maior será sensibilidade socioambiental. 

4.2.2.5. Resultado da Avaliação de Sensibilidade do Componente-Síntese Meio Físico e 
Ecossistemas Terrestres 

A síntese dos indicadores utilizados para a bacia demonstra a boa condição biológica que se 
encontra a região da Escarpa Devoniana, com remanescentes de área grandes e bem 
conectados. Nesta região estão presentes algumas unidades de conservação e diversas áreas 
apontadas como de grande importância biológica e prioritária para a conservação. A região 
mais ao sul também apresenta condições semelhantes, com diversos fragmentos grandes e 
médios bem conectados, o que confere boas condições para a manutenção da biodiversidade. 

Já o restante da bacia apresenta fragmentos de tamanho menor e em reduzido grau de 
conectividade. Ademais, existem poucas áreas fonte de interior nestes subespaços, o que 
dificulta a conservação de espécies da fauna mais exigentes. Destaca-se a região ao norte da 
bacia, já bastante degradada e com baixas condições de manutenção de parcela significativa 
da biodiversidade, com exceção da região próxima ao Parque Estadual Mata dos Godoy. 

A Figura 4.2.2.5 / 1 apresenta a espacialização da sensibilidade para este Componente-
Síntese. 
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Figura 4.2.2.5 / 1 – Sensibilidade dos Subespaços – Meio Físico e Ecossistemas Terrestres 

4.2.3. Socioeconomia 

Para a definição da sensibilidade dos subespaços da Socioeconomia foram utilizados os 
seguintes indicadores, por Componente-Síntese dos Estudos de Inventário: 
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− Organização Territorial: Rede Urbana e Infraestrutura Rodoviária. 

− Modos de Vida: População, Grau de Urbanização e Condições de Vida. 

− Base Econômica: Atividade Econômica e Estrutura Fundiária. 

As áreas de sensibilidade foram analisadas de forma qualitativa, com base na avaliação das 
sensibilidades relativas à organização territorial, aos modos de vida e a base econômica, 
avaliadas nos Estudos Preliminares. Na sequencia, foram feitas avaliações para definição da 
sensibilidade dos subespaços, numa mesa de situação composta por consultores e 
especialistas, que levaram em consideração as diferentes características da bacia para chegar 
a uma sensibilidade dos subespaços da AAD.  

4.2.3.1. Organização Territorial 

A sensibilidade da organização territorial da bacia do rio Tibagi foi avaliada de acordo com o 
grau de organização e integração identificado no território. Desta maneira, entendeu-se que, 
quanto mais estruturado o território, menor sua sensibilidade frente a impactos decorrentes de 
empreendimentos hidrelétricos. Para tanto, foram selecionados dois indicadores, referentes à 
rede urbana (representada pela hierarquia funcional das cidades) e à infraestrutura rodoviária 
(representada pela densidade de rodovias pavimentadas), capazes de expressar essa 
sensibilidade e revelar diferenciações entre as unidades espaciais.  

• Rede Urbana 

A hierarquização da rede urbana é subsídio para o planejamento territorial e ferramenta para o 
conhecimento das relações sociais vigentes e dos padrões espaciais que dela emergem. A 
configuração da rede urbana foi apoiada em dados divulgados pelo IBGE em 2008, compilados 
na pesquisa Região de Influência das Cidades - REGIC (IBGE, 2008).  

Para a identificação dos centros de gestão da rede urbana brasileira, representados pelas 
sedes urbanas de maior nível hierárquico, foram levantadas informações de subordinação à 
administração pública e de localização das sedes e filiais de empresas, além de oferta de 
equipamentos e serviços – ligações aéreas, internações hospitalares, áreas de cobertura das 
emissoras de televisão, oferta de ensino superior, diversidade de atividades comerciais e de 
serviços, com destaque para os bancários, e a presença de domínios de internet.  

Os demais centros, chamados locais, foram estudados a partir das principais ligações regulares 
de transporte, em particular as que se conectam aos centros de gestão, com base nos 
principais destinos dos moradores para a obtenção de produtos e serviços (tais como compras 
em geral, educação superior, aeroportos, serviços de saúde, além dos fluxos gerados para a 
aquisição de insumos e para a distribuição da produção agropecuária). 

Na bacia do rio Tibagi, existem, segundo a classificação do REGIC: uma Capital Regional B – 
Londrina; uma Capital Regional C – Ponta Grossa; um Centro Sub-regional A – Apucarana; 
quatro Centros de Zona A – Arapongas, Cornélio Procópio, Irati e Telêmaco Borba. Os demais 
municípios da bacia são classificados como Centros Locais. 

A sensibilidade quanto à hierarquia funcional foi avaliada a partir da relação inversa a do nível 
de centralidade que determinada cidade exerce sobre sua região de influência, ou seja, quanto 
maior o nível hierárquico, menor a sensibilidade da rede urbana vinculada a este centro. 

Assim, naquelas áreas onde existem apenas centros locais, cuja centralidade e atuação não 
extrapolam os limites do seu município e que oferecem serviços elementares apenas aos seus 
habitantes, foram classificadas como de alta sensibilidade, já que a inexistência de um centro 
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de gestão na subárea significa uma rede fraca, que recorre a centros localizados fora da 
subárea. 

• Infraestrutura Rodoviária 

A densidade de rodovias pavimentadas traduz as condições de mobilidade de pessoas e 
cargas, que possibilitam a articulação do território. Na média, a bacia do Tibagi é bem servida 
de rodovias e o escoamento da produção é complementado pela rede ferroviária que segue, 
em grande extensão, pelos interflúvios a leste e oeste da bacia, conectando as áreas de maior 
produção e as ligações regionais ao porto exportador. 

Na análise espacial da rede de transportes, é possível perceber diferenças entre as regiões, a 
partir da densidade da rede em cada região (km/mil km2). A rede rodoviária pavimentada é a 
que melhor expressa a sensibilidade do território no que tange a este indicador, já que é a que 
proporciona as melhores condições de acessibilidade e mobilidade.  

Para análise da sensibilidade foi admitido que as áreas que apresentam densidade de vias 
pavimentadas igual ou superiores à média do estado possuem boa cobertura deste tipo de 
rede e, portanto, apresentam baixa sensibilidade.  

O estado do Paraná foi tomado como parâmetro para esta análise. A densidade de vias no 
estado (102 km/mil km2) mostra a boa cobertura da rede rodoviária pavimentada no estado, em 
relação ao País (25 km/mil km2) e à região sul (70 km/mil km2). A bacia do Tibagi apresenta 
densidade média de vias de 80 km/mil km2, inferior, portanto à do Paraná e uma distribuição 
desigual da rede rodoviária pavimentada.  

Assim, de forma geral a bacia do rio Tibagi apresenta uma densidade média de rede rodoviária 
pavimentada, fazendo com que a sensibilidade, no que se refere a este indicador, seja sempre 
considerada relativamente baixa, principalmente nas regiões polarizadas por Apucarana e 
Londrina, a noroeste da bacia e Cornélio Procópio, a nordeste. A única exceção diz respeito à 
região centro-oeste da bacia, onde a sensibilidade apresenta-se mais alta em função da frágil 
rede urbana inserida nessa subárea, composta apenas por centros locais, e do sistema de 
circulação deficiente, condicionado pelas dificuldades de ocupação, decorrentes do relevo mais 
acidentado, solos menos fértil e conseqüentemente, baixo desenvolvimento econômico do 
território. 

4.2.3.2. Modos de Vida 

Os indicadores considerados na análise de sensibilidade dos Modos de Vida da bacia do rio 
Tibagi englobam a População, Grau de Urbanização e as Condições de Vida nos municípios da 
bacia.  

• População 

O total dos habitantes de uma determinada unidade territorial/político-administrativa (município, 
estado, país etc.) corresponde a sua base populacional. Uma das expressões mais evidentes 
de sensibilidade socioambiental é a existência de processos migratórios, que são o reflexo de 
mudanças das condições econômicas locais, e as consequentes alterações nas estratégias de 
sobrevivência da população, como o ocorrido na bacia do Tibagi com o encerramento do ciclo 
do café e início da produção de soja em larga escala, mais mecanizada e menos intensa em 
mão-de-obra. 

Deve-se ressaltar que esses processos migratórios consistiram basicamente em migrações 
internas à bacia ou mesmo intramunicipais, com o aumento das populações urbanas advindas 
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das zonas rurais, um processo verificado em muitos municípios da bacia, principalmente em 
função da substituição das produções agrícolas tradicionais por culturas de mercado mais 
amplo, principalmente grãos, hoje presentes em todos os municípios da bacia, em maior ou 
menor quantidade. 

Quanto à rede de suporte social, seja ela ligada ao atendimento de saúde ou de educação, 
atinge maiores dimensões nos municípios de maior contingente populacional, mesmo que esse 
atendimento não ocorra de forma eficiente. Assim, considera-se que quanto maior a base 
populacional do município, maior é a sua capacidade de construir alternativas de sobrevivência 
e dar suporte à vida de seus habitantes, e consequentemente, menor é a sua sensibilidade 
ambiental. 

Vale ressaltar que, excetuando-se Curitiba, a capital do estado, com mais de 500 mil habitantes, 
três dos onze municípios do estado do Paraná com população entre 100 mil e 500 mil habitantes, 
quais sejam, Londrina, Ponta Grossa e Apucarana, encontram-se na bacia do Tibagi, e constituem-
se em pólos importantes de atividade econômica, com expressividade nacional. 

Nesse sentido, a região da bacia que apresenta um maior contingente populacional e, portanto, 
que apresentam melhores condições de atendimento à população é a região de Londrina e seu 
entorno, que pode ser considerada como a região com menor sensibilidade ambiental. 
Também a região de Ponta Grossa, a sudeste da bacia, apresenta características 
semelhantes, apesar de menor contingente populacional.  

No oposto, com maiores sensibilidades, as regiões norte e central da bacia são as que 
possuem municípios com menor contingente populacional e, consequentemente, menor 
possibilidade de atendimento à população.  

• Grau de Urbanização 

Muito embora a atividade econômica na bacia tenha suas bases nas atividades agropecuárias, 
trata-se de uma região eminentemente urbana, que apresenta um grau de urbanização médio 
de 85,4%, o que equivale a cerca de 1,5 milhões de pessoas vivendo em áreas urbanas. A 
análise do grau de urbanização dos municípios permite observar uma diferenciação espacial na 
bacia, com núcleos mais urbanizados concentrados na porção norte da bacia, na área de 
influência de Londrina. 

Assim como a base populacional, que, em última instância, determina o porte dos municípios e 
consequentemente sua capacidade de atendimento da população quanto aos serviços básicos, 
também existe uma forte correlação entre o grau de urbanização de uma região e as condições 
de vida da mesma, retratadas pelo IDH, pelas condições de saúde e de educação, dentre 
outras variáveis. Isso se dá fundamentalmente pelo fato de que os equipamentos de 
sustentação social concentram-se basicamente nos centros urbanos, e para eles desloca-se a 
população em busca de atendimento. Este fato é especialmente relevante na bacia do Tibagi, 
onde se constata que mesmo a população que baseia suas estratégias de sobrevivência em 
atividades rurais, opta por residir em núcleos urbanos, em busca de melhores condições de 
vida, o que se reflete no alto grau de urbanização verificado.  

Assim, adotou-se a premissa de que, quanto mais urbanizada a região, menor sua 
sensibilidade. Novamente, a região com maiores graus de urbanização encontra-se ao 
noroeste da bacia, na região de Londrina e seu entorno, o que confere a essa área uma menor 
sensibilidade. Inversamente, a menor sensibilidade pode ser encontrada na área central da 
bacia, onde predominam municípios com baixo grau de urbanização e na qual sua população 
adota estratégias alternativas de sobrevivência. 
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• Condições de Vida 

Os principais aspectos relativos às condições de vida população na bacia compreendem os 
aspectos sociais inseridos no cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, a saber, 
saúde, educação e renda. Desenvolvido pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento – PNUD, o índice varia entre zero (0) e um (1) e o PNUD adota a seguinte 
classificação: índices abaixo de 0,500 revelam baixo desenvolvimento humano, índices entre 
0,500 e 0,800 indicam de médio desenvolvimento humano, enquanto índices superiores a 
0,800 indicam alto desenvolvimento humano.  

O IDH da bacia como um todo é de 0,734, em média, o que a classifica, portanto, como de 
médio desenvolvimento. Observa-se que existe uma variação entre os municípios, que oscilam 
entre 0,824 para Londrina, o mais elevado, e 0,620 para Ortigueira, o mais baixo.  

No que se refere à saúde, a taxa de mortalidade infantil, um dos parâmetros utilizados para a 
avaliação do Desenvolvimento Humano, é tradicionalmente uma variável das condições de vida 
e de saúde da população, assim como de cobertura por programas governamentais em 
determinado território. Ela reflete, ainda que indiretamente, a eficiência da cobertura de saúde 
disponível para a população. Este é um caso típico em que maiores taxas implicam em maior 
sensibilidade socioambiental. 

Dentre as variáveis relacionadas com a educação, a taxa de analfabetismo destaca-se na 
região em função dos baixos índices verificados. Neste caso, o parâmetro de referência 
utilizado foi à média do Estado para a taxa de analfabetismo, que corresponde a 11,7% da 
população acima de 25 anos de idade. O município que apresentou a maior taxa no ano 2000, 
ou seja, o mais sensível do ponto de vista socioambiental em relação a esse aspecto foi 
Ortigueira, com 34,9%, enquanto o que apresentou a menor taxa de analfabetismo foi 
Londrina, com 8,5%. 

No que se refere à análise da sensibilidade, entende-se que quanto maiores os valores dos 
indicadores considerados na análise das condições de vida da população, menor a 
sensibilidade. 

Assim, foi considerada mais sensível, do ponto de vista das condições de vida da população, a 
região central da bacia, não obstante a presença, na cidade de Telêmaco Borba, de uma planta 
da Klabin, que de certa forma impulsiona o desenvolvimento regional. No outro extremo, a 
região de Londrina e arredores é a menos sensível. 

4.2.3.3. Base Econômica 

Para definição da sensibilidade dos subespaços do Componente-Síntese Base Econômica 
foram selecionados indicadores relevantes no contexto local que permitam diferenciar os 
subespaços, sendo que aqueles considerados mais sensíveis são mais suscetíveis a 
alterações. Assim, a sensibilidade dos subespaços é intrínseca a cada um deles, independente 
de pressões externas. No entanto, qualquer alteração ocorrida no subespaço ou em seu 
entorno tenderá a ter um efeito maior nos subespaços mais sensíveis.  

Os indicadores utilizados para definir a sensibilidade dos subespaços da Base Econômica 
foram Valor Adicionado Setorial, Área Ocupada com Agricultura e Estrutura Fundiária. 

Os municípios que apresentam maiores PIB e, consequentemente, maior Valore Adicionado, 
são, geralmente, aqueles que possuem maior população. Por um lado, ao representar o PIB, 
somatório de bens e serviços tangíveis, é natural que os municípios que possuam um maior 
PIB atraiam um maior contingente populacional em busca de oportunidades de trabalho. Por 
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outro lado, ao possuir maior população, o município movimenta maior quantidade de dinheiro, 
gerando também mais oportunidades de negócios. Não é por acaso que os maiores PIB 
encontrados na bacia do Tibagi ocorrem nos municípios mais populosos, Londrina e Ponta 
Grossa.  

Assim, os municípios que apresentam maior PIB são os que produzem mais do ponto de vista 
econômico, ou seja, são aqueles que possuem maior atividade econômica e que se encontram, 
em geral, em um grau de desenvolvimento econômico mais avançado. Em conseqüência, 
quanto menor for o PIB de uma determinada região, traduzido aqui pelos valores adicionados 
setoriais, maior será sua sensibilidade. 

É no setor industrial da bacia, que tende a ocorrer a geração de maiores valores agregados do 
que nos outros setores de atividades econômicas. Isto porque o setor industrial é multiplicador 
de emprego e de renda, e esse mesmo setor emprega mão de obra nos processos de 
transformação de produtos. Assim, há a possibilidade do surgimento de novas indústrias, que 
podem provocar a possibilidade da associação setorial, permitindo, num contexto mais amplo, 
a evolução socioeconômica de toda a bacia.  

Por outro lado, a parte do setor terciário em diferentes municípios é representada 
exclusivamente pela administração pública. Dado que esse setor de atividade econômica tende 
a ser menos importante que os demais setores, que em geral, são municípios que apresentam 
grande dependência de maior geração de renda municipal sem alternativas de geração de 
emprego e renda para a população e, em conseqüência, permite pouca multiplicação da 
riqueza gerada.  

O Quadro 4.2.3.3 / 1 apresenta os valores adicionados municipais médio de cada subespaço, 
segundo o setor primário, secundário e terciário, com e sem a administração pública. 

Quadro 4.2.3.3 / 1 - Valores Adicionados Municipais Médios (2005) 

Subespaços 
Setor 

Primário 
(mil R$) 

Setor 
Secundário 

(mil R$) 

Setor 
Terciário1  
(mil R$) 

Setor 
Terciário2 
(mil R$) 

I Agroindústria com Influência da Imigração 
Européia 58.159 225.392 256.754 60.198 

II Agricultura Familiar em Pequenas 
Propriedades 25.529 14.046 29.812 14.212 

III Área de Influência da Silvicultura com 
Restrições à Circulação 30.637 41.615 43.742 18.559 

IV Polarização de Londrina com Presença de 
Terras Indígenas 14.391 90.471 184.844 38.680 

V Área de Influência Socioeconômica do 
Reservatório da UHE Capivara 14.026 7.944 33.138 8.492 

Fonte: IBGE / IPEA, 2005  
1 – Sem Administração Pública 
2 – Apenas Administração Pública 

O Subespaço I possui como pólo econômico o município de Ponta Grossa, receptor da 
produção de grãos de grande parte do Paraná, sendo responsável pelo beneficiamento desses 
grãos, por meio de diversas agroindústrias presentes em seu território. Além disso, próximo a 
Ponta Grossa, e ainda, no mesmo subespaço, encontram-se os municípios de Carambeí e 
Castro, que formam a maior bacia leiteira da bacia, com grandes indústrias beneficiadoras de 
leite e derivados. 
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O Subespaço IV apresenta na sua porção oeste, as cidades de Londrina, Apucarana, 
Arapongas e Cambé, dentre outras, que apresentam um alto grau de industrialização, com a 
presença de uma indústria diversificada. Em sua porção mais a leste, apesar da presença da 
cidade de Cornélio Procópio, que possui uma indústria ainda insipiente, mas em expansão, 
outros municípios com atividade econômica muito reduzida contribuíram para uma diminuição 
na média geral de geração de PIB desse subespaço. 

Finalmente, o Subespaço III a presença de uma planta da Klabin de produção de papel e 
celulose faz com que exista uma economia relativamente mais robusta, com geração de renda 
propiciada, em grande parte, por essa indústria, e pela forma como movimenta a economia dos 
municípios sob sua influência.  

Assim, os subespaços acima descritos apresentam os maiores valores adicionais setoriais 
concentrados nos setores secundário e terciário (sem considerar a administração pública), 
setores responsáveis pela maior geração de renda da economia desses municípios. Nesse 
sentido, no contexto geral da bacia, esses subespaços são aqueles menos sensíveis do ponto 
de vista da Atividade Econômica Municipal. 

Por outro lado, os Subespaços II e V são os mais sensíveis do ponto de vista de sua atividade 
econômica, uma vez que possuem todos os seus setores econômicos com baixa geração de renda. 

Não obstante os setores secundário e terciário serem mais importantes na geração de renda 
de um município, a agricultura (setor primário) é a principal atividade econômica da bacia, 
sendo dominante em grande parte dos municípios da região. Assim, a área ocupada com 
agricultura foi outra variável selecionada para analisar a sensibilidade da Base Econômica. 

Dado que grande parte do território da bacia é ocupada com atividades agrícolas, as variações 
na área plantada resultam em alterações na economia regional, mas indicam de forma direta, 
principalmente, alterações no uso do solo. Além disso, grande parte do setor industrial da bacia 
está relacionada às atividades agrícolas, sendo composto pelas indústrias de processamento 
ligadas ao agronegócio e também por indústrias complementares as primeiras, tais como a 
fabricação de máquinas e equipamentos, fertilizantes, embalagens, etc. Assim, ainda que a 
atividade industrial já esteja representada pelo Valor Adicionado do setor secundário, 
alterações na área plantada da bacia podem afetar toda a atividade econômica em cadeia. Da 
mesma forma que para o valor adicionado municipal, quanto menor for à área agrícola de um 
subespaço, em termos percentuais, maior será sua sensibilidade a intervenções. Ou seja, 
subespaços que apresentam proporcionalmente maior área agrícola conseguem absorver 
melhor as mudanças na área plantada sem perceber a necessidade de mudança na estrutura 
produtiva municipal.  

O Quadro 4.2.3.3 / 2 a seguir mostra as percentagens de áreas ocupadas com agricultura de 
cada subespaço. 
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Quadro 4.2.3.3 / 2 - Percentual de Área Ocupada com Agricultura 

Subespaços 
Percentual ocupado  

com agricultura  

I Agroindústria com Influência da Imigração 
Européia 

65,9% 

II Agricultura Familiar em Pequenas Propriedades 74,8% 

III Área de Influência da Silvicultura com Restrições 
à Circulação 52,4% 

IV Polarização de Londrina com Presença de 
Terras Indígenas 

37,3% 

V Área de Influência Socioeconômica do 
Reservatório da UHE Capivara 70,0% 

Fonte: Planimetria CNEC, 2009 sobre dados ITCG / IAP, 2006; ITCG / SEAE, 
2008; PROBIO-MMA, 2007. 

Do ponto de vista exclusivo do percentual de área municipal ocupada com agricultura, ou seja, 
considerando-se que quanto maior a área agrícola, menor a sensibilidade do subespaço, ao 
contrário do que ocorre quando da análise da geração de renda (valor adicionado), os Subespaços 
II e V, seguido do Subespaço I são considerados, segundo essa variável, os menos sensíveis da 
bacia. Já o Subespaço III e, mais fortemente o Subespaço IV são os mais sensíveis, muito embora 
sejam os mais industrializados e com economia mais robusta da bacia. 

Outro indicador sensibilidade utilizado foi a estrutura fundiária porque existe na região um 
número elevado de pequenas propriedades, em geral, menos estruturadas que as médias e 
grandes propriedades e, portanto, mais sensíveis às alterações nas dinâmicas regionais. 

Duas variáveis são importantes para a análise da estrutura fundiária: o número de pequenas 
propriedades e a área que elas ocupam. Se for grande o número de pequenas propriedades, é 
maior a probabilidade de que alguma venha a ser afetada pelos empreendimentos. O mesmo 
acontece com relação à área que elas ocupam. Ao analisar conjuntamente ambas as variáveis 
e relacioná-las ao total dos subespaços, pode-se inferir a concentração fundiária.  

Para indicar a sensibilidade dos subespaços com relação à estrutura fundiária, optou-se por 
utilizar um indicador de concentração fundiária formado pelas duas variáveis. O índice foi 
obtido pela divisão do percentual de pequenas propriedades pelo percentual da área ocupada 
com pequenas propriedades.  

Ao fazer essa divisão, o índice compara a participação relativa das pequenas propriedades em 
termos de número de propriedades e em termos de área ocupada, conforme indica a fórmula 
abaixo. Ou seja, o índice mostra, em última instância, a área ocupada pelas pequenas 
propriedades. Quanto menor a área ocupada pelas pequenas propriedades e quanto maior o 
percentual de pequenas propriedades, maior é a concentração fundiária. 

Número de pequenas propriedades (% do total) 
Índice de Concentração Fundiária =  
     Área ocupada pelas pequenas propriedades (% do total) 

Se a participação das pequenas propriedades no total de propriedades for igual tanto com 
relação ao número de propriedades como com relação à área que elas ocupam, o índice será 
igual a 1. Por exemplo, supondo que 80% das propriedades são pequenas e que elas ocupam 
80% da área, o índice de concentração será igual a 1 e mostra uma região homogênea quanto 
à estrutura fundiária, ou seja, não há concentração na mão de poucos. Quanto maior for o 
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índice, maior é a concentração fundiária. Por exemplo, em uma região em que 80% das 
propriedades ocupam 40% do território, o índice de concentração fundiária será 2. Se essas 
mesmas 80% das propriedades estivesse em apenas 20% do território, a concentração seria 
muito maior e o índice seria 4. 

O percentual de pequenas propriedades no universo total de propriedades e o percentual da área 
ocupada com as pequenas propriedades, por subespaço, são dados no Quadro 4.2.3.3 / 3. 

Quadro 4.2.3.3 / 3 - Percentagem de Minifúndios e Pequenas Propriedades, Percentual da Área 
Ocupada com Pequenas Propriedades e Índice de Concentração Fundiária 

Subespaços 

Percentagem de 
minifúndios e 

pequenas 
propriedades 

Percentagem da 
área ocupada 

com pequenas 
propriedades 

Índice de 
Concentração 

Fundiária 

I Agroindústria com Influência da 
Imigração Européia 78,44% 21,32% 3,68 

II Agricultura Familiar em Pequenas 
Propriedades 92,90% 54,66% 1,70 

III Área de Influência da Silvicultura 
com Restrições à Circulação 82,27% 17,57% 4,68 

IV Polarização de Londrina com 
Presença de Terras Indígenas 83,45% 39,56% 2,11 

V Área de Influência Socioeconômica 
do Reservatório da UHE Capivara 80,47% 33,58% 2,40 

Fonte: INCRA, 2005 

De forma geral, no que se refere à Base Econômica, a menor sensibilidade corresponde à 
região de Ponta Grossa, cuja economia concentra-se fortemente na lavoura de grãos, aliada a 
um parque industrial de beneficiamento de grãos instalado na cidade de Ponta Grossa, além 
abarcar ainda a chamada “bacia leiteira” da bacia. 

A região mais central da bacia, apesar de apresentar os piores índices de condições de vida e 
indicadores econômicos fracos, conta com a presença de uma planta da Klabin em Telêmaco 
Borba, que influencia toda a região e faz com que sua sensibilidade não seja mais baixa. 

A região de Londrina, apesar de ser uma região que conta com uma indústria mais diversificada, 
engloba diversos municípios cuja economia ainda não atingiu um grau de dinamismo que faça 
com que sua contribuição à sensibilidade seja feita no sentido de abaixá-la.  

4.2.3.4. Resultado da Avaliação de Sensibilidade do Componente-Síntese 
Socioeconomia 

A partir dos indicadores explicitados anteriormente, os subespaços foram avaliados 
qualitativamente quanto a sua sensibilidade. A Figura 4.2.3.4 / 1 apresenta a sensibilidade 
resultante das análises conjuntas dos temas Organização Territorial, Modos de Vida e Base 
Econômica, para os subespaços do Componente-Síntese Socioeconomia. 

Ressalte-se que nenhum dos subespaços do Componente-Síntese Socioeconomia apresentou 
sensibilidade nas classes extremas – baixa ou alta.  

Com sensibilidade média-baixa, o Subespaço I – Predomínio de Agropecuária Ligada a Ponta 
Grossa, apresenta uma base econômica estruturada, com base na agroindústria de 
processamento de produtos agrícolas, principalmente grãos e produtos de leite e derivados. A 
população desse subespaço apresenta características culturais trazidas por imigrantes 
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europeus, o que se traduz na presença de traços da agricultura familiar, com reflexos 
marcantes na organização familiar, costumes, festas e culinária, alem da existência de grande 
número de cooperativas, que congregam grande parte dos pequenos produtores da região. 

Os Subespaços II – Pequenas Propriedades Voltadas à Produção de Fumo, III – Silvicultura 
Associada à Klabin S.A. com Restrições à Circulação e V – Entorno do Reservatório de 
Capivara apresentam sensibilidade média, embora com características diferenciadas.  

O Subespaço II apresenta sua base econômica calcada na produção realizada por pequenos 
proprietários, com influência crescente da produção de fumo, caracterizada pela pequena 
propriedade e mão de obra familiar.  

O Subespaço III caracteriza-se pela forte influência da planta da Klabin, em Telêmaco Borba, 
que determinou a ocupação do solo pela silvicultura em todo seu entorno. Do ponto de vista da 
organização territorial, trata-se de um espaço com grandes restrições à circulação, o que acaba 
dificultando a circulação tanto de pessoas quanto de mercadorias. É nessa região que se 
concentram os modos de vida da população mais ligados a estratégias alternativas de 
sobrevivência, ligadas principalmente ao uso do rio por populações ribeirinhas e à produção e 
venda de artesanato e mel. É a região que apresenta os piores índices de condições de vida da 
população.  

O Subespaço V caracteriza-se por atividades econômicas e modos de vida fortemente 
condicionados à existência do reservatório da UHE Capivara, que se reflete numa economia 
baseada no turismo relacionado ao lago da hidrelétrica, assim como nas atividades 
relacionadas à pesca esportiva.  

O Subespaço IV – Maior Urbanização com Diversificação Econômica e Articulação 
Interestadual apresentou sensibilidade média-alta. Apesar de conter em seus limites o pólo 
regional mais importante da bacia, a cidade de Londrina, com economia bem estruturada, com 
base numa indústria diversificada, esse subespaço também agrega municípios com economias 
menos estruturadas. A presença de aldeamentos indígenas que dependem diretamente do rio 
Tibagi, tanto por razões de sobrevivência quanto por suas características culturais e simbólicas, 
é mais um fator que eleva a sensibilidade ambiental da região. 
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Figura 4.2.3.4 / 1 – Sensibilidade dos Subespaços – Socioeconomia 
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4.3. Avaliação de Impactos Socioambientais Negativos da Alternativa 
Selecionada por Componente-Síntese e por Subespaço 

Esse item apresenta a avaliação dos impactos socioambientais negativos da Alternativa 
Selecionada. Da mesma forma que nas etapas anteriores, a avaliação de impacto foi realizada 
segundo os três Componentes-Síntese: Recursos Hídricos e Ecossistemas Aquáticos, Meio 
Físico e Ecossistemas Terrestres e Socioeconomia, e os subespaços definidos para cada um 
destes Componentes-Síntese. 

4.3.1. Recursos Hídricos e Ecossistemas Aquáticos 

Na avaliação de impactos sobre os recursos hídricos e ecossistemas aquáticos na etapa da 
AAD foram considerados os principais impactos a serem provocados pelos aproveitamentos da 
Alternativa Selecionada descritos nos itens a seguir.  

A Ilustração 4.3.1 / 1 apresenta os reservatórios dos aproveitamentos inventariados que 
compõem a Alternativa Selecionada, incluindo a UHE Mauá e o AHE São Jerônimo. 
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Ilustração 4.3.1 / 1 - Componente-Síntese Recursos Hídricos e Ecossistemas Aquáticos – 
Subespaços e Aproveitamentos da Alternativa Selecionada 
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4.3.1.1. Alterações Físico-Químicas da Água 

A implantação de reservatórios impõe uma nova dinâmica nas condições físico-químicas dos 
recursos hídricos, com alterações normalmente constatadas no regime sazonal de vazões, 
transporte de sedimentos e na qualidade das águas. As análises relacionadas a alteração do 
regime hídrico, transporte de sedimentos e qualidade da água foram desenvolvidas por meio 
de modelagem matemática. 

Os resultados da modelagem foram mensurados por subespaço, considerando-se, como 
referência, a sinergia e a cumulatividade conforme a localização dos aproveitamentos no 
sentido montante para jusante de cada compartimento. 

Na cascata de aproveitamentos a ser integrada nos trabalhos de modelagem matemática para 
estimativa dos impactos sobre os recursos hídricos, foram incluídos os aproveitamentos da 
Alternativa Selecionada, acrescido da UHE Mauá e do AHE São Jerônimo. 

A Figura 4.3.1.1 / 1 mostra o esquema topológico da Alternativa Selecionada, considerada nos 
trabalhos de modelagem matemática.  

 
VERMELHO – Aproveitamentos existentes / inventariados, considerados como pontos fixos 
AZUL – Aproveitamentos da Alternativa Selecionada previstos para 2026 

Figura 4.3.1.1 / 1 - Esquema Topológico da Alternativa Selecionada 

Os aproveitamentos incluídos na modelagem matemática estão localizados nos seguintes 
subespaços: 

− Subespaço II – Telêmaco Borba: TIB 392 – Santa Branca; TIB 321a – Telêmaco Borba 
Alto e UHE Mauá 

− Subespaço IV – Tamarana: AHE São Jerônimo 

− Subespaço V – Londrina: TIB 122m – Cebolão Médio; TIB 098 – Limoeiro 

• Alterações do Regime Hídrico 

A alteração do regime sazonal de vazões é mais sensível nos reservatórios dotados de volume 
útil, que tendem a reservar água nos períodos mais úmidos e liberar estas vazões no período 
mais seco, promovendo desta forma um efeito regularizador nas vazões, reduzindo a operação 
de vertimento. Para os reservatórios com operação a fio d’água, estas variações, em regime de 
operação normal, são desprezíveis, pelo fato de não existir volume útil que promova 
regularização no regime de vazões.  

As perdas por evaporação constituem outro impacto a ser observado. Seus efeitos são 
mensurados pela diferença entre as condições naturais, quando da existência da mata natural 
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e as condições com a implantação do reservatório, onde é disponibilizada uma superfície 
líquida para a atmosfera em condições de evaporação a nível potencial.  

Estes processos combinados refletem-se de forma acumulativa para jusante, alterando o 
comportamento sazonal de vazões e a sua disponibilidade hídrica. 

As alterações no regime de vazões foram analisadas por meio da utilização do modelo de 
simulação SINV 6.0.3 (Sistema de Inventário Hidroelétrico de Bacias Hidrográficas) 
desenvolvido pela CEPEL. Este aplicativo tem como objetivo automatizar os métodos para 
execução dos estudos energéticos e socioambientais, de acordo com o que consta o Manual 
de Inventário Hidroelétrico de Bacia Hidrográfica (MME, 2007). 

Foi simulada a cascata de reservatórios relativa à Alternativa Selecionada, incluindo as usinas de 
Mauá e São Jerônimo, para a qual foi definida a base de dados de entrada da modelagem 
integrada pelos seguintes parâmetros: Nível d’água máximo do reservatório; Curva cota-área-
volume do reservatório; Curva-chave do canal de fuga; Série de vazões médias mensais de 1931 a 
2006; Evaporações líquidas dos reservatórios; Vazão mínima de jusante; Retirada de água para 
outros usos (se houver); Potência Instalada; Perdas no circuito hidráulico de adução (% da queda 
bruta); Rendimento do conjunto turbina-gerador; Tipo de turbina; e Quantidade de máquinas. 

No processo de simulação, o sistema procura atender uma demanda de carga imposta a 
cascata de reservatórios, onde ocorrem as perdas d’água devido ao processo de evaporação 
da superfície líquida e os deplecionamentos dos reservatórios que apresentam volume útil, 
promovendo, desta forma, alterações no regime sazonal de vazões.  

Em cada passo de tempo, estabelecido pela simulação de Energia Firme, realizada pelo SINV, 
é computado o balanço de volume em cada reservatório participante da cascata, considerando-
se o aporte das vazões afluentes e os volumes acumulados. 

Este processo é efetivado de montante para jusante, compondo as vazões liberadas em cada 
reservatório, considerando-se a vazão afluente a montante a vazão lateral gerada no trecho de 
rio entre reservatórios, as perdas devido à evaporação na superfície do lago e as variações de 
volume de cada reservatório, preservando assim a equação da continuidade.  

Desta forma, os dados de afluência a montante de um dado reservatório são resultantes dos 
aproveitamentos situados a montante (se houver) e os dados de afluência de cada subespaço 
é derivada dos subespaços existentes a montante (se houver). 

Os impactos referidos a estas alterações foram mensurados na saída de cada subespaço, por 
meio de uma análise comparativa entre os hidrogramas, considerando-se o curso d’água nas 
condições naturais e regime de vazões alteradas pela presença da cascata de reservatórios.  

Desta forma, foram analisadas alterações promovidas no regime sazonal de vazões e 
disponibilidade hídrica, tendo com referência os valores médios mensais de longo termo apurados 
entre janeiro de 1931 a dezembro de 2006, refletindo desta forma um elenco de variações de 
condições hidrológicas de cheias e de estiagem ocorridas ao longo da série histórica de vazões. 

No Subespaço II – Telêmaco Borba verificou-se um abatimento do regime sazonal de vazões 
da Alternativa Selecionada com redução das vazões máximas e uma tendência de manutenção 
de vazões mínimas em patamares mais elevados em função do processo de regularização 
promovido pelos aproveitamentos. Destacam-se reservatórios do TIB 392 – Santa Branca e da 
UHE Mauá, que possuem volume de regularização das vazões (deplecionamento de 5 m e 9 m 
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respectivamente). No que se refere às perdas por evaporação, verificou-se uma redução na 
vazão de 1 m3/s na alternativa simulada.  

No Subespaço IV – Tamarana ocorreu um abatimento do regime sazonal de vazões, com 
redução das vazões máximas e uma tendência de manutenção de vazões mínimas em 
patamares mais elevados em função do processo de regularização promovido pelo reservatório 
da UHE São Jerônimo, que possui 7 m de deplecionamento.  

No Subespaço V – Londrina, a Alternativa Selecionada também apresentou um comportamento 
sazonal similar causando o abatimento do regime sazonal de vazões.  

Assim, as alterações no regime de vazões foram expressivas em todos os subespaços. Este 
comportamento deve-se a presença do aproveitamento TIB 392 (Santa Branca), da UHE Mauá 
e da UHE São Jerônimo, que são dotados de volume de regularização, condicionando uma 
maior regularização nas vazões, assinalando um processo de contenção de água nos meses 
mais chuvosos e uma tendência de liberar estas vazões nos meses mais secos. 

• Alterações no Transporte de Sedimentos  

A implantação de reservatórios também impõe uma nova dinâmica no fluxo de sedimentos do 
curso d’água com reflexos na qualidade das águas e favorecimento da ocorrência de 
processos erosivos a jusante. Isto decorre da alteração do regime de vazão, onde o ambiente 
aquático é transformado de lótico para lêntico, havendo a redução da velocidade de 
escoamento da água e conseqüente precipitação de parte do sedimento sólido em suspensão 
afluente ao corpo do reservatório. 

Na medida em que ocorre o assoreamento do lago, a capacidade do reservatório diminui, as 
velocidades no lago aumentam e maior quantidade de sedimentos passa a escoar para jusante, 
diminuindo assim a eficiência de retenção de partículas. Esse processo é dinâmico, sendo que o rio 
tende a refazer o equilíbrio original perdido ou busca outra forma de atingir sua estabilidade. 

A avaliação da alteração no transporte de sedimentos se deu por meio de simulações que 
consideram a retenção dos sedimentos nos reservatórios, levando-se em conta a condição de 
carga atual na bacia referenciada ao ano de 2006. 

A estimativa de retenção de sedimentos em cada reservatório foi avaliada por meio do 
emprego da curva de eficiência de retenção de sedimentos em reservatórios, de acordo com o 
estabelecido por Brune (1953). A eficiência na retenção de sedimentos é aferida através da 
razão entre a capacidade do reservatório e o volume de afluência anual. De posse dessa 
estimativa e das descargas sólidas, é possível prever a quantidade de sedimentos retidos para 
cada aproveitamento. 

Para a composição da curva chave de sedimentos, foram utilizados os dados observados nas 
estações fluviométricas operadas pela Agência Nacional de Águas - ANA e oriundos dos 
levantamentos de descargas sólidas e líquidas desenvolvidas pela CNEC no decorrer dos 
estudos de inventário. 

A partir dos dados sedimentométricos disponíveis de toda a bacia do rio Tibagi foram 
estimadas as descargas sólidas totais através da sistemática preconizada pelo método de 
Colby (CARVALHO,2008), que integram as parcelas de transporte sólido em suspensão e de 
fundo. A partir desta estimativa, definiu-se a curva-chave de sedimentos, onde são 
correlacionadas as medições de descarga sólida e as medições de descarga líquida, expressa 
através da seguinte equação geral:  
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Qsólida = a * (Qlíquida)
n  

onde: 

Qlíquida é a descarga líquida, em m3/s/km2; 

Qsólida é a descarga sólida, em ton/dia/km2; 

a e n são os coeficientes resultantes do processo de ajuste dos pontos de medição a 
uma curva do tipo potencial.  

 

Esse procedimento de regionalização em relação à área de drenagem permitiu compor três 
equações regionais para a bacia do rio Tibagi, sintetizadas através da regressão dos 
logaritmos das descargas sólidas sobre os correspondentes logaritmos das vazões líquidas, 
conforme apresentado no Quadro 4.3.1.1 / 1. 

Quadro 4.3.1.1 / 1 – Curva-Chave de Sedimento 

Equação Validade 

4074,1
LíquidaSólida Q3910,29Q ⋅⋅⋅⋅====  Rio Tibagi a montante de Telêmaco Borba 

3815,1
LíquidaSólida Q1772,24Q ⋅⋅⋅⋅====  Rio Tibagi a entre Telêmaco Borba e a foz do rio Apucaraninha 

6007,1
LíquidaSólida Q6479,75Q ⋅⋅⋅⋅====  Rio Tibagi a jusante da foz do rio Apucaraninha 

 

Os resultados das simulações assinalam amplas retenções de sedimentos nos reservatórios, 
conforme dados médios anuais de concentrações verificadas antes e após a presença dos 
aproveitamentos. As maiores retenções de sedimento são verificadas nos reservatórios da 
UHE Mauá e do AHE São Jerônimo, que detém os maiores tempos de residência em relação 
aos demais aproveitamentos da cascata. 

As simulações indicam uma grande similaridade quanto aos resultados obtidos, ao se aferir a 
pouca variação entre os percentuais de redução de transporte de sedimento verificadas entre 
os subespaços, conforme apresentado no Quadro 4.3.1.1 / 2.  

Quadro 4.3.1.1 / 2 – Alteração na Concentração de Sedimentos 

Subespaço 
Rio Natural 

(mg/L) 
Alternativa Selecionada 

(mg/L) 
Redução 

(%) 

II - Telêmaco Borba 90,3 59,3 34 

IV - Tamarana 89,5 51,2 43 

V - Londrina 125,2 91,1 27 

 

• Alterações na Qualidade da Água 

As transformações de ambientes lóticos em lênticos de um curso d’água, decorrente da 
implantação de reservatórios, causam alterações nas características físicas, químicas e 
biológicas dos ecossistemas aquáticos envolvidos. 
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O tempo de residência da água é um dos aspectos importantes que influenciam os processos 
químicos e biológicos que ocorrem nos reservatórios (STRAŠKRABA, 1999). Considera-se que 
reservatórios com tempos de residência inferiores há duas semanas sejam ecossistemas com 
comportamentos similares aos de rios (ambientes com elevadas taxas de renovação da água); 
reservatório com tempo de residência superiores há duas semanas e menor que um ano sejam 
ambientes com intermediários entre os ambientes de rio e lago; e aqueles com tempo de residência 
superiores a um ano, sejam ecossistemas com características bastante próximas a ambientes 
lacustres (STRAŠKRABA, 1999).  

Dependendo da magnitude, o tempo de residência pode induzir condições favoráveis para a 
reciclagem dos nutrientes e para o desenvolvimento do fitoplâncton e de macrófitas aquáticas. 
Quanto maiores os tempos de residência, as alterações na qualidade da água do reservatório 
tenderão a ser maiores.  

Quanto a demanda bioquímica do oxigênio, verifica-se de forma geral, um decaimento de suas 
concentrações a medida que se desloca da área do remanso para o eixo do reservatório, se 
outras condições de aporte de poluentes não prevalecerem ao longo deste percurso. 

O Oxigênio Dissolvido, por sua vez, tem sua concentração reduzida em função da  oxidação da 
matéria carbonácea. Considerando que a re-aeração se dá devido ao contato da superfície 
líquida com a atmosfera, caso a concentração de matéria orgânica seja superior à quantidade 
de oxigênio disponível para a sua degradação, esse balanço pode resultar em zonas anóxicas 
e consequentemente em mortandade de peixes. 

As concentrações do fósforo também tendem a reduzir da região de remanso em direção ao 
eixo de cada empreendimento, devido ao processo de precipitação desta substância para o 
fundo do reservatório. Nos braços do reservatório, ocorre a incorporação do fósforo por algas, 
resultando em um processo de eutrofização.  

Alterações nos parâmetros relacionados ao transporte de sedimentos também são 
identificados, com reduções normalmente observadas nos índices de turbidez, na cor, sólidos 
suspensos, dotando a água de melhor transparência. 

As condições observadas junto a cada barramento se refletem para jusante, alterando o padrão 
de comportamento observado antes da implantação do empreendimento, com quedas nas 
concentrações do fósforo, menores índices de turbidez e cor, refletindo as retenções ocorridas 
de sedimentos no corpo do reservatório. 

No Quadro 4.3.1.1 / 3, a seguir, são relacionados os aproveitamentos que integrarão os 
cenários alternativos a serem considerados no processo de simulação, onde é enfatizada a 
classificação do ecossistema conforme determinado por Straškraba (1999). 

Quadro 4.3.1.1 / 3 - Classificação dos Reservatórios da Alternativa Selecionada em Função do 
Tempo de Residência 

Aproveitamento Hidrelétrico 
Potência 
Instalada 

(MW) 

Volume  
(m³x106) 

Vazão 
Média 

 (m³ / s) 

Tempo de 
Residência 

(dias) 
Classificação 

TIB 392 - Santa Branca 58 147 144 11,8 Rio 

TIB 321a - Telêmaco Borba Alto 109 208 246 9,8 Rio 

UHE Mauá 380 2.137 263 94,0 Rio / Lago 

AHE São Jerônimo 365 2.045 308 76,8 Rio / Lago 
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Aproveitamento Hidrelétrico 
Potência 
Instalada 

(MW) 

Volume  
(m³x106) 

Vazão 
Média 

 (m³ / s) 

Tempo de 
Residência 

(dias) 
Classificação 

TIB 122m - Cebolão Médio 120 121 355 3,9 Rio 

TIB 098 - Limoeiro 166 442 378 13,5 Rio 

 

Verifica-se que os tempos de residência da água dos reservatórios que compõem a Alternativa 
Selecionada ficarão compreendidos entre 3,9 dias (TIB 122m – Cebolão Médio) e 94,0 dias 
(UHE Mauá), com predominância de reservatórios classificados como ambiente assemelhado 
às condições de rio. Dos reservatórios que compõem a cascata de empreendimentos, apenas 
Mauá e São Jerônimo enquadram-se na categoria de ambiente intermediário entre rio e lago.  

Dos fatores que influenciam a qualidade das águas, cita-se o comportamento sazonal de 
vazões afluentes a cada aproveitamento que promovem alterações na circulação da água do 
reservatório. Neste contexto, os processos de exportação de nutrientes e de renovação da 
massa d’água serão mais favorecidos no período compreendido entre os meses de dezembro 
a maio, onde as vazões na bacia se revelam mais intensas. 

A alteração da qualidade da água causada pela implantação de empreendimentos hidrelétricos 
é um problema complexo, em função do número de variáveis envolvidas neste processo, 
principalmente quando se trata da implantação de uma cascata de reservatórios onde a 
sinergia e os efeitos cumulativos integrados a este sistema se fazem presente. 

Desta forma, consideraram-se a aplicação de técnicas de modelagem matemática, tendo com 
insumos de entrada, dados relacionados às características físicas e operacionais de cada 
reservatório, dados de vazões naturais afluentes e o aporte de cargas poluidoras aos 
reservatórios existentes e planejados pelo setor elétrico. 

Os trabalhos de modelagem de qualidade da água consideraram os processos cinéticos dos 
parâmetros bioquímicos: Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Oxigênio Dissolvido (OD) e 
Fósforo (P) e o balanço de massa considerando-se os aportes de cargas afluentes 
correspondentes a cada cenário. 

A estimativa destas cargas afluentes foi esquematizada para cada aproveitamento participante 
da cascata da Alternativa Selecionada, computando para cada parcela de área contribuinte, os 
dados relativos ao uso e ocupação do solo da bacia, procurando retratar as alterações 
hidrobiológicas ocasionadas pela implantação da cascata de reservatórios. 

Visando a constituição da base de dados de entrada para os trabalhos de modelagem 
matemática procedeu-se a uma fase preparatória de compilação de dados e informações. 
Foram consideradas as informações relacionadas a cada parcela de área contribuinte (área de 
drenagem) e as características de cada aproveitamento associado a estas unidades de área 
(volume do reservatório). 

Foram considerados ainda, os dados monitorados de qualidade da água e mais 
especificamente, o oxigênio dissolvido, a DBO, a temperatura da água e o fósforo total, cujas 
informações foram analisadas para efeito de composição dos dados de entrada do modelo 
matemático. Na montagem da base de dados de entrada do modelo de simulação foram 
consideradas as seguintes campanhas de monitoramento da qualidade da água: 
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− Campanhas de monitoramento desenvolvidas no escopo do presente estudo, realizadas 
respectivamente em novembro de 2008 e outubro de 2009; 

− Campanhas desenvolvidas no âmbito do Projeto Brasil das Águas; e 

− Dados de campanhas desenvolvidas pela ANA - Agência Nacional das Águas.  

No Quadro 4.3.1.1 / 4 são apresentados os valores dos parâmetros e dos aportes de cargas de 
cada subárea utilizados na modelagem matemática. Os valores foram determinados tendo 
como referência, informações disponíveis de diversas campanhas de monitoramento de 
qualidade da água, o que permitiu aferir as variações sazonais dos parâmetros bioquímicos e 
sua relação com as cargas poluidoras aferidas em cada subárea. 
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Quadro 4.3.1.1 / 4 - Dados dos Parâmetros Relacionados às Cargas de Poluentes 

Mês 

Subárea Telêmaco Borba Subárea Tamarana Subárea Londrina 

Temperatura 
da Água (°C) 

Velocidade 
do Vento 

(m/s) 

OD 
(mg/L) 

DBO 
(mg/L) 

Fósforo 
(mg/L) 

Temperatura 
da Água (°C) 

Velocidade 
do Vento 

(m/s) 

OD 
(mg/L) 

DBO 
(mg/L) 

Fósforo 
(mg/L) 

Temperatura 
da Água (°C) 

Velocidade 
do Vento 

(m/s) 

OD 
(mg/L) 

DBO 
(mg/L) 

Fósforo 
(mg/L) 

Jan 22,4 3,5 6,5 1,3 0,14 22,4 2,0 6,5 1,3 0,14 25,4 2,4 8,1 3,3 0,04 

Fev 22,9 3,2 6,6 1,7 0,10 22,9 1,9 6,6 1,7 0,10 26,1 2,2 8,3 2,7 0,04 

Mar 23,1 3,1 6,6 2,5 0,14 23,1 1,7 6,6 2,5 0,14 26,8 2,2 8,6 2,0 0,05 

Abr 18,8 3,3 7,5 1,3 0,06 18,8 1,7 7,5 1,3 0,06 23,8 2,2 7,1 2,4 0,01 

Mai 16,5 3,2 7,0 2,0 0,08 16,5 1,6 7,0 2,0 0,08 19,0 2,0 9,2 2,5 0,05 

Jun 15,3 3,3 7,6 1,8 0,11 15,3 1,7 7,6 1,8 0,11 18,3 2,0 11,4 2,1 0,08 

Jul 15,2 4,0 8,0 2,5 0,19 15,2 1,9 8,0 2,5 0,19 18,1 2,3 9,3 4,4 0,07 

Ago 17,2 3,9 7,9 2,5 0,05 17,2 1,8 7,9 2,5 0,05 18,3 2,4 9,3 2,4 0,05 

Set 17,0 4,2 7,0 2,2 0,28 17,0 2,0 7,0 2,2 0,28 20,0 2,7 8,9 2,0 0,10 

Out 25,0 4,1 7,8 1,8 0,06 25,0 2,1 7,8 1,8 0,06 24,4 2,7 8,8 1,2 0,10 

Nov 25,0 4,1 7,6 1,4 0,07 25,0 2,1 7,6 1,4 0,07 25,3 2,7 8,3 2,7 0,07 

Dez 25,0 3,9 7,4 1,0 0,08 25,0 2,2 7,4 1,0 0,08 24,7 2,5 7,8 4,0 0,03 

Média 20,3 3,7 7,3 1,8 0,11 20,3 1,9 7,3 1,8 0,11 22,5 2,4 8,8 2,6 0,06 

OD – Oxigênio dissolvido 

DBO – Demanda Bioquímica de Oxigênio 
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Para ser utilizado no processo de modelagem matemática, procedeu-se a modulação destes 
valores em termos médios mensais, procurando retratar um padrão de sazonalidade deste 
parâmetro, conforme apresentado no mesmo Quadro. Para a definição destes valores 
procedeu-se uma análise das variações das cargas de fósforo ao longo de um ciclo hidrológico, 
tendo como referência os dados de monitoramentos de qualidade da água. 

Foram também consideradas as séries de vazões médias mensais naturais afluentes a cada 
empreendimento, cobrindo o período histórico de dados entre janeiro de 1931 e dezembro de 
2006. 

O modelo matemático de qualidade da água destina-se a simulação integrada de um sistema 
de reservatórios, onde são considerados os processos cinéticos dos seguintes parâmetros 
bioquímicos: 

− Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO); 

− Oxigênio Dissolvido (OD) e 

− Fósforo (P). 

O processo numérico envolvendo estas variáveis bioquímicas considera em sua formulação a 
equação da continuidade (preserva-se a conservação do volume de água no corpo de cada 
reservatório) e a conservação da massa (dos parâmetros bioquímicos, DBO, OD e P, 
considerando-se os termos correspondentes de produção, consumo e aporte) que são 
aplicados em cada reservatório do sistema.  

Nesta cinética, cada reservatório recebe, em cada passo de tempo, as cargas liberadas pelo 
reservatório de montante (quando existir) bem como as cargas poluidoras laterais afluentes 
entre reservatórios. Após o balanço de massa a porção não-retida das cargas é transferida 
para o reservatório situado a jusante (quando existir). Este processo é realizado de forma 
interativa, de montante para jusante, atuando em todos os reservatórios da cascata. 

O processo de modelagem foi desenvolvido em base mensal, tendo com insumos de entrada 
dados de vazões médias mensais afluentes em cada aproveitamento participante da cascata.  

A simulação abrangeu o histórico de vazões médias mensais para o período entre janeiro de 
1931 e dezembro de 2006, compreendendo 76 anos de dados, incorporando nesta amostra 
ciclos hidrológicos característicos de situações de cheias e de estiagem.  

As resoluções numéricas da equação de massa envolvendo as três variáveis simuladas 
respectivamente: DBO, OD e fósforo total, consideram que as cargas poluidoras pontuais e 
difusas são aplicadas diretamente na entrada de cada reservatório, não se considerando, 
portanto, eventuais variações dessas cargas nos trechos de rios situados a montante dos 
reservatórios. 

Na composição dos dados de entrada adotou-se para o coeficiente da decomposição da 
matéria orgânica biodegradável dissolvida KDBO valor igual a 0,15/dia, que corresponde a um 
valor típico adotado para rios.  

Para análise dos resultados da simulação, foram considerados como referência, os limites 
máximos permitidos para enquadramento de rios em Classe 2, conforme estabelece a 
Resolução CONAMA 357/2005. 
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Apenas o parâmetro fósforo foi utilizado para mensuração do impacto da Alternativa 
Selecionada, pois a apresenta as variações mais sensíveis dentre os demais. 

Nas simulações não foram considerados os processos de estratificação térmica dos 
reservatórios e a biodegradação da vegetação inundada que ocorre durante a fase de 
enchimento, assim como a retratação do período de enchimento do reservatório, cujo estudo é 
realizado normalmente durante a fase de viabilidade de cada empreendimento.  

É importante destacar que o subespaço Remanso UHE Capivara constitui o corpo receptor de 
toda a contribuição gerada contribuição da bacia do Tibagi, sendo em certos temas beneficiado 
pela implantação dos aproveitamentos previstos a montante. Dentre estes, citam-se a redução 
esperada nas concentrações do fósforo em função das retenções deste constituinte 
promovidas pela cascata de aproveitamentos a montante. O outro aspecto refere-se à redução 
das concentrações dos sedimentos na água e que vêm amenizar o processo de assoreamento 
próximo à linha de remanso da UHE Capivara.  

O resultado das simulações realizadas mostra que o Subespaço II – Telêmaco Borba é o que 
sofre os impactos mais altos na bacia, em função da alteração de seu regime hídrico promovida 
pelos aproveitamentos ali situados (TIB 392 – Santa Branca, TIB 321a – Telêmaco Borba Alto 
e UHE Mauá). Já os Subespaços IV – Tamarana, onde se localiza o reservatório de São 
Jerônimo,e V – Londrina, onde serão implantados os reservatórios TIB – 222m – Cebolão 
Médio e TIB 098 – Limoeiro, sofrem impactos semelhantes, porém ligeiramente inferiores, 
amenizados pelos efeitos atenuantes da seqüência de aproveitamentos do Subespaço II – 
Telêmaco Borba.  

4.3.1.2. Alterações na Ictiofauna 

Os impactos sobre a ictiofauna ocasionados pela Alternativa Selecionada foram avaliados por 
meio de um indicador – Alterações na Ictiofauna – composto pelos seguintes elementos de 
avaliação: 

− Interferência em Espécies Associadas a Trechos Encachoeirados; 

− Interferência em Espécies Migratórias;  

− Interferência em Espécies Associadas à Vegetação Marginal. 

A seleção desses elementos seguiu uma lógica de importância que se apoiou nas seguintes 
condições: 

− Disponibilidade de informações para a Bacia e Subespaços delimitados, particularmente 
no que se refere aos trechos afetados. 

− Possibilidade de avaliação dos possíveis impactos cumulativos ou sinérgicos dos 
aproveitamentos da bacia, no que tange à interferência sobre a riqueza de espécies, 
pressão sobre as rotas migratórias, assim como o estado de conservação da ictiofauna 
registrada na bacia e perda de ambientes importantes para a ictiofauna. 

Há que se ressaltar que os elementos de avaliação, eventualmente, apresentam sobreposição 
que, ao ser levada em consideração, separadamente, superestima os impactos relacionados 
(por exemplo: espécies migradoras em geral são reofílicas). Entende-se que, além de 
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representar uma aplicação do Princípio da Precaução9, pois estima um valor eventualmente 
mais alto para o impacto dos aproveitamentos avaliados, também pode ser entendido como 
uma sinergia (considerando vários elementos de avaliação simultaneamente).  

Foram adotados os seguintes dados para a avaliação deste indicador de impacto: Ocorrência 
de Espécies Migratórias, Ocorrência de Espécies Reofílicas e Ocorrência de Espécies 
Associadas à Vegetação Marginal. A avaliação específica dos impactos deste tipo de 
empreendimento tem como princípio que os migradores e as espécies habitat-específicas são 
os aspectos da ictiofauna que sofrerão de maneira mais contundente as conseqüências das 
alterações no regime hidrológico do rio e da perda de habitat para formação dos reservatórios. 

Conjuntamente à análise dos elementos de avaliação, foi incorporado também o quantitativo de 
afluentes localizados a montante de cada aproveitamento visando incluir na avaliação de 
impactos uma hierarquização dos impactos dos reservatórios, uma vez que esses cursos de 
água representam rotas alternativas para as migrações e locais para desova, para a 
ictiocenose que originalmente existe no ambiente a ser modificado. Trata-se, assim, de aspecto 
relacionado à capacidade de cada alternativa em prover à ictiofauna remanescente locais para 
que complete seu ciclo de vida. 

A interferência em Espécies Associadas a Trechos Encachoeirados foi avaliada por meio de: 
(a) a razão entre número de espécies reofílicas com ocorrência no subespaço em questão e 
número de espécies reofílicas da bacia. Como espécies reofílicas, foram consideradas as 
espécies com registro apenas para trechos lóticos ou que assim são consideradas segundo 
bibliografia consultada; e (b) a razão entre o número de trechos lóticos interceptados pelos 
aproveitamentos em um subespaço e número máximo de trechos lóticos deste subespaço. O 
Quadro 4.3.1.2 / 1 apresenta esses valores:  

Quadro 4.3.1.2 / 1 - Impacto sobre Trechos Encachoeirados 

Subespaço 
Nº Espécies 
Reofílicas no 
Subespaço 

Nº Espécies 
Reofílicas no 
Subespaço /  
Nº Espécies 

Reofílicas na Bacia 

Trechos Lóticos / 
Subespaço 

II – Telêmaco Borba 84 0,866 17 

V – Londrina 34 0,351 11 

 

Da mesma forma, o Impacto sobre Espécies Migratórias foi avaliado levando-se em 
consideração: (a) a razão entre número de espécies migradoras com ocorrência no subespaço 
de cada aproveitamento e número de espécies migradoras registradas para a bacia; e (b) a 
relação entre afluentes e área do reservatório, ou seja, a razão entre número de afluentes e 
área do reservatório multiplicada pela razão entre extensão dos afluentes e área do 
reservatório. Essa avaliação é importante na medida em que a relação entre os afluentes e a 
área do reservatório representa uma possibilidade de rota de migração e de ocupação de 

                                                 
9 O Princípio da Precaução é a garantia contra os riscos potenciais que, de acordo com o estado atual do 
conhecimento, não podem ser ainda identificados. Este Princípio afirma que a ausência da certeza científica formal, 
a existência de um risco de um dano sério ou irreversível requer a implementação de medidas que possam prever 
este dano (ECO-92). 
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habitats para ictiofauna da área do reservatório. O Quadro 4.3.1.2 / 2 apresenta os valores 
considerados para esses cálculos, para a Alternativa Selecionada, por subespaço: 

Quadro 4.3.1.2 / 2 - Impacto sobre Espécies Migratórias 

Subárea 
Área  
(km²) 

N° 
Afluentes 

Subespaço 

Extensão 
Total dos 
Afluentes 

(km) 

N° Afluentes/ 
Área 

Reservatório 

Extensão/ 
Área 

Relação 
Afluentes 

Reservatório 

Espécies 
Migratórias 
Subespaço/  

Bacia 

II – Telêmaco 
Borba 28,1 17 270,1 0,605 9,612 5,815 1,00 

V – Londrina 34,6 19 472,7 0,549 13,662 7,502 0,25 

 

Finalmente, os Impactos sobre Espécies Associadas à Vegetação Marginal foi avaliado 
levando-se em consideração: (a) a razão entre número de espécies associadas à vegetação 
com ocorrência no subespaço de cada aproveitamento e número de espécies associadas à 
vegetação registradas para a bacia; e (b) Área de perda de vegetação marginal no subespaço. 
O Quadro 4.3.1.2 / 3 apresenta essas relações. 

Quadro 4.3.1.2 / 3 - Impacto sobre Espécies Associadas à Vegetação Marginal 

Subárea 

Espécies 
Associadas à 

Vegetação 
Marginal 

Perda de 
vegetação 
Marginal 

(ha) 

Espécies 
Associadas à 

Vegetação Marginal /  
Nº Espécies na Bacia 

II – Telêmaco Borba 26 236 0,929 

V – Londrina 10 318 0,357 

 

Adicionalmente, cabe salientar que além dos impactos gerados pelos aproveitamentos 
avaliados neste inventário sobre a ictiofauna, também devem feitas algumas considerações no 
tocante aos impactos provocados pela UHE Mauá e pelo AHE São Jerônimo, pois exercerão 
influência nos demais aproveitamentos. Torna-se, portanto, necessária uma discussão sobre os 
efeitos cumulativos e sinérgicos dos impactos destes dois aproveitamentos combinados com os 
impactos dos aproveitamentos estudados em maior detalhe, neste trabalho. 

Especificamente no que tange à ictiofauna, o principal fator a ser levado em consideração, 
neste caso, é a descontinuidade do ecossistema aquático, em que no impacto de cada um 
destes empreendimentos, o rio Tibagi é considerado como unidade, cuja interferência rebate 
principalmente sobre as espécies migratórias.  

São basicamente dois os aspectos preponderantes. De um lado, a inclusão de novas barreiras 
que impedem os deslocamentos da ictiofauna, tais como as migrações reprodutivas no sentido 
jusante-montante. De outro, a transformação de trechos lóticos em lênticos, suprimindo o 
estímulo (corrente direcional) à migração.  

Para a bacia do rio Tibagi, foram diagnosticadas 20 espécies de peixes migradores, sendo que 
as 20 ocorrem no subespaço Telêmaco Borba (TIB 392-Santa Branca, TIB 321a – Telêmaco 
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Borba Alto e UHE Mauá) e 18 no subespaço Tamarana (AHE São Jerônimo). Como forma de 
hierarquizar os efeitos sinérgicos destes dois aproveitamentos com os considerados na 
alternativa selecionada, utilizou-se a distância entre o reservatório e a próxima barreira a 
montante, em que sistemas em cascata (onde o reservatório chega até o barramento a 
montante) representam o máximo impacto, qual seja uma barreira para migração e a 
eliminação total de trecho lótico. 

Entre o final do reservatório do aproveitamento TIB 122m – Cebolão Médio (cenário em que 
este sistema atinge o ponto mais a montante) e o barramento de São Jerônimo há um trecho 
fluvial de 31,3 km, presença de 13 afluentes (principais) formando uma malha hidrográfica de 
aproximadamente 144 km. 

Entre o final do reservatório de São Jerônimo e o reservatório da UHE Mauá há um pequeno 
trecho de 7 km livre de influência de barramento, que recebe neste trecho fluvial a foz do 
ribeirão das Antas, este com aproximadamente 62 km de extensão. 

Com relação aos aproveitamentos do Subespaço II Telêmaco Borba, o reservatório de Mauá 
formará um sistema em cascata com o aproveitamento TIB 321a - Telêmaco Borba Alto. Entre 
o final do reservatório do aproveitamento TIB - 321a e o barramento do aproveitamento TIB392 
– Santa Branca há um trecho de 71 km de rio, com a presença de oito afluentes principais 
formando uma malha hidrográfica de aproximadamente 196 km. 

Desta forma tanto os aproveitamentos do Subespaço V – Londrina, que instalados em um 
ambiente mais alterado interfeririam em uma ictiofauna mais pobre, quanto do Subespaço II – 
Telêmaco Borba, que apresenta resultados mais expressivos em relação aos parâmetros 
avaliados para os impactos na ictiofauna, formam em conjunto com a UHE Mauá e o AHE São 
Jerônimo, um cenário caracterizado por diversas interrupções (seis barramentos) e grande 
redução da proporção de trechos lóticos, quando comparado ao cenário atual, sem 
empreendimentos.  

Assim, os efeitos cumulativos e sinérgicos de sistemas em cascata para a ictiofauna 
apresentam-se intensos, pois eliminam a totalidade de ambientes lóticos existentes em uma 
extensão de rio e reduzem sucessivamente os trechos livres para a migração. 

É relevante ressaltar que, apesar da grande malha hídrica formada pelos inúmeros tributários 
do rio Tibagi, ainda faltam estudos que comprovem a utilização dos tributários de menor porte 
por parte dos grandes migradores. 

4.3.2. Meio Físico e Ecossistemas Terrestres 

A avaliação dos impactos para o Meio Físico e Ecossistemas Terrestres foi feita com base em 
um arcabouço conceitual de Ecologia de Paisagens. Foram utilizados 9 elementos de avaliação 
para a avaliação desses impactos, cada uma em 3 diferentes escalas espaciais: (a) escala dos 
reservatórios, (b) raio de 3 km e (c) raio de 10 km no entorno dos reservatórios, para avaliar os 
impactos diretos e indiretos do alagamento.  

Os indicadores de impacto utilizados para avaliação dos aproveitamentos são: 

− Perda de Habitat; 

− Fragmentação do Habitat;  
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− Perda de Áreas de Relevante Interesse para Conservação (ARIC); 

− Perda de Biodiversidade. 

A análise da Ecologia da Paisagem já contempla a avaliação tanto de cumulatividade quanto 
de sinergia, visto que avalia o efeito da soma da perda das áreas de vegetação nativa em 
função do alagamento e a importância dos fragmentos para a manutenção da biodiversidade 
na bacia.  

A Ilustração 4.3.2 / 1 apresenta os reservatórios dos aproveitamentos que compõem a 
Alternativa Selecionada (Alternativa 21), além dos reservatórios dos empreendimentos de 
Mauá e São Jerônimo. 
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Ilustração 4.3.2 / 1 - Componente-Síntese Meio Físico e Ecossistemas Terrestres – 
Subespaços e Aproveitamentos da Alternativa Selecionada 
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4.3.2.1. Perda de Habitat 

A quantidade de habitat nativo é apontada como um dos mais importantes fatores que  
influenciam a biodiversidade numa dada região ou paisagem. Sendo assim, um determinado 
reservatório numa área de grande quantidade de habitat externa ao reservatório, isto é, de 
grande integridade, apresenta um maior impacto que o mesmo reservatório ocasionaria em 
área de pouca quantidade de habitat nativo, ou seja, já muito degradada. Além disso, o impacto 
direto (escala do reservatório) e indireto (raios de 3 e 10 km) numa maior quantidade de habitat 
nativo, é também mais expressivo do que o impacto de um reservatório que afeta uma menor 
quantidade de habitat nativo.  

Foram considerados três elementos de avaliação deste impacto, a saber: 

− Uso e Cobertura do Solo; 

− Importância dos Fragmentos; 

− Distância da Borda. 

Para a análise do Uso e Cobertura do Solo, a bacia foi classificada em 14 classes de uso e 
cobertura do solo, sendo seis de uso antrópico e oito de vegetação nativa em diferentes 
estádios sucessionais, ponderadas em função de sua relevância para a preservação dos 
ecossistemas terrestres (em melhor ou pior estado de conservação). 

Além da quantidade de habitat, também a importância dos fragmentos foi ponderado 
considerando suas potencialidades para a conservação. Em paisagens fragmentadas, o 
tamanho e a conectividade dos remanescentes influenciam diretamente a diversidade biológica 
encontrada nos remanescentes. Desta maneira, considerando-se o mesmo estádio 
sucessional, um fragmento de tamanho grande e bem conectado, apresenta uma maior 
integridade biótica, quando comparado a outro fragmento de tamanho reduzido e isolado ou um 
conjunto de outros fragmentos pequenos totalizando a mesma quantidade de habitat que o 
grande.  

Nesse sentido, foi feita uma hierarquização dos remanescentes em função dessas 
características de configuração do habitat e os impactos foram analisados considerando a 
“qualidade do remanescente” no tocante às características da paisagem e não do habitat, ou 
estádio sucessional, uma vez que o mesmo já foi considerado na variável perda de habitat.  

A integridade do ambiente natural é relacionada entre outras características, à distância das 
áreas ecotonais, isto é, áreas de borda. Áreas de borda são apontadas como apresentando 
número reduzido de espécies sensíveis à alteração do habitat, e desta maneira, foram 
consideradas nas análises de maneira a ponderar o habitat nativo afetado. Portanto, quanto 
mais próximo da borda, mais o ambiente está alterado, isto é, menos íntegro. Ao contrário, 
quanto mais distante da borda, mais íntegro o ambiente. Assim, os impactos dos reservatórios 
em áreas mais íntegras sempre serão mais expressivos do que em áreas próximas das bordas 
que já apresentam perturbações. 

Considerando os três elementos de avaliação que representam a perda de habitat nativos, 
observou-se que os impactos mais expressivos tendem a se concentrar nos subespaços VI – 
Transicional e V – Reflorestamento, que se localizam na porção média da bacia do rio Tibagi. 
Nesses dois subespaços, os impactos chegam a ser duas vezes mais intensos que nos 
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subespaços IV – Centro-Sul e III – Devoniana que são representantes do grupo intermediário 
de impactos, especialmente pela presença de Mauá e São Jerônimo. 

Assim, no contexto geral da bacia do rio Tibagi, pode-se dizer que os remanescentes de 
vegetação nativa mais afetados serão os situados da parte central para o sul da bacia. Isso 
reflete a intensa ocupação da porção norte da bacia favorecida pela melhor aptidão natural dos 
solos para uso agrícola e pelo relevo menos acidentado em relação a região meridional da 
bacia. 

4.3.2.2. Fragmentação de Habitat 

Na bacia do rio Tibagi, os padrões de conectividade tendem a ser chave na determinação da 
riqueza de espécies, assim como na composição e abundância de indivíduos. O impacto dos 
reservatórios sobre a conectividade da paisagem foi analisado considerando três elementos de 
avaliação: impactos na conectividade estrutural; impactos em remanescentes funcionalmente 
conectados por 60 m; e impactos em remanescentes funcionalmente conectados por 120 m.  

A alta heterogeneidade ambiental da bacia, associada ao atual padrão bastante fragmentado, 
levou a considerar os padrões de conectividade como variável especialmente importante na 
definição das áreas de sensibilidade. A conectividade estrutural descreve as relações físicas 
entre as manchas, tais como distâncias entre manchas e presença de corredores.  

A identificação destas estruturas de ligação na bacia foi realizada de modo a indicar a presença 
de corredores de habitat como indicativos de elementos que podem garantir a manutenção de 
fluxo gênico e, desta maneira, os elevados índices de biodiversidade.  

Em termos de conectividade estrutural dos remanescentes de vegetação os resultados 
mostram que os subespaços VI – Transicional e V – Reflorestamento serão os mais afetados, 
devido à presença da UHE Mauá e do AHE São Jerônimo, vindo a seguir os subespaços III – 
Devoniana e IV – Centro Sul. 

A conectividade funcional considera as respostas comportamentais aos elementos da 
paisagem em relação a sua estrutura espacial, as distâncias entre os remanescentes de 
florestas indicam a capacidade que as áreas, mesmo que fragmentadas, tem de abrigar grupos 
faunísticos. Após diversas análises do padrão de ocorrência dos fragmentos de vegetação na 
bacia do rio Tibagi, conclui-se que a distância de 60 m é representativa da conectividade 
funcional para os grupos de fauna de pequeno porte. 

Na avaliação da conectividade funcional de fragmentos distantes 60 m entre si para a 
Alternativa Selecionada, também se observa que os subespaços VI – Transicional e V – 
Reflorestamento agregam os maiores impactos, seguidos dos subespaços IV – Centro-Sul e III 
– Devoniana. Os subespaços VIII – Norte e VII – Noroeste por sua vez são menos afetados o 
que reforça a escassez de áreas preservadas nestes subespaços. 

Dentro da mesma lógica aplicada no item anterior, a análise da conectividade funcional para 
uma distância de 120 m representa a capacidade de abrigar os grupos de fauna de médio e 
grande porte.  

A avaliação da conectividade funcional para fragmentos com intervalos de distância de 120 m 
apresentou resultados similares aos de com conectividade de 60 m. Assim, os subespaços VI – 
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Transicional e V – Reflorestamento concentram a maior parcela de impactos comparativamente 
aos demais, bem como, são seguidos pelos subespaços IV – Centro-Sul e III – Devoniana.  

Como as três variáveis analisadas apresentaram o mesmo padrão de incidência de impactos, a 
avaliação conjunta de fragmentação de habitat para a Alternativa Selecionada replicou os 
resultados anteriores, com os subespaços VI – Transicional e V – Reflorestamento sendo os 
mais impactados, vindo em seguida os subespaços IV – Centro-Sul e III – Devoniana.  

4.3.2.3. Perda de Área de Relevante Interesse para Conservação (ARIC) 

O impacto Perda de Área de Relevante Interesse para Conservação foi obtida através da 
quantidade de área a ser inundada pelos aproveitamentos que compõem a Alternativa 
Selecionada que façam parte de unidades de conservação ou estejam ocupados grupos 
étnicos cuja herança cultural seja importante ser preservada. Dessa forma, foram 
contabilizadas as áreas de Unidades de Conservação e Terras Indígenas – TI que deverão ser 
inundadas pelo conjunto de reservatórios que compõe a Alternativa Selecionada. 

Deve-se ressaltar que no decorrer dos estudos de inventário, quando se mostrou viável, 
buscou posicionar os eixos dos aproveitamentos estudados de modo a minimizar o alagamento 
de unidades de conservação e evitar as Terras Indígenas. Não obstante, o AHE São Jerônimo, 
considerado ponto fixo nos estudos de inventário, afeta as TI Apucarana e Tibagy-Mococa.  

Apesar da preocupação em evitar o alagamento de tais áreas, os reservatórios dos 
aproveitamentos propostos no presente inventário inundarão pequenos trechos da Unidade de 
Conservação de uso sustentável referente a APA Estadual da Escarpa Devoniana situada no 
subespaço III – Devoniana (TIB 392 – Santa Branca e o TIB 321a – Telêmaco Borba. 

Por outro lado, a RPPN Mata do Barão, embora próxima ao reservatório do TIB 122m – 
Cebolão Médio, não será afetada. O reservatório a ser formado pelo TIB 098 – Limoeiro teve 
seu eixo deslocado a montante a fim de evitar a inundação de parte da Mata Doralice, área de 
estudos científicos utilizada pela Universidade Estadual de Londrina – UEL situada às margens 
do rio Tibagi, no município de Ibiporã.  

Assim, a avaliação perda de área de relevante interesse para a conservação apresentou 
resultados somente para três subespaços onde foram identificados impactos: VI – Transicional 
que foi o mais impactado por conta das TI afetadas pelo AHE São Jerônimo, seguido do 
subespaço III – Devoniana por afetar áreas marginais da APA Estadual da Escarpa Devoniana 
e de forma muito pequena o subespaço VII – Noroeste. 

4.3.2.4. Perda de Biodiversidade 

A avaliação do impacto da Perda de Biodiversidade foi realizada com base no Índice Potencial 
de Biodiversidade (IPB), que expressa à distribuição da diversidade biológica na região de 
estudo. O IPB foi analisado adotando-se as informações da estrutura da paisagem para 
formular uma série de modelos, que foram então hierarquizados frente aos dados biológicos 
disponíveis para a bacia, sendo os de maior capacidade explicativa utilizados para simular os 
padrões de ocorrência da diversidade biológica encontrada em cada um dos remanescentes da 
bacia.  

Assim como a maioria das análises feitas no âmbito da Ecologia da Paisagem, o IPB tende a 
ser mais expressivo nos subespaços VI – Transicional e V – Reflorestamento, reflexo tanto da 
integridade dos remanescentes de vegetação, bem como da maior incidência desse tipo de 
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ambiente na bacia em estudo. A ordem de relevância para os demais subespaços também foi a 
mesma, tendo os subespaços IV – Centro Sul e III – Devoniana com incidência intermediária 
de impactos e os subespaços VIII - Norte e VII - Noroeste com baixo impacto. 

4.3.2.5. Análise dos Impactos sobre os Ecossistemas Terrestres 

Como se pode notar, a maioria das variáveis utilizadas na avaliação dos impactos da 
Alternativa Selecionada sobre os Ecossistemas Terrestres apresentou padrão muito 
semelhante. Isso pode ser explicado de um lado, porque nos subespaços VI – Transicional e V 
– Reflorestamentos, localizam-se os aproveitamentos com reservatórios com maiores áreas de 
inundação, por outro, devido à incidência considerável de remanescentes de vegetação na 
porção central da bacia, seja de formação florestal como também de campos, o que cria 
condições para que os impactos nessa região sejam de maior monta.  

Assim, no contexto dos subespaços da bacia do rio Tibagi, a Alternativa Selecionada afetará 
mais significativamente os subespaços VI – Transicional e V – Reflorestamento, onde se 
localizam os aproveitamentos de maior área de inundação. O subespaço III – Devoniana foi o 
terceiro mais impactado, seguido do subespaço IV – Centro-Sul.  

A Figura 4.3.2.5 / 1 apresenta um resumo da análise da Ecologia de Paisagem. 
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Figura 4.3.2.5 / 1 – Alternativa Selecionada – Análise da Ecologia da Paisagem 
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4.3.3. Socioeconomia 

A Alternativa Selecionada foi avaliada, no que se refere à Socioeconomia, segundo os temas 
Organização Territorial, Base Econômica e Modos de Vida. Os aproveitamentos que a 
compõem se localizam em apenas dois dos cinco subespaços desse Componente-Síntese: no 
Subespaço III – Área de Influência da Silvicultura com Restrições à Circulação (TIB 321a – 
Telêmaco Borba Alto e TIB 392 – Santa Branca, UHE Mauá) e no Subespaço IV – Polarização 
de Londrina com Presença de Terras Indígenas (TIB 098 – Limoeiro, TIB 122m – Cebolão 
Médio, AHE São Jerônimo, cujo reservatório se estende até o Subespaço III). 

A Ilustração 4.3.3 / 1 mostra os reservatórios dos aproveitamentos inventariados que compõem 
a alternativa selecionada incluindo os empreendimentos de Mauá e São Jerônimo. 
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Ilustração 4.3.3 / 1 - Componente-Síntese Socioeconomia – Subespaços e 
Aproveitamentos da Alternativa Selecionada 



 

 TIB-I-00-000.007-RE-R0  
 NE267-GE-00-RF-001  

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO  Página: 118 
ENGENHEIRO JOSÉ LUIZ PETTENÁ  Revisão: 0 
CREA Nº 0600219777  Data: 20/07/2010 

 

 

4.3.3.1. Organização Territorial 

O alto grau de consolidação da bacia do rio Tibagi, no que diz respeito à sua organização 
territorial, aliada à pequena dimensão dos reservatórios, faz com que não sejam 
representativos os impactos sobre a estrutura que possibilita os fluxos regionais, uma vez que 
não haverá significativa desarticulação das vias de circulação de bens e pessoas e 
interferência sobre as áreas urbanas.  

Os indicadores de impacto sobre a organização territorial utilizados foram interferência sobre a 
circulação e interferência sobre áreas urbanas. A interferência sobre a circulação tem por fim 
mensurar os possíveis danos ao tráfego de pessoas e mercadorias causados pelos 
reservatórios e respectivas Áreas de Preservação Permanente (APP). Os elementos de 
avaliação desse impacto são constituídos pelos levantamentos da quilometragem de vias e 
pela contagem de pontes possivelmente atingidas. 

A interferência sobre áreas urbanas visa medir o distúrbio que a construção dos 
aproveitamentos poderá causar nos núcleos urbanos mais próximos aos eixos, principalmente 
pelos canteiros de obras. O elemento de avaliação que compõe este indicador é a distância 
dos eixos ao centro urbano mais próximo por via rodoviária. 

• Interferência Sobre a Circulação 

O elemento de avaliação Vias Atingidas buscar elencar a quantidade de rodovias atingidas pelo 
reservatório ou pela área de APP no entorno do reservatório que precisariam ser reconstruídas 
ou relocadas. Já o elemento de avaliação Pontes Atingidas busca identificar aquelas travessias 
que seriam interditadas em decorrência do barramento do rio, carecendo serem reconstruídas, 
ampliadas ou reformadas.  

As travessias por sobre o rio Tibagi são limitadas em certas regiões da bacia. Os principais 
pontos de travessia estão localizados nas cidades de Jataizinho, Telêmaco Borba e Tibagi, 
situadas nas margens do rio. Além desses locais, o rio pode ser cruzado pelas pontes da PR-
322, sobre o reservatório de Capivara, da BR-153, a jusante da cidade de Tibagi, e das BR-376 
e BR-373, já nas proximidades de Ponta Grossa. 

A identificação de vias e pontes atingidas foi realizada com base na cobertura 
aerofotogramétrica realizada na bacia. Nenhum dos aproveitamentos atinge as travessias 
sobre o rio Tibagi. O aproveitamento TIB 321 a – Telêmaco Borba Alto deve atingir três pontes 
sobre o rio Imbaú, afluente da margem esquerda do rio Tibagi. 

Não foi realizada cobertura aerofotogramétrica na região da UHE Mauá e do AHE São 
Jerônimo, considerados pontos fixos no presente estudo. No entanto, a análise de seus 
respectivos Estudos de Impacto Ambiental – EIAs indica que não foram identificados impactos 
em rodovias, ferrovias ou pontes para nenhum dos dois aproveitamentos.  

Não foram identificados quaisquer efeitos sinérgicos entre os impactos causados pela 
implantação dos aproveitamentos da alternativa selecionada.  

O Quadro 4.3.3.1 / 1 apresenta os impactos relacionados com a extensão total das vias 
atingidas, tanto rodoviárias quanto vicinais, assim como o número de pontes.  
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Quadro 4.3.3.1 / 1 – Interferência Sobre a Circulação  

Subespaço Aproveitamento 

Vias Atingidas 

Rodovia 
PR-340 

(km) 

Estrada 
Vicinal 
(km) 

Pontes 

III 
Área de Influência da 
Silvicultura com Restrições à 
Circulação 

TIB 392 - Santa Branca - 2,5 - 

TIB 321 a – Telêmaco Borba Alto 2,3 1,1 3 

UHE Mauá * - - - 

IV Polarização de Londrina com 
Presença de Terras Indígenas 

TIB 122 m – Cebolão Médio  - 4,5 - 

TIB 098 - Limoeiro  - 8,4 - 

AHE São Jerônimo * - - - 

* Segundo informações contidas nos respectivos Estudos de Impacto Ambiental – EIAs.  

• Interferência sobre Áreas Urbanas 

Este indicador está associado ao aumento do tráfego de caminhões, à poluição sonora, à 
poluição do ar, à indução do rearranjo das atividades urbanas, entre outros. Este indicador é 
medido pela distância dos eixos dos aproveitamentos até a área urbanizada mais próxima, 
considerando-se a via rodoviária. 

O Quadro 4.3.3.1 / 2 apresenta a interferência sobre áreas urbanas. 

Quadro 4.3.3.1 / 2 – Interferência sobre Áreas Urbanas  

Subespaço Aproveitamento 
Cidade mais  

próxima 

Distância até a 
cidade mais 
próxima - Via 
Estrada (km) 

III 
Área de Influência da 

Silvicultura com Restrições à 
Circulação 

TIB 392 - Santa Branca Tibagi 37,4 

TIB 321a - Telêmaco Borba 
Alto Telêmaco Borba 2,0 

UHE Mauá 
Telêmaco 

Borba 
45,0 

IV 
Polarização de Londrina com 

Presença de Terras 
Indígenas 

TIB 122m - Cebolão Médio Londrina 29,1 

TIB 098 - Limoeiro Jataizinho 7,7 

AHE São Jerônimo São Jerônimo da 
Serra 20,0 

 

4.3.3.2. Modos de Vida 

Os impactos negativos da alternativa selecionada foram analisados considerando os efeitos 
conjuntos dos aproveitamentos de forma a expressar os possíveis efeitos cumulativos. Dentre 
os indicadores analisados, alguns correspondem a impactos que poderão ter seus efeitos 
somados, acarretando em impactos cumulativos para os subespaços. São eles: 
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Comprometimento das estratégias de sobrevivência e Prejuízo da Relação Identitária da 
População com Patrimônio Histórico e Cultural. 

• Comprometimento das Estratégias de Sobrevivência 

População Atingida 

Para estimar o contingente populacional diretamente atingido, considerou-se apenas a 
população das áreas rurais, ou seja, supôs-se que sobre a população urbana não ocorrerão 
impactos que impliquem em rearranjos ou remanejamento dessa população, uma vez que a 
estimativa de áreas inundadas restringe-se às áreas marginais do rio, distantes das regiões 
urbanas. Além disso, supôs-se que a distribuição da população rural sobre a área rural ocorra 
de forma homogênea, sem grandes variações ao longo do território municipal. Dessa forma, 
calculou-se a densidade demográfica específica para a área rural, e aplicou-se o resultado à 
área inundada, acrescida da parcela de Área de Preservação Permanente (APP).  

Na avaliação dos impactos, independente do cronograma de obras, o contingente populacional 
total atingido de um mesmo município será igual à soma das parcelas dos contingentes 
afetados por cada empreendimento, ou seja, trata-se de um processo cumulativo. A 
cumulatividade estará presente especialmente nos municípios de Tibagi, Londrina e Assaí, 
cada um deles sendo afetado pela construção de dois empreendimentos.  

O método exposto acima foi aplicado aos aproveitamentos da alternativa selecionada 
resultantes da revisão do inventário hidrelétrico. Os aproveitamentos de São Jerônimo e Mauá, 
pontos fixos da alternativa, foram avaliados segundo informações contidas nos respectivos 
Estudos de Impacto Ambiental – EIAs. 

Destaca-se, por um lado, que a UHE Mauá, que deverá atingir população rural de Ortigueira, 
que impacta o Subespaço III – Área de Influência da Silvicultura com Restrições à Circulação, 
e, por outro, que o AHE São Jerônimo não deverá afetar população rural, conforme 
apresentado no Quadro 4.3.3.2 / 1. 

Quadro 4.3.3.2 / 1 – População Rural Afetada 

Subespaços Aproveitamento 
Município com 

População Afetada 
População 

Afetada 

III – Área de Influência da 
Silvicultura com 
Restrições à Circulação 

TIB 392 - Santa Branca 
Carambeí 15 

Tibagi 53 

TIB 321a - Telêmaco Borba Alto 

Telêmaco Borba 23 

Tibagi 34 

Imbaú 19 

UHE Mauá* Ortigueira 350 

IV – Polarização de 
Londrina com Presença 
de Terras Indígenas 

TIB 122m - Cebolão Médio 

São Jerônimo da Serra 8 

Londrina 43 

Assaí 56 

TIB 098 - Limoeiro Londrina 156 
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Subespaços Aproveitamento 
Município com 

População Afetada 
População 

Afetada 

Ibiporã 11 

Assaí 92 

AHE São Jerônimo** - 0 

* Segundo informações contidas no respectivo Estudos de Impacto Ambiental.  

** O EIA / RIMA deste empreendimento identifica o impacto de “Remoção de famílias da área de inundação (MS 
10)”, estabelecendo que “não foram identificadas situações nas quais ocorra a necessidade de remoção de famílias 
de trabalhadores rurais que venham a ter a sua relação de trabalho e de residência irreversivelmente interrompida” 
(Estudos de Impacto Ambiental – EIA do Aproveitamento Hidrelétrico São Jerônimo, pág. 77, Volume 5 de 6, maio 
de 1998).  

• Pressão sobre Condições de Vida 

Para a bacia do Tibagi, a pressão sobre as condições de vida nos núcleos urbanos que 
apoiarão os empreendimentos constitui-se em expressivo impacto, pois os centros urbanos que 
se constituirão em núcleos de apoio não dispõem de infraestrutura suficiente para suporte 
apropriado da população atualmente residente, como apontado no capítulo dedicado à 
caracterização da região.  

Do ponto de vista quantitativo, a estimativa do que possa representar essa sobrecarga sobre a 
infraestrutura social baseou-se em estimativas de mão-de-obra direta e indiretamente envolvida 
para a construção de cada aproveitamento e a distância dos acampamentos aos centros 
urbanos mais próximos, pelos quais se estima que a população dos acampamentos estará 
polarizada. Considerou-se ainda o emprego efeito-renda: o surgimento de novos postos de 
emprego obtidos pela transformação da renda dos trabalhadores e empresários em consumo. 

O afluxo dos contingentes de mão-de-obra da ordem de grandeza da população de municípios 
da região pode significar uma sobrecarga muito difícil de quantificar, e muito mais difícil de 
mitigar. É importante lembrar que, embora se possa estimar o número de trabalhadores 
requeridos para a obra, a população atraída não se resume a eles, e deve incluir o afluxo de 
famílias, deslocadas de seus lugares de origem para a região da bacia. 

Para avaliar a pressão dessa população atraída parte da definição sobre qual será o centro 
populacional de apoio, que depende da localização do eixo e da distância entre o canteiro de 
obras e o núcleo urbano mais próximo. Os dados sobre essa estimativa constam do 
Quadro 4.3.3.2 / 2. 

Quadro 4.3.3.2 / 2 – Distância aos Centros Populacionais de Apoio 

Aproveitamentos 
Localização do 

Canteiro 
(município) 

Cidade mais próxima 

Distância 
canteiro - 

cidade mais 
próxima por 
estrada (km) 

TIB 392 – Santa Branca Tibagi Tibagi 37,4 

TIB 321a – Telêmaco Borba Alto Telêmaco Borba Telêmaco Borba 2,0 
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Aproveitamentos 
Localização do 

Canteiro 
(município) 

Cidade mais próxima 

Distância 
canteiro - 

cidade mais 
próxima por 
estrada (km) 

UHE Mauá * Ortigueira Telêmaco Borba 45,0 

AHE São Jerônimo * N / D São Jerônimo da Serra 20,0 

TIB 122m – Cebolão Médio Londrina Londrina 29,1 

TIB 098 – Limoeiro Assaí Jataizinho 7,7 

* Segundo informações contidas nos respectivos Estudos de Impacto Ambiental – EIA.  

Os cálculos dos empregos diretos e indiretos gerados pela obra basearam-se em estimativa 
das áreas responsáveis pelas obras civis (engenharia). Por sua vez, a estimativa do emprego 
efeito-renda e da população atraída utilizou alguns pressupostos: 

− Admitiu-se que cerca de 50% dos trabalhadores sejam casados e tragam suas famílias 
para a região. Por conseqüência, a infraestrutura regional deverá arcar com a carga do 
núcleo familiar, muito provavelmente no núcleo urbano mais próximo, que será o núcleo 
populacional de apoio á obra; 

− Adotou-se o índice de 3,3 pessoas/família, para a estimativa da população atraída, com 
base nos dados divulgados pelo IBGE, para 2002; 

− Adotou-se a correspondência de 2 postos de trabalho decorrentes do efeito-renda para 
cada emprego direto gerado. 

Essas estimativas de população atraída para a construção de da cada empreendimento 
constam do Quadro 4.3.3.2 / 3. 

Quadro 4.3.3.2 / 3 – Empregos Gerados e População Atraída 

Aproveitamentos 
Empregos 

Diretos 
Empregos 
Indiretos 

Emprego 
Efeito-
Renda 

Total de 
Empregos 

População 
atraída 

TIB 392 – Santa Branca 855 403 1.710 2.968 6.381 

TIB 321a – Telêmaco Borba Alto 1.168 550 2.336 4.054 8.716 

UHE Mauá * 1.530 720 2.300 4.550 9.782 

AHE São Jerônimo * 1.000 0 2.000 3.000 6450 

TIB 122m – Cebolão Médio 1.955 921 3.910 6.786 14.590 

TIB 098 – Limoeiro 1.979 933 3.958 6.870 14.771 

* Segundo informações contidas nos respectivos Estudos de Impacto Ambiental – EIA.  
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• Prejuízo à Relação Identitária da População com Patrimônio Histórico e Cultural 

Os elementos de análise para a avaliação do impacto relacionado ao Prejuízo à Relação 
Identitária da População com Patrimônio Histórico e Cultural foram: 

− Relação Identitária, composta pela quantidade de manifestações culturais tradicionais e 
pela qantidade de organizações sociais de patrimônio histórico/cultural; 

− Diversidade de número de cenários de ocupação humana presentes ou potencialmente 
presentes na área dos futuros empreendimentos; 

Esse impacto reúne aspectos que envolvem a relação identitária da população com a região, e 
os aspectos ligados às relações sociais entre os grupos sociais residentes e os grupos que 
serão atraídos. Por isso, comprometimentos d esses aspectos poderão representar impactos 
muito importantes na região. Destaca-se o potencial de perda de relações tradicionais da 
comunidade com seu patrimônio histórico e cultural, em especial com bens paisagísticos 
presentes na área e sua relação com a manutenção de práticas tradicionais de vida a eles 
relacionados. Vale salientar que esse tipo patrimônio constitui Bem da União, e é protegido por 
legislação específica. 

A relação identitária constitui-se num impacto que está relacionado com os bens culturais 
reconhecidos, valorizados e preservados pelas atuais comunidades da área como relacionados 
à sua tradição e herança cultural. É o instrumento de avaliação do reconhecimento e 
perpetuação que as comunidades atuais apresentam em relação aos patrimônios presentes na 
região, reunindo a cultura material e imaterial. A relação identitária se complementa com a 
avaliação da possibilidade de alteração do patrimônio material formado por sítios 
arqueológicos/históricos que igualmente formam o patrimônio cultural brasileiro. 

A avaliação da magnitude de relação identitária entre a comunidade e seus aspectos históricos, 
culturais e de tradição se dá, por um lado, pela quantificação de práticas identitárias 
tradicionais mantidas pelas comunidades (festejos, mitologia popular, culinária tradicional etc.) 
e, por outro lado, pela quantificação de organizações não governamentais existentes que 
abordam aspectos de patrimônio histórico e cultural. 

Aspectos da cultura material ligada aos sítios, estruturas e/ou bens físicos relacionados ao 
patrimônio arqueológico, histórico e cultural constituem uma base finita de recursos que poderá 
ser comprometida ou mesmo extinta com a construção de aproveitamentos na bacia do rio 
Tibagi..  

Saliente-se que foram contabilizados somente os cenários de ocupação humana cujos sítios 
arqueológicos são passíveis de ocorrer nas proximidades das margens dos rios, ou seja, nas áreas 
previstas de inundação das barragens, constituindo patrimônio que seria efetivamente impactado 
pelos aproveitamentos. 

É um impacto relacionado com os bens de natureza material presentes na área dos 
empreendimentos (sítios ou bens arqueológicos/históricos). Trata-se, portanto, de um impacto 
histórico e científico. Todavia, a complementar a este impacto estão os elementos culturais 
reconhecidos, valorizados e preservados pelas atuais comunidades da área como relacionados 
à sua tradição e herança cultural (patrimônio imaterial), que igualmente formam o patrimônio 
cultural brasileiro. Portanto, o peso do impacto foi dividido entre estes dois itens, uma vez que 
são entendidos como complementares. 
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4.3.3.3. Base Econômica 

A bacia do rio Tibagi apresenta uma base econômica relativamente bem estruturada, onde não 
espera-se que ocorram impactos de grande magnitude. Esses impactos, considerando-se a 
compartimentação da bacia em subespaços, concentram-se nos subespaços III – Área de 
Influência de Silvicultura com Restrições à Circulação e IV – Polarização de Londrina com 
Presença de TI, onde estão localizados os aproveitamentos que compõem a Alternativa 
Selecionada.  

Os impactos dos aproveitamentos da alternativa selecionada sobre a Base Econômica 
considerados são a perda de áreas produtivas e de áreas de mineração de areia, que ocorre em 
alguma medida na bacia. A perda de áreas produtivas foi analisada sob duas perspectivas, a 
perda relativa e a perda absoluta dessas áreas. Enquanto a perda relativa indica se a área 
afetada é importante no contexto regional, isto é, com relação ao total da área produtiva, a perda 
absoluta indica se a área é afetada de forma importante, independente da área produtiva total. 

• Perda Relativa de Áreas Produtivas 

Áreas de agropecuária e de reflorestamento alagadas 

Para o cálculo da perda de áreas produtivas, partiu-se das informações fornecidas pela análise 
de uso do solo e da planimetria dos reservatórios. Primeiramente se verificou como a formação 
do reservatório de cada um dos empreendimentos previstos impacta as áreas agropecuárias e 
depois se somou o resultado de todos os reservatórios que formam a alternativa para obter a 
perda de áreas produtivas causada por aquela alternativa.  

Mesmo não considerando a capacidade de resistência e de resiliência no sentido biótico, 
podemos avaliar que a perda relativa de áreas produtivas é uma importante componente para 
verificar o contexto regional dos impactos apresentados, embora a perda absoluta de áreas 
produtivas seja um indicador mais direto para medir a dimensão do impacto na bacia. Um 
exemplo característico trata da perda de áreas de mineração de areia como um impacto 
pontual, pois essa atividade, embora seja importante para a complementação de renda de 
algumas famílias, é uma atividade que apresenta pouca agregação de valor e menor 
importância relativa para a economia da bacia do Tibagi.  

Como as áreas agrícolas e de pastagem são mais importantes no contexto da bacia do Tibagi 
do que as áreas de reflorestamento, que atendem majoritariamente uma única indústria de 
papel e celulose da região, foi atribuída à primeira maior importância, enquanto à segunda teve 
peso menos relevante. Em termos relativos, a perda de áreas agrícolas e de pastagem 
respondeu por cerca de 70% do impacto nas áreas produtivas, enquanto a perda de áreas de 
reflorestamento foi de aproximadamente 30%. 

Ressalte-se que, nos aproveitamentos que compõem a Alternativa Selecionada verificou-se 
que não ocorre perda de áreas de pastagens com a formação dos reservatórios. As áreas de 
pastagens foram consideradas apenas para a avaliação da UHE Mauá.  

Assim, o Quadro 4.3.3.3 / 1 a seguir mostra o percentual da perda relativa de áreas agrícolas e 
de pecuária para cada aproveitamento, e o total da perda de relativa dessas áreas. As áreas 
afetadas correspondem, em sua maior parte, a áreas de produção agrícola. Apenas a UHE 
Mauá deverá afetar áreas de pastagens. Os percentuais apresentados no quadro são os 
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resultados da divisão da perda absoluta de áreas produtivas pela área produtiva total dos 
subespaços onde se inserem. 

Quadro 4.3.3.3 / 1 - Perda Relativa de Áreas de Agropecuária (em %) 

Subespaço Aproveitamento 
Percentual de área 

perdida 

III – Área de Influência da Silvicultura 
com Restrições a Circulação 

TIB 392 - Santa Branca 0,14%  

0,59% TIB 321a - Telêmaco Borba Alto  0,03%  

UHE Mauá* 0,42 % 

IV – Polarização de Londrina com 
Presença de TI 

TIB 122m - Cebolão Médio 0,09%  

0,56% TIB 098 - Limoeiro 0,28%  

AHE São Jerônimo** 0,19 % 

* Segundo informações contidas no respectivo Estudo de Impacto Ambiental.  

** O EIA/RIMA deste empreendimento não traz a planimetria de áreas produtivas afetadas por município, o que 
permitiria calcular com precisão a porção de território afetado em cada subespaço. Portanto, admitiu-se que a área 
afetada concentra-se nos municípios de Sapopema, Tamarana, São Jerônimo da Serra e Londrina, pertencentes ao 
Subespaço IV – Polarização de Londrina com Presença de TI, desprezando a porção que estaria no município de 
Ortigueira, pertencente ao Subespaço III – Área de Influência da Silvicultura com Restrições a Circulação.  

Da mesma forma se procedeu para avaliar os impactos da perda relativa de áreas de 
reflorestamento. A perda de áreas de reflorestamento é indicada no Quadro 4.3.3.3 / 2, que 
mostra os percentuais por cada aproveitamento e no subespaço.  

Quadro 4.3.3.3 / 2 - Perda Relativa de Áreas de Reflorestamento (em %) 

Subespaço Aproveitamento 
Percentual de área 

perdida 

III – Área de Influência da Silvicultura 
com Restrições a Circulação 

TIB 392 - Santa Branca 0,04% 

0,51% TIB 321a - Telêmaco Borba Alto  0,19% 

UHE Mauá* 0,28% 

IV – Polarização de Londrina com 
Presença de TI 

TIB 122m - Cebolão Médio 3,50% 

3,92% TIB 098 - Limoeiro 0,41% 

AHE São Jerônimo** 0,01% 

* Segundo informações contidas no respectivo Estudo de Impacto Ambiental.  

** O EIA/RIMA deste empreendimento não traz a planimetria de áreas produtivas afetadas por município, o que 
permitiria calcular com precisão a porção de território afetado em cada subespaço. Portanto, admitiu-se que a área 
afetada concentra-se nos municípios de Sapopema, Tamarana, São Jerônimo da Serra e Londrina, pertencentes ao 
subespaço IV – Polarização de Londrina com Presença de TI, desprezando a porção que estaria no município de 
Ortigueira, pertencente ao subespaço III – Área de Influência da Silvicultura com Restrições a Circulação.  

O subespaço IV – Polarização de Londrina com Presença de TI será o mais impactado pelos 
empreendimentos, uma vez que os reservatórios dos TIB 122m – Cebolão Médio e TIB 098 – 
Limoeiro inundarão mais áreas agrícolas produtivas do que os dos TIB 392 – Santa Branca e TIB 
321a – Telêmaco Borba.  

Além disso, pode-se dizer que os impactos são potencializados se consideradas as áreas de 
inundação do reservatório do AHE São Jerônimo que está localizada no subespaço IV – 
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Polarização de Londrina com Presença de TI. Já o reservatório da UHE Mauá provoca um 
aumento de perda relativa de área produtiva no subespaço III – Área de Influência da Silvicultura 
com Restrições a Circulação, onde se localiza esse empreendimento. 

• Perda Absoluta de Áreas Produtivas 

Áreas de agropecuária e de reflorestamento alagadas 

Esse elemento de avaliação foi trabalhado da maneira análoga ao elemento anterior, em se 
tratando de áreas absolutas e, portanto, indicadas em hectares. O Quadro 4.3.3.3 / 3 indica a 
perda de área agrícola e de pastagem, em número de hectares, que ocorrerá em cada 
subespaço em função dos aproveitamentos previstos e por subespaço. 

Quadro 4.3.3.3 / 3 - Perda Absoluta de Áreas de Agropecuária (em ha) 

Subespaço Aproveitamento Área perdida (ha) 

III – Área de Influência da Silvicultura 
com Restrições a Circulação 

TIB 392 - Santa Branca 452 

3.708 TIB 321a - Telêmaco Borba Alto  101 

UHE Mauá* 3.154 

IV – Polarização de Londrina com 
Presença de TI 

TIB 122m - Cebolão Médio 435 

2.500 TIB 098 - Limoeiro 1.239 

AHE São Jerônimo** 1.326 

* Segundo informações contidas no respectivo Estudo de Impacto Ambiental.  

** O EIA / RIMA deste empreendimento não traz a planimetria de áreas produtivas afetadas por município, o que 
permitiria calcular com precisão a porção de território afetado em cada subespaço. Portanto, admitiu-se que a área 
afetada concentra-se nos municípios de Sapopema, Tamarana, São Jerônimo da Serra e Londrina, pertencentes ao 
subespaço IV – Polarização de Londrina com Presença de TI, desprezando a porção que estaria no município de 
Ortigueira, pertencente ao subespaço III – Área de Influência da Silvicultura com Restrições a Circulação.  

Da mesma forma, a perda absoluta de áreas de reflorestamento é indicada no 
Quadro 4.3.3.3 / 4, em número de hectares, por aproveitamento, por alternativa e por 
subespaços.  

Quadro 4.3.3.3 / 4 - Perda Absoluta de Áreas de Reflorestamento (em ha) 

Subespaço Aproveitamento 
Percentual de área 

perdida 

III – Área de Influência da Silvicultura 
com Restrições a Circulação 

TIB 392 - Santa Branca 73 

2.508 TIB 321a - Telêmaco Borba Alto  328 

UHE Mauá* 2.107 

IV – Polarização de Londrina com 
Presença de TI 

TIB 122m - Cebolão Médio 10 

32 TIB 098 - Limoeiro 1 

AHE São Jerônimo** 21 

* Segundo informações contidas no respectivo Estudo de Impacto Ambiental.  

** O EIA/RIMA deste empreendimento não traz a planimetria de áreas produtivas afetadas por município, o que 
permitiria calcular com precisão a porção de território afetado em cada subespaço. Portanto, admitiu-se que a área 
afetada concentra-se nos municípios de Sapopema, Tamarana, São Jerônimo da Serra e Londrina, pertencentes ao 
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subespaço IV – Polarização de Londrina com Presença de TI, desprezando a porção que estaria no município de 
Ortigueira, pertencente ao subespaço III – Área de Influência da Silvicultura com Restrições a Circulação.  

Dos números apresentados nos quadros acima, observa-se que, excluindo-se a UHE Mauá e o 
AHE São Jerônimo, o impacto relativo à perda absoluta de áreas agrícolas será maior no 
subespaço IV – Polarização de Londrina com Presença de TI, enquanto que a perda absoluta 
de áreas de reflorestamento será maior no subespaço III – Área de Influência da Silvicultura 
com Restrições a Circulação.  

Como o reservatório da UHE Mauá é bastante extenso, as áreas produtivas que serão perdidas 
em razão da sua formação acabam por elevar a perda absoluta de áreas produtivas, tanto em 
termos do reflorestamento, quanto das áreas de produção agropecuária. Desta maneira, é o 
subespaço III - Área de Influência da Silvicultura com Restrições a Circulação o que 
apresentará a maior perda de áreas produtivas em termos absolutos.  

• Perda de Áreas de Mineração de Areia 

A mineração de areia é uma atividade difusa ao longo do rio Tibagi e de difícil identificação e 
mensuração. Ainda que a mineração de areia seja uma atividade de menor importância na 
economia da Bacia do Tibagi, ela está diretamente relacionada à atividade de construção civil. 
Conseqüentemente, a perda de áreas onde atualmente ocorre mineração de areia pode levar a 
um impacto nesse setor.  

Contudo, avalia-se que este impacto seja de baixa magnitude, justamente por se tratar de uma 
atividade difusa que pode ser deslocada para outras localidades ao longo do rio Tibagi e seus 
afluentes. No entanto, algum grau de impacto ocorrerá na economia e no emprego local e, 
conseqüentemente, a variável deve ser considerada. 

O Quadro 4.3.3.3 / 5 mostra a ocorrência do impacto por aproveitamento e subespaço, sendo que o 
valor 1 indica a ocorrência do impacto e o valor 0 indica a não ocorrência. 

Quadro 4.3.3.3 / 5 –Perda de Áreas de Mineração de Areia 

Subespaço Aproveitamento 
Ocorrência de 

impacto 

III – Área de Influência da Silvicultura 
com Restrições a Circulação 

TIB 392 - Santa Branca 1,0 

TIB 321a - Telêmaco Borba Alto  1,0 

UHE Mauá* 1,0 

IV – Polarização de Londrina com 
Presença de TI 

TIB 122m - Cebolão Médio 0,0 

TIB 098 - Limoeiro 0,0 

AHE São Jerônimo** 1,0 

* Segundo informações contidas nos respectivos Estudos de Impacto Ambiental.  

Diferentemente das outras variáveis de impacto, a perda de mineração de areia é indicada 
apenas em função de sua ocorrência ou sua ausência. Assim, a partir dos dados apresentados 
acima, na avaliação de impacto da perda de áreas de mineração de areia o impacto foi máximo 
no subespaço III – Área de Influência da Silvicultura com Restrições a Circulação. Esse 
impacto terá sua magnitude potencializada pela presença, nesse subespaço, da UHE Mauá, 
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que deverá comprometer diversos portos de areia, localizados principalmente na região de 
Lajeado Bonito, no município de Ortigueira, e na periferia de Telêmaco Borba. 

No Subespaço IV – Polarização de Londrina com Presença de TI, o AHE São Jerônimo deverá 
afetar dois portos de areia: um em Sapopema, e outro em Tamarana, o que torna também o 
impacto neste subespaço máximo.  

4.4. Avaliação de Impactos Socioambientais Positivos da Alternativa 
Selecionada  

A avaliação dos impactos positivos da alternativa selecionada considerou a dinamização do 
mercado de trabalho e a melhoria das finanças municipais.  

• Dinamização do Mercado de Trabalho 

O indicador dinamização do mercado de trabalho foi calculado com informações de População 
Economicamente Ativa – PEA –, e de empregos diretamente gerados pela implantação dos 
aproveitamentos, segundo orientação do Manual de Inventário de Bacias Hidrográficas (MME, 
2007). Ele é definido pela proporção da PEA do município de apoio à obra equivalente aos 
empregos na fase de construção. 

Não é possível inferir que todos os empregos gerados serão atendidos pela população do 
município de apoio à obra. Porém, essa proporção indica o aumento da circulação de dinheiro 
na região e a consequente dinamização da economia local.  

Os dados de PEA foram obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística disponíveis 
(ano base 2000). Os dados de emprego gerados são estimados com base na potência 
instalada de cada aproveitamento e são fornecidos pela área de engenharia. 

O Quadro 4.4 / 1 apresenta os impactos positivos na geração de emprego diretos por município 
afetado, para cada aproveitamento da alternativa selecionada. 
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Quadro 4.4 / 1 – Impacto Positivo por Aproveitamento 

Aproveitamento 
Localização do 

Canteiro 
Empregos 

Diretos 
PEA Percentual 

TIB 392 - Santa Branca Tibagi 855 7.827 11% 

TIB 321a - Telêmaco Borba Alto Telêmaco Borba 1.168 25.176 5% 

UHE Mauá  Ortigueira 1.530 * 10.114 15% 

AHE São Jerônimo  São Jerônimo da Serra 1.000 * 5.393 19% 

TIB 122m – Cebolão Médio Londrina 1.955 231.144 1% 

TIB 98 - Limoeiro Assaí 1.979 7.833 25% 

Fonte: PEA – Censo Demográfico – IBGE, 2000 
* Segundo informações contidas nos respectivos Estudos de Impacto Ambiental.  

O aproveitamento que gera o maior impacto positivo é o TIB 098 – Limoeiro. Isto se deve não 
só pela quantidade de mão-de-obra necessitada, assim como pela população reduzida do 
município afetado, que se reflete na baixa PEA, fazendo com que a proporção de empregos 
diretos da obra alcance um percentual de 25% da PEA. O menor impacto positivo será gerado 
pelo aproveitamento TIB 122m – Cebolão Médio, em função de seu canteiro de obra localizar-
se no município de Londrina, maior município da bacia. 

Para a UHE Mauá e o AHE São Jerônimo, conta-se com os dados apresentados nos 
respectivos EIA / RIMAs. No caso da UHE Mauá, estima-se que as obras deverão gerar 1.530 
empregos diretos, enquanto que, para o AHE São Jerônimo, serão 1.000 empregos diretos no 
pico das obras. Considerou-se para efeito deste impacto que o canteiro de obras da UHE Mauá 
localiza-se em Ortigueira e do AHE São Jerônimo em São Jerônimo da Serra.  

• Melhoria das Finanças Municipais  

Outro significativo impacto gerado pela implantação de empreendimentos hidrelétricos refere-
se ao aumento da arrecadação municipal dos municípios que tiverem suas áreas alagadas 
e/ou que sejam sede das obras da barragem. 

A Compensação Financeira pelo Uso dos Recursos Hídricos – CFURH é calculada em função 
das áreas de inundação dos reservatórios dos aproveitamentos. Ela é recolhida anualmente ao 
longo da fase de operação das usinas e é considerada como um impacto positivo permanente 
para os municípios afetados. 

A compensação financeira é distribuída proporcionalmente às áreas afetadas de cada 
município, conforme apresentado no Quadro 4.4 / 2. 
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Quadro 4.4 / 2 - Estimativa da Compensação Financeira pelo Uso dos Recursos Hídricos (CFURH) 
dos Aproveitamentos  

Subespaços Aproveitamento 
Município 
Atingido 

Total Gerado 
por 

Aproveitamento 
da Alternativa 
Selecionada 

Soma da 
Receita dos 
Municípios 

do 
Subespaço 

Percentual 
sobre a 
Receita 

(R$ ao ano) (R$ / 2008) 

I – Agroindústria, 
com influência da 
imigração 
européia 

TIB 392 - Santa Branca Carambeí 18.668     

TOTAL SUBESPAÇO 18.668 497.041.550 0,004% 

III – Área de 
Influência da 
Silvicultura com 
Restrições à 
Circulação 

TIB 321a - Telêmaco Borba 
Alto Imbaú 33.652 

    

TIB 392 - Santa Branca Tibagi 453.086 

TIB 321a - Telêmaco Borba 
Alto Tibagi 316.142 

TIB 321a - Telêmaco Borba 
Alto Telêmaco Borba 534.743 

UHE Mauá Telêmaco Borba 1.351.413 

UHE Mauá Ortigueira 1.169.518 

TOTAL SUBESPAÇO 3.858.555 215.514.660 1,79% 

IV – Polarização 
de Londrina com 
Presença de 
Terras Indígenas 

TIB 122m - Cebolão Médio São Jerônimo  
da Serra 12.829 

    

AHE São Jerônimo São Jerônimo  
da Serra  580.206 

TIB 098 - Limoeiro Ibiporã 62.536 

TIB 122m - Cebolão Médio Londrina 422.265 

TIB 098 - Limoeiro Londrina 955.484 

AHE São Jerônimo Londrina 62.293 

TIB 122m - Cebolão Médio Assaí 537.897 

TIB 098 - Limoeiro Assaí 426.725 

AHE São Jerônimo Ortigueira 1.359.971 

AHE São Jerônimo Curiúva 2.248 

AHE São Jerônimo Sapopema 222.411 

AHE São Jerônimo Tamarana 249.576 

TOTAL SUBESPAÇO 4.894.441 1.442.532.027 0,34% 

 

De uma forma geral, o impacto positivo, de caráter permanente, por subespaço, pode ser 
considerado baixo. 
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Conforme se observa no quadro apresentado, a melhoria na arrecadação municipal não é 
substancial, atingindo o patamar superior a 1% apenas no Subespaço III – Área de Influência 
da Silvicultura com Restrições à Circulação, onde percentual de compensação financeira dos 
municípios desse subespaço com relação à receita total dos mesmos atinge o patamar de 
1,79%, para os municípios de Imbaú, Tibagi, Telêmaco Borba e Ortigueira, devido à formação 
dos reservatórios dos aproveitamentos TIB 392 – Santa Branca, TIB 321a – Telêmaco Borba 
Alto e da UHE Mauá. Cabe ressaltar que a maior área de alagamento desta última faz com que 
esse percentual sofra um aumento significativo. 

Cabe ressaltar que os municípios do Subespaço IV – Polarização de Londrina com Presença 
de Terras Indígenas, apesar de também receberem a CFURH decorrente da implantação da do 
AHE São Jerônimo e sendo seu reservatório mais extenso que os demais, não impacta de 
maneira mais significativa as finanças dos municípios afetados, com exceção de Ortigueira, 
que deverá receber compensação financeira tanto da UHE Mauá quanto da AHE São 
Jerônimo. 
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5. CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS 

No presente estudo, “conflito” é entendido como situação de tensão, real ou potencial, 
resultante de concorrência entre direitos, interesses, usos, atribuições e jurisdições de duas ou 
mais partes querelantes em torno do objeto do conflito. As partes envolvidas nos conflitos 
correspondem a grupos de interesse ou atores de expressão social que representam 
interesses socialmente distinguíveis. O objeto do conflito é de natureza pública, implica todo o 
corpo social e refere-se a interesses difusos. 

Foram identificadas quatro categorias de atores sociais com atuação na bacia do rio Tibagi, 
relacionados à mobilização por temas sociais e ambientais: instituições de ensino e pesquisa, 
instituições públicas, Organizações Não Governamentais (ONGs) e entidades profissionais. 

A maioria destes atores tem se manifestado publicamente quanto a questões ambientais da 
bacia do rio Tibagi, especialmente no que se refere à implantação da UHE Mauá e de novos 
aproveitamentos hidrelétricos, conforme abordado adiante.  

Foram relacionados ainda atores que participaram dos Seminários Públicos para discussão do 
Termo de Referência da AAI da Bacia do rio Tibagi, assim como instituições de ensino e 
pesquisa que não se manifestaram publicamente mas cujo alinhamento a grupos de interesse 
atuantes no conflito é possível inferir. 

Esses atores estão listados a seguir. 

• Instituições de Ensino e Pesquisa  

− Universidade Federal do Paraná – UFPR; 

− Universidade Estadual de Londrina – UEL; 

− Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG; 

− Universidade Estadual de Maringá – UEM; 

− Centro Universitário Filadélfia – UniFil. 

• Instituições Federais 

− Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA – 
Autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia 
administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. Sua atuação na 
bacia do rio Tibagi se dá por meio do Escritório Regional de Londrina. 

− Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA – Órgão que tem como 
missão implementar a política de reforma agrária e realizar o ordenamento fundiário 
nacional, contribuindo para o desenvolvimento rural sustentável. 

• Instituições Estaduais 

− Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA – Entidade 
coordenadora do Sistema Estadual de Gestão Ambiental e dos Recursos Hídricos do 
Estado do Paraná e tem por finalidade formular e executar as políticas de meio ambiente, 
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de recursos hídricos e atmosféricos, biodiversidade e florestas, cartográfica, agrária-
fundiária, controle da erosão e de saneamento ambiental e gestão de resíduos sólidos.  

− Instituto Ambiental do Paraná – IAP – Órgão estadual cuja missão é proteger, preservar, 
conservar, controlar e recuperar o patrimônio ambiental, buscando melhor qualidade de 
vida e o desenvolvimento sustentável com a participação da sociedade. 

− Instituto das Águas do Paraná – Responsável pela formulação e execução da Política 
Estadual de Recursos Hídricos e pela implementação do Sistema Estadual de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

• Instituições Municipais 

− Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Londrina - SEMA – Atua, juntamente com 
outros órgãos municipais, estaduais e federais, no sentido de preservar o meio ambiente 
e propiciar a correta utilização dos recursos naturais do Município.  

− Conselho Municipal de Meio Ambiente de Londrina – CONSEMMA – Órgão normativo, 
deliberativo, consultivo e fiscalizador do Meio Ambiente de Londrina. 

• Consórcios Intermunicipais 

− Consórcio Intermunicipal da Bacia do Capivara – CIBACAP – Abrange os 11 municípios 
do norte do Paraná banhados pela represa da Usina Hidrelétrica de Capivara, sendo um 
dos seus objetivos o aproveitamento turístico da área, com programas de manejo, em 
particular, com atividades relacionadas à pesca e aos esportes náuticos.  

− Consórcio para Proteção Ambiental da Bacia do rio Tibagi – COPATI – Tem em seu 
quadro de associados 35 prefeituras e 33 das mais importantes empresas e instituições 
do Paraná e do Brasil. Seus objetivos principais são a recuperação da mata ciliar, a 
eliminação de lixões e implantação de coleta seletiva; implantação de programa de 
educação ambiental; e o aumento da coleta e tratamento de esgoto.  

• Comitê de Bacia 

− Comitê da Bacia do Rio Tibagi – Instituído pelo Decreto Estadual N0 5.790, de 13 de 
junho de 2002, é um órgão colegiado, vinculado ao Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos, com atribuições normativas, deliberativas e consultivas, a serem exercidas em 
sua área de atuação e jurisdição, compreendidas pela bacia hidrográficas do Rio Tibagi. 

• Instituições Indigenistas 

− Fundação Nacional do Índio – FUNA I– Órgão do governo que estabelece e executa a 
política indigenista no Brasil.  

− Conselho Indígena Estadual do Paraná – Integrante da ARPINSUL, (Articulação dos 
Povos Indígena do Sul), cujo objetivo é promover e articular os povos indígenas da 
Região Sul.  
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• Justiça Estadual 

− Centro de Apoio às Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente – CAOPMA – 
Tem por objetivo promover a tutela de interesses sociais e individuais indisponíveis, 
difusos e coletivos, em matéria de meio ambiente, na ordem cível, administrativa e 
criminal (art.225, parágrafo 3º da Constituição Federal).  

• Empresas de Energia 

− Companhia Paranaense de Energia – COPEL – Empresa paranaense de capital aberto 
empreendedora de várias usinas hidrelétricas instaladas no estado do Paraná, 
responsável pro geração e transporte de energia elétrica.  

− Eletrosul Centrais Elétricas S.A. – Empresa subsidiária da Centrais Elétricas Brasileiras 
S.A. – Eletrobrás e vinculada ao Ministério de Minas e Energia. É uma sociedade de 
economia mista de capital fechado, e atua nas áreas de geração e transmissão de 
energia elétrica. 

• Organizações não Governamentais 

− Consórcio para Proteção Ambiental da Bacia do Rio Tibagi - COPATI – Organismo que 
teve início como uma entidade ambientalista com forte projeção política voltada às ações 
que pudessem gerar benefícios políticos às prefeituras associadas. Recentemente, 
estruturou-se para aglutinar indústrias e usuários da água como associados e se 
candidatou para ser Agência de Bacia, entidade executiva descentralizada prevista na lei 
paranaense de recursos hídricos. 

− Comissão Pastoral da Terra – CPT – Desenvolve o trabalho de base junto aos povos da 
terra e das águas, como convivência, promoção, apoio, acompanhamento e assessoria. 

− Movimento de Atingidos por Barragens – MAB – Congrega famílias atingidas, direta ou 
indiretamente, por barragens. 

− União de Entidades Ambientalistas do Paraná – UNEAP – Congrega entidades 
ambientalistas do estado. 

− Patrulha das Águas – Desenvolve atividades de proteção do meio ambiente, em especial 
na reciclagem de resíduos sólidos. 

− Meio Ambiente Equilibrado – MAE – Desenvolve projetos ambientais entre os quais o 
Ecometrópole para recuperação e gestão ambiental de bacias e micro-bacias 
hidrográficas no baixo Tibagi; Corredor Ecológico do Parque Arthur Thomas ao Tibagi; 
Recuperação de Vegetação Ciliar e Reserva Legal no Município de Londrina.  

− Grupo Fauna – Desenvolve atividades em Ponta Grossa para prevenir e reprimir qualquer 
ato de crueldade, abuso e maus tratos aos animais. 

− Frente de Proteção do Rio Tibagi – Organiza um conjunto de entidades que se mobilizam 
quanto à implantação de empreendimentos no rio Tibagi. 

− Liga Ambiental – Organização dedicada à defesa do meio ambiente e populações locais. 

− Associação de Defesa do Meio Ambiente – AMAR – Tem por objetivo principal proteger e 
defender o meio ambiente, o consumidor, o contribuinte, o patrimônio artístico, histórico, 
paisagístico e cultural, os direitos humanos, políticos e civis. 
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• Entidades Profissionais 

− Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Ponta Grossa; 

− Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Castro; 

− Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina; 

− Associação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná; 

− Associação dos Pescadores; 

− Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado do Paraná; 

− Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA Paraná. 

5.1. Conflitos Existentes  

A identificação de conflitos no cenário atual foi baseada em notícias divulgadas pelas mídias 
assim como na análise de trabalhos e levantamentos já desenvolvidos sobre a bacia.  

Os atuais conflitos podem ser divididos em dois tipos: por um lado, aqueles decorrentes da 
dinâmica socioambiental da bacia e, por outro lado, aqueles potenciais, resultantes de 
interferências dos barramentos propostos com os programas e planos existentes. 

Nos Relatórios Preliminares – 2001 sobre a Bacia do rio Tibagi (2002), emitidos pelo Projeto 
Marca d’Água, foram considerados conflitos existentes quanto ao uso da água na referida 
bacia, pelos entrevistados a emissão de esgoto doméstico e efluentes industriais, assim como 
a poluição agroquímica. 

As questões relacionadas ao esgoto doméstico levantadas pelos entrevistados no relatório 
supracitado estão a cargo da SANEPAR – Empresa de Saneamento do Paraná, responsável 
pela construção de redes de coleta de esgotos e de estações de tratamento. Contudo, a 
questão do lançamento clandestino de efluentes ainda não foi equacionada, talvez por não 
figurar entre as prioridades da SANEPAR. Embora haja fiscalização, o problema ainda é muito 
grave, pois existem inúmeros lançamentos de esgotos clandestinos na rede hídrica urbana, na 
maioria dos municípios da bacia. A despeito de técnicos da SANEPAR alegarem que no rio 
Tibagi o esgoto doméstico não figura como relevante, uma vez que Londrina tem 100% do 
esgoto tratado, entrevistados apontaram que o lançamento clandestino de efluentes líquidos 
figura entre os problemas relevantes da bacia.  

Os estudos realizados pelo Projeto Marca d’Água apontam que grande parte dos entrevistados 
destacam que a baixa taxa de ocorrência de mata ciliar no Tibagi facilita o carregamento de 
agrotóxicos das lavouras aos cursos de água, embora não tenha sido especificado em quais 
trechos do rio isso ocorre. Com o objetivo de recompor a mata ciliar, o Consórcio Intermunicipal 
para a Proteção Ambiental da Bacia do rio Tibagi – COPATI, durante sua primeira fase de 
atuação, realizou o plantio de 500.000 mudas nas margens do rio Tibagi e seus afluentes. 
Conforme depoimentos obtidos nos estudo, as mudas “foram plantadas aleatoriamente, sem o 
devido levantamento pedológico”, logo, “milhares de mudas” nunca se desenvolveram 
corretamente.  
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Na criação do COPATI, políticos e pescadores apontaram redução da quantidade e do 
tamanho dos peixes no rio Tibagi desde o início da década de 1980, devido à modernização da 
agricultura e, conseqüente, o aumento do uso de agrotóxicos. 

No que diz respeito à poluição industrial, um problema significativo na geração de conflito 
quanto ao uso da água na bacia, foi desenvolvida, na segunda fase do COPATI, uma política 
para agregar as indústrias poluidoras e / ou usuárias das águas do rio Tibagi, paralelamente a 
um esforço de gestão ambiental do setor industrial, com um selo próprio de classificação, 
intitulado RIO TIBAGI – PR 5. Um exemplo dos resultados obtidos pelas ações é a redução 
significativa da poluição gerada pela indústria Klabin, que contribuía com 60% do efluente 
industrial lançado no rio Tibagi, em 1989, após a modernização do processo industrial. Outras 
empresas, com a Cervejaria FEMSA (Kaiser), a TetraPak (embalagens) e a Iguaçu Celulose, 
hoje também possuem projetos de redução de lançamento de efluentes industriais. 

Os levantamentos e entrevistas realizadas apontaram à exploração de areia na região de 
Ponta Grossa como responsável pela ampliação da área de várzea do rio, comprometendo a 
mata ciliar em diversos trechos. O último caso foi denunciado pela Associação de Defesa do 
Meio Ambiente de Araucária (AMAR), que responsabiliza as empresas extratoras de areia pela 
ampliação da largura do Tibagi e pela eliminação de mata ciliar. 

5.2. Conflitos Potenciais  

A principal situação de conflito existente, que será potencializada por novos empreendimentos 
hidrelétricos a serem implantados na bacia, é aquela referente à UHE Mauá, desencadeada 
por atores como o CONSEMMA de Londrina, o Comitê de Bacia do rio Tibagi, pesquisadores 
da UEL e Organizações Não Governamentais, como a Liga Ambiental.  

No sentido de defender a paralisação das obras das obras da UHE Mauá e evitar a 
implantação de novas usinas hidrelétricas na bacia do rio Tibagi, esses atores se utilizam 
frequentemente dos seguintes argumentos:  

a. O estado do Paraná seria superavitário na produção de energia elétrica, não devendo mais 
ser objeto de implantação de hidrelétricas. Esse argumento desconsidera que o sistema 
nacional de energia é interligado e que a região sul tem sofrido períodos de estiagem, sendo 
abastecida por energia produzida em outras regiões ou estados do país; 

b. A qualidade da água do rio Tibagi relaciona-se principalmente à oxigenação do rio pela 
preservação das corredeiras e não à necessidade de tratamento nos esgotos urbanos e 
industriais e ao controle do uso de agroquímicos pelas atividades agrícolas. Esse argumento 
desconsidera que o lançamento de efluentes sem tratamento nos corpos d’água é vedado 
por lei; 

c. A energia hidrelétrica emite mais gases de efeito estufa do que as usinas termelétricas. 
Esse argumento não tem base técnica visto que, comprovadamente, os reservatórios das 
usinas hidrelétricas não emitem mais gases de efeito estufa que as usinas termelétricas; 

d. É preciso pesquisar outras formas de geração de energia que não a hidrelétrica. Outras 
formas de geração de energia vêm sendo pesquisadas e implantadas sempre que as 
condições naturais permitem (caso da energia eólica) e haja viabilidade técnico-econômica. 
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Considera-se então, que esses conflitos, já existentes, serão potencializados com as propostas 
de implantação de novas usinas hidrelétricas, mesmo que de pequeno porte, na bacia do rio 
Tibagi.Considera-se a seguir as ações potenciais geradoras de conflitos entre diferentes 
grupos de interesse, em função da presença de novos empreendimentos. 

Durante a fase de construção das UHEs, inúmeras transformações locais irão ocorrer, 
principalmente em função da mobilização de um grande contingente de mão-de-obra e da 
atração de migrantes vindos, muitas vezes, de outras regiões do país, em virtude da criação de 
novas oportunidades de empregos diretos e indiretos.  

Essa população atraída irá gerar um aumento na demanda pelo atendimento de saúde com a 
sobrecarga dos serviços existentes e, conseqüentemente, uma queda do padrão de 
atendimento, já insuficiente. Da mesma forma, irá aumentar a demanda por consumo de água 
tratada e pela coleta e tratamento de efluentes sanitários e lixo domiciliar. A busca por 
unidades habitacionais deverá trazer alteração nos preços dos imóveis, interferindo no 
mercado imobiliário local. A insuficiência dos serviços públicos e o encarecimento da moradia 
poderão desencadear conflitos entre a população local e a população atraída, envolvendo o 
poder público municipal. 

As alterações no rio também podem ocasionar novos conflitos, principalmente, pela 
modificação de ambientes significativos para a reprodução de peixes com diminuição da 
riqueza ictiofaunística e, conseqüentemente, a redução do potencial pesqueiro, prejudicando o 
desenvolvimento da pesca por parte da população ribeirinha, atividade associada a sua 
sobrevivência. A diminuição dos estoques populacionais de peixes pela inundação de áreas 
consideradas significativas para seu processo de reprodução poderá comprometer atividades 
de pesquisa. Deve-se considerar, ainda, a importância desse ambiente na cultura indígena. 

Essas alterações poderão desencadear conflitos entre os empreendedores e pescadores, 
ONGs, instituições de ensino e pesquisa e povos indígenas. 

A inundação de terras agricultáveis poderá demandar a relocação do agricultor para outras 
áreas, às vezes menos férteis e sem acesso à água, podendo desencadear conflitos entre 
estes agricultores, apoiados por ONGs de caráter nacional, que trazem uma prática de muitos 
anos de resistência, a exemplo do MAB – Movimento dos Atingidos pelas Barragens, contra os 
empreendedores do setor hidrelétrico. 

Os conflitos potenciais entre a população afetada pela implantação de novos empreendimentos 
apoiada pelas ONGs representativas, como o MAB, com os empreendedores, no que se refere 
à situação de moradia futura, especialmente entre aqueles que não detêm o título das terras, 
são tradicionais nas obras do setor elétrico.  

Além disso, parte da população rural, objeto de reassentamento compulsório, poderá perder 
suas relações de vizinhança e estratégias de sobrevivência, importante fonte de renda não 
monetária para um contingente de baixa renda, o que pode reforçar os conflitos com o 
empreendedor. Essa população afetada poderá ser instruída quanto aos empreendimentos por 
entidades da sociedade civil que se posicionem contra a implantação de barragens, 
desencadeando situações conflituosas entre os atores envolvidos.  

Deve-se considerar ainda a possibilidade de situações conflituosas entre ambientalistas e 
instituições de pesquisa com os empreendedores, decorrentes de alteração na cobertura 



 

 TIB-I-00-000.007-RE-R0  
 NE267-GE-00-RF-001  

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO  Página: 138 
ENGENHEIRO JOSÉ LUIZ PETTENÁ  Revisão: 0 
CREA Nº 0600219777  Data: 20/07/2010 

 

 

vegetal, com rebatimento sobre a fauna associada, tanto no ambiente terrestre e quanto no 
ambiente ribeirinho, a exemplo da Mata Doralice, área de pesquisa da UEL.  

Finalmente, cabe ressaltar os conflitos que podem advir da interferência em Terras Indígenas, 
o que via de regra traz conflitos entre as Populações Indígenas e os empreendedores. 

O Quadro 5.2 / 1, apresentado a seguir, correlaciona as possíveis causas dos conflitos e os 
atores envolvidos.  

Quadro 5.2 / 1 - Identificação de Possíveis Causas de Conflitos e Atores Envolvidos 

Possíveis Causas do Conflito Atores Envolvidos 

Aumento da demanda por serviços de saúde e 
saneamento População Local X População 

Atraída X Poder Público Municipal  
Aumento do preço dos imóveis habitacionais 

Alterações no rio: diminuição da riqueza ictiofaunística; 
redução do potencial pesqueiro e alteração no ambiente 

ribeirinho 

ONGs, Instituições de Ensino e 
Pesquisa, Pescadores e Povos 
Indígenas X Empreendedores 

Relocação do agricultor para terras menos férteis, sem 
acesso à água 

Agricultores Afetados e ONGs X 
Empreendedores 

Diminuição de cobertura vegetal com rebatimentos sobre a 
fauna 

ONGs e Instituições de Ensino e 
Pesquisa X Empreendedores 

Reassentamento / relocação compulsória da população 
afetada 

População Afetada e ONGs X 
Empreendedores 

Interferência em Terras Indígenas Populações Indígenas e FUNAI X 
Empreendedores 

 

5.3. Conflitos Associados aos Empreendimentos do Setor Elétrico 

• UHE Capivara 

A usina hidrelétrica de Capivara, no rio Paranapanema, construída na década de 1970, 
inundou grandes áreas de municípios do baixo Tibagi sem que os proprietários tivessem 
recebido qualquer indenização do governo. As prefeituras da região criaram, posteriormente, o 
Consórcio Intermunicipal da Bacia do Capivara (CIBACAP) com a finalidade de cobrar as 
indenizações pela inundação causada pelo reservatório de Capivara, uma vez que houve a 
privatização do empreendimento, e a CESP, antiga proprietária, não havia cumprido acordo 
estabelecido com os proprietários. Em julho de 2001, a concessionária Duke Energy 
comprometeu-se, como medida compensatória, em financiar projetos de educação ambiental e 
turismo rural nos municípios afetados, além de oferecer um Plano de Gestão Ambiental para os 
municípios. 
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• AHE São Jerônimo 

A viabilização do aproveitamento São Jerônimo conta com efetiva mobilização contrária da 
comunidade civil organizada, tendo sido objeto da 21ª Romaria da Terra do Paraná, realizada 
nos municípios de São Jerônimo da Serra e de Jataizinho, no ano de 2006. 

No Estudo de Impacto Ambiental do AHE São Jerônimo, estava previsto o alagamento de 
terras indígenas, o que faria com que a sua construção dependesse de prévio consentimento 
das comunidades atingidas e de autorização do Congresso Nacional. Mesmo sem esse 
consentimento e sem a autorização do Congresso, foi dado prosseguimento ao licenciamento 
ambiental de São Jerônimo. À época, foram movidas ações civis públicas e ações populares e, 
como resultado destas, o Poder Judiciário definiu que só seriam expedidas licenças ambientais 
para a construção de barragens no rio Tibagi após a realização de um estudo prévio de 
impacto ambiental que abrangesse toda a bacia hidrográfica do rio Tibagi.  

Após esta posição do Poder Judiciário, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), que 
conduzia o licenciamento, emitiu uma declaração na qual coloca que a continuidade de 
qualquer licenciamento ambiental no rio Tibagi exigiria uma avaliação ambiental integrada de 
toda a bacia envolvida. A mesma posição teve o Instituto Ambiental do Paraná – IAP, que 
determinou que novos empreendimentos hidrelétricos também passassem por essa avaliação 
ambiental integrada da bacia.  

• UHE Mauá 

O fato gerador de maior conflito na bacia do rio Tibagi, atualmente, refere-se à construção da 
UHE Mauá, no curso médio do rio Tibagi.  

Após levantamento de informações e notícias divulgadas pelas mídias local, regional e 
nacional, pode-se dizer que existe uma situação de tensão estabelecida entre a sociedade civil 
organizada, notadamente as ONGs Liga Ambiental e MAE – Meio Ambiente Equilibrado, a 
Comissão Pastoral da Terra – CPT, o Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB e as 
demais entidades que compõem a Frente para Proteção ao rio Tibagi, a Universidade Estadual 
de Londrina (UEL) e o deputado estadual e presidente da Comissão de Ecologia e Meio 
Ambiente, Luiz Eduardo Cheida, que se mostram contrários à implantação de barragens na 
região. 

Em outra instância, o Ministério Público Federal – MPF e a Advocacia Geral da União do 
Paraná fizeram suas manifestações sobre as obras e estudos que estão em andamento na 
bacia do rio Tibagi. 

Em seminário público promovido pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE, em Londrina, em 08 
de dezembro de 2008, em atendimento ao Ministério Público, para discussão do Termo de 
Referência da AAI da Bacia do rio Tibagi, as manifestações contra a implantação da UHE Mauá 
foram constantes, especialmente dos representantes do Conselho Municipal de Meio Ambiente – 
CONSEMMA de Londrina, da UEL, do Comitê da Bacia do rio Tibagi, de ONGs e da CPT. 

Por solicitação do Ministério Público Federal, uma decisão liminar, proferida pelo juiz federal de 
Londrina, Alexei Alves Ribeiro, no dia 20 de janeiro de 2009, determinou ao Consórcio Cruzeiro 
do Sul (COPEL e ELETROSUL) a paralisação das obras no canteiro da UHE Mauá, situado 
entre Telêmaco Borba e Ortigueira. Enquanto não houve sentença definitiva na ação do 
Ministério Público Federal questionando as licenças ambientais do empreendimento, o juiz 
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ordenou ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP) a suspensão as licenças da UHE Mauá e 
proibiu o Consórcio da realização de qualquer ato baseados na Licença de Instalação (LI).  

Em março de 2009, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a pedido da COPEL, suspendeu 
a decisão que determinava a paralisação. A autorização para a continuidade das obras foi 
concedida pela presidente do TRF, Desembargadora Federal Silvia Goraieb, que entendeu que 
a paralisação das obras causaria danos graves à economia pública, como a demissão de 575 
trabalhadores e o não recolhimento de R$ 5 milhões em impostos. Além disso, haveria o 
adiamento do recolhimento de valores relativos à compensação financeira pela utilização dos 
recursos hídricos, calculados em R$ 220 milhões. 

Em 17 de abril de 2009, a Liga Ambiental ajuizou uma ação civil pública (ACP) perante a 
Subseção da Justiça Federal de Curitiba, com o objetivo de instar a FUNAI e a União Federal a 
iniciarem o processo de demarcação contínua das terras indígenas Kaingang da bacia do rio 
Tibagi e das terras indígenas Guarani das bacias dos rios Cinzas e Laranjinha.  

Dentre as terras Kaingang, estão aquelas localizadas onde se pretende construir a barragem para 
formação do reservatório da UHE Mauá, concedida ao Consórcio Energético Cruzeiro do Sul 
(COPEL / ELETROSUL). Essa ACP, que conta com o apoio da Frente de Proteção do rio Tibagi, 
da União das Entidades Ambientalistas do rio Paraná (UNEAP), do Centro de Apoio às 
Promotorias do Meio Ambiente (CAOPMA), do Conselho Indígena do Estado do Paraná e da 
comunidade de antropólogos paranaenses, pede que seja feita a paralisação das obras da UHE 
Mauá até que seja apresentado decreto legislativo emitido pelo Congresso Nacional que autorize 
sua instalação, conforme estabelecem o §3º do art. 231 da Constituição Federal de 1988. 

• Linha de Transmissão 

Encontra-se em andamento na bacia do rio Tibagi um conflito entre os índios Kaingang da 
Terra Indígena Barão de Antonina, situada em São Jerônimo da Serra, e a COPEL Companhia 
Paranaense de Energia.  

O conflito decorre do fato de existir uma linha de transmissão (LT) da COPEL que atravessa a 
Terra Indígena dos Kaingang. A COPEL teria oferecido como indenização a quantia de R$ 1,1 
milhão, mas os Kaingang não aceitaram o valor oferecido e exigem receber R$ 3,5 milhões.  

As negociações vêm sendo intermediadas pela FUNAI e pelo Ministério Público Federal. Em 
novembro de 2008 os índios já haviam realizado protesto, quando ameaçaram atear fogo na base de 
uma das 14 torres da LT, tendo recuado porque houve promessa de que a situação seria resolvida. 

Segundo a Procuradoria, havia uma reunião de negociação agendada para o dia 18 de março de 
2009, no entanto a mesma foi adiada sem que a FUNAI houvesse comunicado aos índios, que 
compareceram ao local marcado para a ocorrência desta reunião. Os índios viram com desconfiança 
a ausência dos demais participantes e a FUNAI alegou que houve falha de comunicação. 

Em razão disto, no dia 19 de março de 2009, quando faziam inspeção de rotina na LT, dois 
funcionários de uma empresa subcontratada pela COPEL foram retidos pelos índios. No dia 
seguinte, 20 de março de 2009, o antropólogo Alexandre Húngaro da Silva, ao tentar liberar os 
dois funcionários, também foi impedido de deixar a reserva. 

A Procuradoria deve marcar nova data para a tentativa de acordo entre os índios Kaingang e a 
COPEL (O Estado de São Paulo, 21 de março de 2009). 
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6. AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA 

Neste item é apresentada a Avaliação Ambiental Integrada da Alternativa Selecionada, que tem 
como finalidade complementar os estudos socioambientais realizados, de modo a fornecer um 
panorama da situação socioambiental futura da bacia hidrográfica, com e sem os 
aproveitamentos identificados pelos estudos de inventário. 

Primeiramente, são apresentados os cenários sem a implantação dos aproveitamentos da 
alternativa selecionada. Um segundo cenário, com a implantação dos aproveitamentos foi 
elaborado. Com base neste cenário foram analisados os efeitos cumulativos e sinérgicos 
decorrentes dos impactos socioambientais considerados mais significativos para os 
aproveitamentos hidroelétricos identificados na bacia  

Como resultado, são propostos indicadores de sustentabilidade para a bacia, diretrizes para o 
licenciamento dos empreendimentos da bacia e recomendações tanto para estudos 
complementares, como para o sistema de gestão da implantação e operação dos 
aproveitamentos.  

6.1. Cenário sem Aproveitamentos - 2030 

O Cenário 2030 sem Aproveitamentos foi construído considerando-se basicamente dois 
aspectos: 

− Tendências de evolução da economia brasileira para os próximos vinte anos e seus 
reflexos no estado do Paraná e nos municípios da bacia do Tibagi; 

− Tendências de evolução do uso do solo, da população e da criação animal na bacia do 
Tibagi. 

6.1.1. Evolução da Economia Brasileira e Paranaense: 2010 – 2030 

O Plano Nacional de Energia 2030 (PNE), elaborado em 2008 sob a coordenação da Empresa 
de Pesquisa Energética (EPE) tinha por objetivo fornecer subsídios para a formulação de uma 
estratégia sustentável de expansão da oferta de energia. Para tanto, procurou construir 
cenários relativos à evolução da economia brasileira no período 2010-2030.  

Segundo o PNE 2030, a atual fase de desenvolvimento da economia mundial (globalização) 
está centrada na crescente integração entre as economias nacionais, na abertura dos 
respectivos mercados e na liberalização dos fluxos financeiros. Nesse contexto, a evolução do 
comércio internacional torna-se o principal fator a ditar o ritmo de crescimento da economia 
mundial. As características da inserção internacional de cada país são também um elemento 
chave do crescimento das economias nacionais.  

A diminuição dos graus de conectividade global seja pela centralização do comércio 
internacional no interior dos grandes blocos econômicos - seja pela instabilidade ou interrupção 
da conectividade e desenvolvimento de medidas protecionistas – determinaria cenários menos 
favoráveis ao crescimento da economia mundial.  
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No primeiro cenário, o estudo prevê taxas de crescimento de 3,8% ao ano para a economia 
mundial. No cenário intermediário, essa taxa cairia para 3% ao ano. No cenário menos 
favorável, restringir-se-ia a 2,2% ao ano.  

O grau de inserção do Brasil na economia mundial, como visto acima, as competências 
nacionais e a capacidade de potencializar forças e remover ou mitigar obstáculos frente aos 
diferentes cenários de evolução da economia internacional, são as variáveis que determinam o 
impacto da evolução da economia mundial e uma das variáveis endógenas e exógenas sobre o 
PIB brasileiro. A competitividade nacional dos setores agroindustrial e bens intermediários, com 
forte crescimento no comércio mundial e a crescente internacionalização de empresas 
brasileiras consubstanciam os principais impactos da expansão da economia mundial sobre o 
PIB brasileiro.  

Cenários para a Evolução da Economia Brasileira  

No estudo da EPE, os cenários de evolução da economia brasileira dependem, principalmente, 
da interação entre a dinâmica da economia mundial e a capacidade brasileira de aproveitar 
contextos externos favoráveis ou mitigar os efeitos de uma evolução menos favorável do 
comércio internacional. O ritmo em que ocorrerá a redução dos gargalos logísticos e de 
infraestrutura e das desigualdades de renda no país, associado ao ritmo de crescimento da 
produtividade da economia seriam dessa forma, as principais variáveis endógenas e exógenas 
que concorrem para a determinação do ritmo de crescimento da economia nacional, no âmbito 
dos cenários acima propostos. 

A redução parcial dos gargalos logísticos de transportes, energia e de distribuição são 
desigualdades que impactam o nível de renda e restringem a capacidade nacional de 
aproveitamento das vantagens externas. No cenário nacional mais negativo, a permanência de 
expressivas deficiências de infraestrutura, a desigualdade de renda e a diminuição da 
produtividade da economia concorreriam para uma expressiva diminuição do ritmo de 
crescimento da economia nacional.  

A crescente integração da economia brasileira ao comércio mundial – determinada em primeiro 
lugar pela competitividade brasileira no fornecimento de commodities de base agro-mineral, e a 
crescente importância desses produtos numa economia mundial que cresce a partir dos países 
emergentes, em particular a China, garantiria, em todos esses cenários, um crescimento 
superior à média mundial. No cenário mais favorável, a economia brasileira cresceria ao ritmo 
de 5,1%. Nos cenários intermediários, 4,1% e 3,2% ao ano. Apenas no cenário mais 
desfavorável, o crescimento da economia brasileira igualaria o ritmo de crescimento da 
economia mundial (2,2% ao ano).  

Ao analisarmos o crescimento da economia nacional em termos setoriais, veremos que ele 
seria acompanhado dos seguintes fatores: i) a manutenção da participação relativa da 
agricultura no produto interno bruto e ii) o crescimento da participação dos serviços no PIB.  

O crescimento previsto para a renda per capita também varia segundo os cenários 
identificados: 4% ao ano no cenário mais favorável, e 3,2% / 2,2% e 1,5% nos cenários menos 
favoráveis.  



 

 TIB-I-00-000.007-RE-R0  
 NE267-GE-00-RF-001  

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO  Página: 143 
ENGENHEIRO JOSÉ LUIZ PETTENÁ  Revisão: 0 
CREA Nº 0600219777  Data: 20/07/2010 

 

 

A Evolução da Economia Paranaense e dos Municípios que Compõem a Bacia do Tibagi: 
Cenários para o Período 2010 – 2030 

As principais tendências que marcaram e marcam a evolução da economia do Paraná estão 
presentes, de forma diferenciada, nos municípios e sub-regiões da Bacia do Tibagi.  

O Paraná apresentou, no período 1985-2000, taxas de crescimento do PIB (a preço de fatores) 
superiores à média nacional, elevando expressivamente sua participação relativa na produção 
brasileira. Nesta década, seu crescimento acompanhou, com pequenas variações, o ritmo 
médio de crescimento da economia nacional. Essa fase de rápido crescimento da economia 
estadual esteve associada a fortes transformações econômicas.  

A principal característica da evolução recente da economia paranaense, nessa fase, foi o forte 
processo de diversificação e complexificação de sua base produtiva. A economia estadual, 
anteriormente centrada em atividades agropecuárias, agroindustriais e comerciais, transformou-se 
numa economia que embora mantenha uma expressiva produção agroindustrial, teve seu 
dinamismo transferido para o setor automotivo e aos serviços às empresas.  

Numa fase marcada pela reestruturação produtiva e diminuição do emprego industrial (1990-
2002), o Paraná foi um dos poucos estados onde o emprego industrial se elevou em termos 
absolutos. O estado tornou-se, após esse processo, o quinto mais industrializado do país (e o 
quarto do ranking das exportações). Com essa mudança de perfil produtivo a estrutura da 
economia do Paraná aproximou-se do perfil da região sudeste. O crescimento da economia 
paranaense passou a refletir de forma mais direta as dinâmicas que moldam a economia 
nacional: exportações de produtos agropecuários, minerais e industriais, além da maior 
inserção na divisão internacional do trabalho das grandes cadeias internacionais de valor.  

Os quadros 6.1.1 / 1 e 6.1.1 / 2, a seguir, mostram a evolução comparada das taxas de 
crescimento do valor agregado da produção e do PIB, no Paraná e no Brasil. 

Quadro 6.1.1 / 1 – Taxas de Crescimento do Valor Agregado da Produção -  
1985-2003 – Paraná e Brasil (em %) 

 Período 

1985-1989 1990-1993 1994-2003 1985-2003 

Paraná 26 10 39 102 

Brasil 14 06 26 55 

Fonte: Anuário Estatístico do Estado do Paraná (dados mais atuais) 

Quadro 6.1.1 / 2 – Taxas de Crescimento do PIB – 2003-2008 – Paraná e Brasil (em %) 

 Ano 

2003 2004 2005 2006 2007 
2008 

(estimativa) 
Paraná 4,48 4,94 -0,10 1,4 6,0 5,8 
Brasil 1,1 5,7 3,2 3,8 5,7 5,1 

Fonte: IBGE/ IPARDES (2003 a 2008) 

Como pode ser visto nos quadros acima, a economia paranaense apresentou, no período 
1985-2003, taxas de crescimento do valor agregado da produção superiores à média nacional, 
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sendo um dos estados brasileiros que apresentou maior dinamismo no período analisado. Nos 
últimos anos – 2003/2007 – podemos observar, apesar de flutuações anuais, uma relativa 
convergência entre os valores da taxa de crescimento do PIB estadual e do nacional.  

A evolução setorial da economia paranaense pode ser acompanhada no Quadro 6.1.1 / 3.  

Quadro 6.1.1 / 3 - Evolução Setorial do Valor Agregado – Paraná – 1975-1995 (em %) 

Setor Produtivo 1975 1980 1985 1995 

Agricultura 42,70 28,00 29,60 17,20 

Agronegócio 60,60 48,40 53,30 31,30 

Outras Atividades 39,40 51,10 46,70 68,70 

Exportações Agronegócio 0,40 0,50 0,80 1,00 

Exportações outros setores 1,96 1,75 1,75 1,41 

Fonte: IPARDES, Anuário Estatístico do Paraná, 2009.  

Como se pode observar, o dinamismo da economia paranaense repousava, em 1975, 
essencialmente sobre o agronegócio e, em particular, sobre o setor agrícola, então responsável 
por quase metade do valor agregado da economia estadual. Nos anos 1980 a agroindústria se 
torna o principal fator dinâmico do agronegócio e é responsável por 48,5% do valor agregado 
na economia estadual.  

No final da década de 1980, desenvolve-se a inflexão do perfil setorial da economia 
paranaense. O agronegócio deixa de ser o principal componente do valor adicionado da 
economia paranaense. A participação relativa da agricultura no agronegócio diminui ao mesmo 
tempo, expressando o processo de esgotamento das possibilidades de crescimento horizontal. 
O crescimento da produção agrícola passa a depender quase exclusivamente de aumentos de 
produtividade e de agregação de valor ao produto.  

A dinâmica do agrofornecimento e da agroindústria se torna decisiva na evolução do agregado 
agronegócio. Em que pese essa evolução, a agricultura e o agronegócio permanecem 
relevantes para a economia estadual, mas a dinâmica econômica estadual passa a ser puxada 
pela indústria e, principalmente, pelo setor de serviços, como indicam os dados no Quadro 
6.1.1 / 4.  

Quadro 6.1.1 / 4 - Composição Setorial do PIB do Paraná – 2006 (em milhares de reais e %) 

Agropecuária Indústria Serviços Total 

9.867 34.783 74.938 119.558 

8,3% 29,0% 62,7% 100,0% 

Fonte: IPARDES, Anuário Estatístico do Paraná, 2009.  

Essa mudança de perfil produtivo da economia paranaense e seu elevado grau de abertura ao 
exterior tornaram os cenários de evolução da economia paranaense mais convergente com as 
perspectivas de evolução da economia brasileira, reforçando o que foi afirmado anteriormente. 
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A Emergência de um Novo Modelo de Desenvolvimento da Economia Paranaense 

O Paraná inseriu-se na divisão nacional do trabalho em base à exploração de seus recursos 
naturais. Ao longo do tempo o Paraná consolidou sua economia em base à exploração desses 
mesmos recursos naturais e, numa segunda etapa, ao desenvolvimento de sua agroindústria. 
Nos últimos vinte anos, a internalização de modernos segmentos industriais, em particular o 
metal-mecânico, tornou-se o principal vetor de integração do estado à divisão nacional do 
trabalho.  

O Paraná integrou-se à economia nacional a partir da expansão da economia cafeeira e 
desenvolveu-se como diz Padis (1981) como uma economia periférica especializada na 
produção de alimentos, matérias primas e produtos agrícolas de exportação. Essa dinâmica 
econômica, centrada na exploração de vantagens produtivas estáticas – agricultura, minério, 
papel – não propiciou ao estado expressivo potencial de crescimento autônomo. Na década de 
1970 desenvolveu-se um processo de industrialização complementar à economia paulista 
(metal-mecânica) e de modernização da indústria tradicional – madeira, papel e agroindústria. 
Evolução que permitiu a implantação de empresas de grande porte no estado.  

Mais recentemente, o Paraná, em particular a Região Metropolitana de Curitiba, passou a 
integrar a rede de núcleos dinâmicos da economia brasileira. Sua estrutura industrial sofreu 
forte diversificação e as relações interindustriais se adensaram. A intensidade e a natureza dos 
novos investimentos redefiniram a inserção do estado na economia brasileira e requalificaram a 
relação de complementaridade com a economia paulista. Hoje, vários elos da economia 
paranaense se relacionam diretamente com o exterior, sem passar pela mediação de São 
Paulo.  

Em termos setoriais, a inserção da economia paranaense na divisão nacional do trabalho é 
bastante diferenciada. O setor metal-mecânico, hoje dominante, possui elevado potencial 
endógeno de efeitos diretos e de adensamento da matriz de relações inter industriais. O 
agronegócio responde por uma parcela expressiva da renda interna. Os investimentos no setor 
são expressivos e o desempenho competitivo do estado é excelente. Sua reestruturação 
produtiva vem sendo, entretanto, muito seletiva em termos espaciais.  

A nova dinâmica da economia estadual não está mais centrada na geração de riqueza a partir 
da agroindústria. Ela baseia-se hoje, cada vez mais, na expansão da indústria metal-mecânica. 
A reestruturação do agronegócio tem sido crescentemente seletiva e localizada, diferentemente 
do passado, quando a indústria da agricultura propiciava impulsos dinâmicos para quase todas 
as regiões do estado. Nesse contexto, as disparidades intra-regionais tendem a crescer.  

Em termos espaciais, a nova base dinâmica da economia localiza-se de forma concentrada no 
estado. Ela está quase integralmente situada na Região Metropolitana de Curitiba. Há também 
importantes investimentos em outras regiões do estado, mas de menor porte, pouco 
estruturantes e constituindo um desdobramento das estruturas produtivas já existentes. Não 
propiciam a diversificação e complexificação da estrutura produtiva regional.  

Essas novas dinâmicas econômicas – crescimento centrado no setor automotivo e menor 
difusão espacial do crescimento da agroindústria - redesenham o território estadual. Criam em 
base às centralidades urbanas e às características da base produtiva, espaços diferenciados 
em relevância econômica (grande, média e menor relevância) e espaços social e 
economicamente críticos. O grau de inserção ou exclusão na divisão nacional do trabalho 
desenha esses movimentos econômicos.  
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Entre os espaços de maior relevância econômica do estado (IPARDES, 2005) sobressai a área 
formada pela Região Metropolitana de Curitiba e entorno de Ponta Grossa e Paranaguá. Os 
municípios do entorno de Londrina-Maringá (dos quais alguns fazem parte da bacia do Tibagi) 
e os do entorno de Cascavel e Marechal Rondon constituem o segundo e terceiro espaços de 
grande relevância econômica. Apesar de seu expressivo dinamismo, sua importância relativa é 
menor. As atividades agroindustriais ainda são muito expressivas em ambas as regiões. No 
terceiro espaço de grande relevância, encontramos atividades de serviços (comércio, turismo e 
relações internacionais) a partir do município de Foz do Iguaçu. 

Os demais espaços estaduais desempenham papéis mais especializados ou permanecem 
relativamente à margem da dinâmica econômica do estado. Cabe destacar, em função do foco 
deste trabalho, o espaço de média relevância constituído por Telêmaco Borba e seu entorno, e 
o espaço socialmente crítico da porção central do estado.  

O espaço de média relevância econômica de Telêmaco Borba e entorno está centrado no 
complexo papeleiro e, complementarmente, madeireiro. É uma região fortemente 
especializada, dotada de importantes vínculos externos, mas que apresenta baixa sinergia 
regional, em função de sua baixa capacidade de geração de emprego e renda e de seus 
limitados encadeamentos com atividades comerciais e de serviços. Essa baixa sinergia 
regional é a principal diferença que leva a caracterizar o espaço como de média relevância 
econômica.  

Os municípios que compõe o espaço socialmente crítico da porção central do estado, com 
presença na bacia do Tibagi, se caracterizam pelo relativo isolamento logístico, predomínio de 
municípios majoritariamente rurais, de áreas com menor potencial agrícola e pela perda de 
população. 

Síntese 

O estado do Paraná deverá continuar crescendo, nas duas próximas décadas, a um ritmo 
bastante semelhante ao da economia brasileira. E poderá se afetado, da mesma forma que 
esta, pelos diferentes cenários de evolução previstos. Suas regiões, entretanto, se 
desenvolverão de forma diferenciada. A região metropolitana que sedia a nova base 
econômica da economia estadual – em particular o setor automotivo – deverá crescer a taxas 
mais elevadas. Esperam-se maiores taxas de crescimento na região metropolitana. Menores 
taxas de crescimento são esperadas para as demais regiões. Diferentemente do período que 
se encerra em 1990, quando a indústria da agricultura proporcionava impulsos dinâmicos para 
quase todas as regiões, a reestruturação do agronegócio se processa atualmente de forma 
seletiva e localizada, levando ao crescimento das desigualdades regionais.  

Os gargalos da agroindústria – centrada na produção de commodities e vendendo em 
mercados onde a concorrência se desenvolve via preços afetam direta e negativamente sua 
dinâmica. Mais recentemente, no comércio internacional, as transações de produtos 
processados vêm superando largamente em valor as que envolvem apenas commodities. 
Nesse sentido, embora competitiva, a agroindústria paranaense apresenta um perfil a 
contracorrente das tendências dinâmicas do comércio internacional. O que não deixará de se 
refletir em sua evolução futura.  
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6.1.2. Características, Espacialização e Tendências dos Municípios da Bacia do 
Tibagi 

A bacia do Tibagi é atravessada por quatro regiões. Estas imprimem à bacia suas marcas, mas 
não sua identidade. Dessa forma, procura-se aqui identificar as principais dinâmicas em curso 
na bacia a partir das centralidades que recortam seu território e da evolução do uso do solo. As 
centralidades informam sobre o potencial de crescimento e diversificação industrial e de 
evolução e sofisticação dos serviços. As dinâmicas que influenciam a evolução do uso da terra, 
sobre os cenários de evolução agropecuária, florestal e agroindustrial.  

Centralidades da Bacia do Tibagi 

Encontramos na bacia do Tibagi: duas capitais regionais (Londrina e Ponta Grossa), um centro 
sub-regional (Apucarana) e quatro centros de zona (Arapongas, Cornélio Procópio, Irati e 
Telêmaco Borba). 

Tendências do Uso do Solo 

As tendências da evolução do uso do solo, nos municípios da bacia, apontam para a 
continuidade do crescimento da produção de grãos e de cana de açúcar e das atividades de 
reflorestamento industrial. Apenas esta última poderá se expandir horizontalmente. A produção 
de cana deverá substituir outras culturas em regiões adaptadas a suas necessidades. A cultura 
de grãos deverá se expandir, sobretudo via elevação da produtividade da terra. A 
disponibilidade de terras apropriadas está próxima de se esgotar. E o cumprimento da 
legislação ambiental implica em mudanças no uso de solos atualmente utilizados pela 
agropecuária e silvicultura.  

Espacialização e Tendências 

A análise das tendências de evolução dos municípios da bacia do rio Tibagi dificilmente poderia 
ser desenvolvida a partir da análise da evolução de cada município isoladamente. O número de 
municípios da bacia é elevado e, sobretudo, a evolução de cada um deles é com frequência 
apenas parte integrante de um movimento maior que agrega vários municípios. Procurou-se, 
dessa forma, apenas no quadro desta análise, agrupar os municípios da bacia com base a dois 
grandes critérios: (i) formas dominantes de uso do solo e (ii) centralidades urbanas, que 
possuem elevado grau de influência sobre a evolução econômica e demográfica. 

A produção agrícola e depois agroindustrial foram, durante décadas, os motores da expansão 
da economia estadual. Essas atividades exercem, ainda hoje, um papel decisivo na evolução 
econômica de quase todas as regiões do estado. Nos últimos 20 anos a diversificação 
industrial e a expansão da produção de bens intermediários e de consumo durável, 
concentradas na região metropolitana, e dos serviços à indústria tornaram-se a mola 
propulsora do desenvolvimento estadual.  

A forma dominante de uso do solo (agricultura intensiva, de uso misto, reflorestamento, 
pastagens) e a qualidade dos recursos naturais foram a primeira variável utilizada para a 
determinação das sub-regiões. A importância dominante e crescente das centralidades 
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urbanas para a determinação de diversificação industrial e do crescimento dos serviços levou à 
escolha do segundo critério: as centralidades ou polarização urbana.  

Tomando como base a esses dois critérios os municípios da bacia foram organizados em sete 
grupos:  

• Regiões onde predomina a agricultura intensiva – polarizadas respectivamente por 
Londrina, Apucarana / Londrina, Cornélio Procópio / Londrina, e Ponta Grossa;  

• Regiões com predomínio do reflorestamento, polarizada por Telêmaco Borba;  

• E duas sub-regiões menores, polarizadas por Irati / Ponta Grossa e por Londrina.  

Desenvolvem-se, a seguir, as principais tendências relativas à sua evolução econômica.  

Primeiro grupo de municípios – Área de agricultura intensiva polarizada por Londrina  

Esse grupo de municípios dispõe das mais extensas áreas de agricultura intensiva da bacia, e 
se caracteriza pela diversidade agrícola, importância da pecuária e consolidada aglomeração 
urbano industrial. A boa qualidade das terras permitiu uma rápida reconversão produtiva, do 
café para os grãos. Primeira região do estado em trigo e café e segunda em soja, milho, cana. 
Ao lado do café há pecuária leiteira. Segundo rebanho do estado. Ao sul as condições são 
menos favoráveis, propiciando a diversificação das atividades.  

Londrina foi o pólo da região mais dinâmica do estado até a década de 1970. Apresenta perfil 
produtivo diversificado, mas muito distante da Região Metropolitana de Curitiba. Indústria com 
todos os setores, mas amplo predomínio de agroindústria, móveis e madeira. As mais extensas 
e competitivas áreas de agricultura intensiva. Grande diversidade agrícola e presença da 
pecuária. O município é pouco expressivo em Serviços, apesar da importância do setor de 
Telecomunicações, e do Ensino e Pesquisa. 

Neste grupo, destacam-se as seguintes tendências: 

Londrina: Esperam-se taxas de crescimento econômico inferiores à média estadual em função 
do predomínio da agroindústria e de seu ritmo previsto de crescimento. Elevação da 
diversidade industrial sem, contudo afetar a hegemonia agroindustrial. Desenvolvimento dos 
serviços. Tendência à queda do ritmo de crescimento demográfico. 

Pólos Urbanos e Industriais: Arapongas e Cambé: São dois pólos industriais que devem 
continuar apresentando crescimento da população, embora a taxas decrescentes, e do PIB. A 
indústria já localizada nos dois municípios e o setor de serviços tende a apresentar resultados 
positivos e crescer acima da média da bacia, entretanto, inferior à média do estado. Os 
principais setores industriais da região estão ligados a bens de consumo não duráveis, dotados 
de menor capacidade de complexificação da atividade produtiva.  



 

 TIB-I-00-000.007-RE-R0  
 NE267-GE-00-RF-001  

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO  Página: 149 
ENGENHEIRO JOSÉ LUIZ PETTENÁ  Revisão: 0 
CREA Nº 0600219777  Data: 20/07/2010 

 

 

Segundo grupo de municípios – Área de agricultura intensiva polarizada por Apucarana 
e Londrina.  

A principal tendência é a ampliação das diferenças entre os municípios. Apucarana e Mauá da 
Serra, atualmente mais industriais, que possuem maior potencial de crescimento e os 
municípios de Califórnia e Marilândia do Sul. Estes dois últimos municípios, mais rurais, 
continuarão a ser cenário de expressivas migrações rurais.  

Terceiro grupo de Municípios: área de agricultura intensiva polarizada por Cornélio 
Procópio / Londrina 

A principal tendência, num cenário estadual em que a diversificação industrial e o 
desenvolvimento dos serviços se tornaram os setores mais dinâmicos da economia, os 
municípios polarizados por Cornélio Procópio cuja economia permanece centrada em 
atividades agrícolas e agroindustriais (competitivas) tendem a apresentar um crescimento 
positivo do PIB, mas taxas inferiores à média estadual.  

As atividades industriais desse grupo de municípios estão centradas na agroindústria e devem 
continuar progredindo pari passu à expansão da produção agrícola. Em termos demográficos, 
deve-se esperar a diminuição da população regional, a partir de migrações rurais ainda 
expressivas e da pequena oferta de emprego nas cidades.  

Quarto Grupo de Municípios: Áreas de Uso Misto do Solo Polarizada por Londrina 

Caracteriza-se pelo predomínio do uso misto dos solos e pela forte presença da pequena 
produção. A população é predominantemente rural, apresentando tendência de queda. O ritmo 
de crescimento econômico é baixo, aumentando a distância em relação ao ritmo de evolução 
econômica da maioria dos demais municípios. 

Trata-se de um grupo de municípios predominantemente rurais, relativamente pobres e pouco 
dinâmicos para os quais se prevê baixos ritmos de crescimento econômico, e aumento da 
distância de seus indicadores socioeconômicos em relação a outros municípios. Prevê-se 
também queda da população rural e da população total.  

Quinto Grupo de Municípios – Área de Reflorestamento Polarizada por Telêmaco Borba  

Corresponde à área de influência da indústria de papel e celulose instalada em Telêmaco 
Borba, especializada nas atividades de reflorestamento e indústria de madeira. Sede do 
complexo florestal madeireiro, com presença de grandes indústrias exportadoras. O 
desempenho econômico da sub-região é puxado pela evolução do complexo madeira-celulose.  

Sexto grupo de Municípios: Área de Agricultura Intensiva Polarizada por Ponta Grossa 

Corresponde à área da bacia que integra a segunda grande faixa de agricultura intensiva do 
Paraná, que atravessa o estado de sul a centro-norte. 
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A evolução desta sub-região é marcada por várias tendências. Crescimento urbano-industrial, 
agricultura intensiva, agricultura de uso misto, reflorestamento e produção de leite. Ponta 
Grossa integra a área de maior dinamismo econômico e demográfico do Paraná (eixo RM 
Curitiba, Ponta Grossa, Paranaguá).  

Tendência: estes municípios deverão apresentar crescimento econômico e demográfico 
expressivo, comandado pela continuidade da expansão e diversificação industrial, em Ponta 
Grossa. As vantagens são sua proximidade com a Região Metropolitana de Curitiba, uma 
logística favorável e a capacitação de sua mão de obra.  

O crescimento dos serviços e da agroindústria deverá acompanhar a produção de grãos, 
determinado fundamentalmente pelo crescimento da produtividade agrícola, em face do 
esgotamento das possibilidades de crescimento extensivo.  

Espera-se um crescimento menos intenso em base à atração de empresas e expansão dos 
serviços voltados à agricultura e da transformação industrial, nos municípios de Castro e 
Carambeí. Espera-se menor crescimento dos municípios centrados na agricultura intensiva – 
Tibagi, Palmeira e Porto Amazonas.  

Espera-se um aumento das desigualdades entre municípios da sub-região, com a 
concentração do crescimento em Ponta Grossa e proximidades, menor ritmo de crescimento da 
agricultura e agroindústria, e estagnação ou mesmo marginalização das áreas menos propícias 
à agricultura intensiva. 

Sétimo Grupo de Municípios – Área de Uso Misto Polarizada por Irati (Área de Influência 
de Ponta Grossa) 

Sub-região composta por municípios que estão na ponta oeste de uma importante mancha de 
agricultura de uso misto, que se estende além da bacia do Tibagi. Outros municípios próximos 
também apresentam expressivo uso misto, mas a atividade dominante é a agricultura intensiva 
ou o reflorestamento. Áreas de baixa fertilidade e relevo mais acidentado. Grandes 
propriedades em campos naturais e uso com agricultura intensiva tardio. Concentração de 
pequenas propriedades. Os principais produtos são: cebola, erva-mate, arroz, feijão, mandioca, 
batata. Agricultura tradicional é mais expressiva em direção ao Sul. Não há pólo urbano 
expressivo. Trata-se de uma bacia leiteira em formação.  

Nestes municípios, prevê-se o reforço da produção de grãos, um ritmo baixo de crescimento 
econômico e perda de população, salvo para Irati, que presta serviços e recebe a produção 
desses municípios.  

A Figura 6.1.2 / 1 espacializa os sete grupos de municípios descritos acima. 
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Figura 6.1.2 / 1 – Grupos de Municípios da Bacia do Tibagi 
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6.1.2.1. Cenários de Evolução do Uso do Solo, da População e da Criação Animal 

a) Cenário para Evolução do Uso do Solo 

Para construir o Cenário para Evolução do Uso do Solo, adotou-se como premissa básica a 
aplicabilidade da legislação ambiental no que se refere às Áreas de Preservação Permanente 
(APPs) localizadas nas margens de corpos d’água.  

O Código Florestal, promulgado pela Lei N0 4.771/65, em seu art. 20, com as alterações e 
acréscimos procedidos pelas leis No 7.511/86 e No 7.803/89, e sob os esclarecimentos e 
definições constantes das Resoluções CONAMA No 302/02 e 303/02 (que substituíram a 
Resolução CONAMA No 004/85), considera de Preservação Permanente, independentemente 
de qualquer outro ato ou formalidade, as florestas e demais formas de vegetação natural 
situadas: 

“a) ao longo dos rios ou de outro qualquer curso de água, em faixa marginal, cuja largura 
mínima será: 

- de 30 (trinta) metros, para os rios de menos de 10 (dez) metros de largura; 

- de 50 (cinquenta) metros, para os cursos que tenham de 10 (dez) a 50 (cinqüenta) metros 
de largura; 

- de 100 (cem) metros, para os cursos de água que meçam entre 50 (cinqüenta) e 200 
(duzentos) metros de largura; 

(...) 

b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios de água, naturais ou artificiais” 

No que se refere à Área de Reserva Legal, considerou-se que existe na bacia 20% de área de 
vegetação nativa, quantidade suficiente para atender à exigência do Código Florestal para a 
região (Lei Nº 4.771/65). 

Cabe ainda destacar o Decreto Federal nº 7.039, de 10/12/09, que instituiu o Programa Federal 
de Apoio à Regularização Ambiental de Imóveis Rurais, denominado “Programa Mais 
Ambiente”, que implica no desenvolvimento e implementação de atividades no imóvel rural que 
visem atender ao disposto na legislação ambiental e, de forma prioritária, à manutenção e 
recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e de Reserva Legal (RL). 

No Estado do Paraná, o Decreto Estadual N0 3.320, de 12 de julho de 2004, aprova os critérios, 
normas, procedimentos e conceitos aplicáveis ao sistema de manutenção, recuperação e 
proteção da reserva legal e áreas de preservação permanente – SISLEG, instituído pelo 
Decreto Nº 387/99, visando aperfeiçoar a sua gestão para o Estado do Paraná. 

Considerando-se apenas a recuperação das Áreas de Preservação Permanente localizadas 
nas margens dos corpos d’água, estimativas realizadas sobre mapeamento em escala 
1:100.000 indicam que cerca de 3.400 km2 de área agrícola seria substituída por vegetação 
nativa, além de cerca de 450 km2 de áreas utilizadas em pastagens e apenas 12 km2 de 
reflorestamento. 
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No cenário futuro, em que é previsto o cumprimento da legislação ambiental no tocante às 
Áreas de Preservação Permanente dos rios, os padrões de conectividade irão diferir em 
relação à situação atual apresentando uma alta conectividade entre os remanescentes. As 
Ilustrações 6.1.1.1 / 1 e 6.1.1.1 / 2 apresentam o cenário do Uso do Solo Atual e em 2030. 

Diante desse contexto, a aplicação da legislação estadual e federal, deverá representar uma 
ruptura com o processo de desmatamento e de transformação de pastos naturais em áreas 
plantadas, que caracterizou a evolução do uso do solo nos municípios da bacia do Tibagi, entre 
1985 e 2006.  

Neste período, as florestas nativas perderam mais de metade de sua área, reduzindo-se a 
apenas 129.992 ha. A área ocupada pelos campos nativos foi reduzida em 45%, perdendo 
cerca de 170.000 hectares. Os setores agrícolas que mais pressionaram a terra foram as 
culturas temporárias (que ampliaram sua área em cerca de 150 mil hectares),as culturas 
permanentes (que ampliaram sua área em 88.569) e o reflorestamento para a indústria de 
celulose e madeira (ampliação de 65.680 hectares). 

Ainda deve-se prever também o crescimento do processo de substituição de culturas, processo 
que, nos últimos 20 anos, favoreceu as culturas agrícolas em detrimento da pecuária, e em 
menor medida, o reflorestamento, em detrimento da pequena agricultura de uso misto.  

Portanto, a evolução esperada para os próximos 20 anos, acarretará não apenas em uma 
diminuição do ritmo de crescimento da área agrícola na bacia do Tibagi (já pouco expressivo), 
mas em uma redução da área ocupada atualmente pela agricultura e pelas pastagens, 
deixando apenas possibilidade de expansão para as áreas de reflorestamento. Fato confirmado 
nas tendências para o uso do solo apresentadas a seguir: 

Floresta nativa 

A derrubada da floresta para o desenvolvimento de atividades agropecuárias ou plantios 
florestais posteriores foi generalizada. No entanto, a aplicação da legislação ambiental, que 
implica na manutenção de 20% de Reserva Legal das propriedades e na recuperação das 
APPs, será suficiente para a reversão do quadro de desmatamento. 

Pasto natural 

Ao considerar a premissa de aplicação da legislação ambiental,a tendência é de que a 
transformação das áreas de pasto natural em áreas agrícolas ou de floresta plantada seja 
controlada. 

Reflorestamento 

O crescimento da área com reflorestamento foi espacialmente mais concentrado. O 
reflorestamento possui ainda certo espaço para crescimento horizontal. A área utilizada com 
essa atividade deverá crescer em áreas hoje dedicadas ao uso misto da terra.  
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Pastagens plantadas 

Um número expressivo de municípios substituiu áreas com pastagens plantadas por atividades 
agrícolas ou de reflorestamento. Ao substituir culturas em áreas já antropizadas, as áreas 
atualmente utilizadas com pastagens plantadas, devem se reduzir 2030. 

Culturas permanentes 

A área com culturas permanentes foi a que mais cresceu, em temos relativos, na bacia do 
Tibagi, no período 1985-2006. Entretanto, com a aplicação da legislação ambiental, as áreas 
com culturas permanentes deverão reduzir expressivamente o ritmo de crescimento, limitando-
a os processos de substituição de culturas.  

Culturas temporárias 

As culturas temporárias são as principais especializações da agricultura paranaense e da bacia 
do Tibagi. Seu crescimento, embora expressivo em área, foi pequeno em termos relativos: 
156.454 ha que corresponde a apenas 18%. Se esse ritmo fosse mantido, teríamos em 2030, 
1.148.984 ha plantados com culturas temporárias.  

O cenário adotado, baseado na aplicação da legislação ambiental, prevê uma diminuição da 
área utilizada hoje por essas culturas. A evolução da área plantada deverá limitar-se à 
substituição de outras culturas.  

Outra limitação à expansão horizontal da produção de grãos diz respeito à qualidade dos solos. 
As terras ainda “disponíveis” são de qualidade inferior às atualmente utilizadas por essas 
culturas.  

Apesar da evolução da tecnologia, que pode criar condições favoráveis para a utilização de 
solos considerados pouco apropriados, é lícito prever que haverá dificuldades para a 
substituição de culturas. A evolução prevista subordina o crescimento da produção de grãos 
sobretudo à elevação da produtividade.  
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Ilustração 6.1.1.1 / 1 – Uso do Solo Atual  
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Ilustração 6.1.1.1 / 2 – Uso do Solo em 2030 
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b) Cenários para Evolução da População 

A queda do ritmo de crescimento demográfico e a crescente urbanização são as principais 
tendências da evolução demográfica do Paraná, nas últimas décadas. Essas tendências 
também se aplicam à evolução demográfica dos municípios da bacia do Tibagi.  

População Total 

A determinação dos cenários relativos à evolução da população total, urbana e rural dos 
municípios da bacia do Tibagi será apresentada a partir de uma síntese de sua evolução no 
período anterior, para melhor conhecimento das tendências de longo prazo. 

Evolução anterior  

A população paranaense cresceu, entre 1940 e 1970, num ritmo mais elevado que a população 
brasileira. A queda dos índices de mortalidade aliada à permanência da taxa de fecundidade e 
a atração de migrantes explicam essa evolução. Após a década de 1970, essa tendência 
sofreu uma inflexão: passou a crescer num ritmo inferior ao da população brasileira.  

Encontramos, na origem dessa inflexão de tendência, a queda da taxa de fertilidade e a 
mudança do fluxo migratório. Com a modernização da agricultura (que sucede ao período de 
expansão da fronteira agrícola do estado) o Paraná deixa de ser um estado receptor de 
imigrantes e se torna expulsor de população. O baixo ritmo de crescimento econômico e o 
fechamento da fronteira agrícola atenuaram esse movimento na década de 1990, na medida 
em que diminuíram os incentivos à migração.  

A concentração da oferta de empregos e da renda nos pólos urbanos elevou de forma 
acentuada a taxa de urbanização do estado. Concentração metropolitana e urbana em 
contrapartida ao esvaziamento rural caracteriza cada vez mais a localização da população do 
estado.  

Tendências 

O crescimento demográfico está em processo de desaceleração tanto no Brasil, como no 
Paraná e entre os municípios da bacia do Tibagi. A queda da mortalidade já atingiu valores 
expressivos e a taxa de fecundidade permanece em queda. Apesar da expressiva diminuição 
do estoque da população rural, as migrações campo-cidade ainda serão importantes e os pólos 
urbanos da bacia encontrarão dificuldades para absorver esses novos migrantes, fazendo com 
que parte deles se desloque para estados próximos. 

Quando se analisa a evolução da população total da bacia (entre 1980 e 2030), observa-se a 
tendência à redução do acréscimo de população. Essa desaceleração é perceptível nas 
estatísticas no decorrer desse período, pois em 1980 a bacia abrigava 1.390.641 habitantes. 
No ano 2000, a população alcança 1.801.241 habitantes (um aumento de 410.600 pessoas). 
Projeta-se para 2020 um total de 2.095.403 habitantes e, para 2030, de 2.467.378. 

Quando se analisam as projeções de população para 2030 na Bacia do Tibagi, pode-se notar a 
acentuada continuidade do movimento de concentração da população. Até 2030, dezessete 
municípios perderão população e dez outros apresentarão estagnação ou pequeno 
crescimento demográfico, o que representa pouco mais de metade dos municípios da bacia.  
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A população diminuirá nos municípios de: Assaí, Califórnia, Congonhinhas, Leópolis, 
Marilândia do Sul, Nova América da Colina, Nova Fátima, Ortigueira, Primeiro de maio, Rancho 
Alegre, Santa Cecília do Pavão, Santo Antonio do Paraíso, São Jerônimo da Serra, Sapopema, 
Sertaneja, Sertanópolis e Uraí. Terão baixo crescimento demográfico ou estagnação da 
população os municípios de: Apucarana, Bela Vista do Paraíso, Cornélio Procópio, Curiúva, 
Guamiranga, Jandaia do Sul, Jataizinho, Reserva, São Sebastião da Amoreira e Tibagi,  

População Urbana  

A modernização da agricultura (em particular, a mecanização das atividades agrícolas), 
juntamente com a elevação da produtividade do trabalho agrícola e da área média das 
propriedades rurais, deram início, a partir da década de 1970, a uma nova fase das migrações 
campo/cidade. A evolução do emprego urbano, em particular nas pequenas e médias cidades 
não foi suficiente para reter esse fluxo demográfico que se orientou em boa medida, para os 
grandes centros urbanos e estados próximos.  

Com a modernização da agricultura, acentuou-se a importância dos fatores de expulsão. O que 
resultou não apenas na diminuição do peso relativo da população rural, como também em uma 
tendência à queda em valores absolutos da população rural na maioria dos municípios da 
bacia. 

Tendências 

A continuidade das transformações agrícolas e a crescente orientação do crescimento 
econômico para as atividades urbanas tendem a reafirmar a ação dessas tendências para o 
período 2010-30.  

As projeções da população dos municípios do Paraná para 2020 (IPARDES / IBGE, 1999), 
ampliadas para 2030 indicam a entrada de sete novos municípios entre os que possuem taxa 
de urbanização superior a 90%: Mauá da Serra, Nova Fátima, Nova Santa Bárbara, Sertaneja, 
Sertanópolis, São Sebastião da Amoreira e Rancho Alegre 

População Rural 

A evolução demográfica se dá em base a variáveis que lhe são específicas (natalidade, 
mortalidade), mas também é influenciada pela dinâmica da economia (migrações, em 
particular). A economia paranaense inicialmente centrada na produção agropecuária (em 
particular o café) evolui, a partir de 1970, para um desenvolvimento centrado na agroindústria. 
A partir de 1990, o eixo dinâmico da economia se transfere para os setores industriais ligados a 
metal-mecânica e petroquímica, localizados principalmente na RM de Curitiba e ao setor de 
serviços. Apesar disso, a agroindústria estadual permanece competitiva e é ainda o setor 
produtivo determinante para a grande maioria dos municípios do estado. 

O dinamismo do crescimento econômico e a oferta de empregos deslocaram-se assim, num 
primeiro momento, das áreas rurais dinâmicas para as cidades e metrópoles regionais. E 
tenderam posteriormente a se concentrar na RM de Curitiba e, num segundo plano, nas 
metrópoles regionais. Expulsão rural e atração urbana e metropolitana se conjugaram para 
reforçar os fluxos de população em direção às metrópoles e grandes cidades. Os municípios 
onde as atividades agrícolas predominavam e a população rural era mais expressiva, 
transformaram-se nos municípios mais pobres e com menor índice de desenvolvimento 
humano do estado.  
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Em 1970, a população rural do Paraná ainda era expressivamente superior à urbana 
(4.425.490 contra 2.504.378). A partir desse momento a população rural do estado passa a 
apresentar taxas negativas de crescimento (entre 1970 e 2000, taxas de respectivamente -
3,32, -3,03 e -2,65). Passa-se de uma tendência de diminuição relativa da população rural – 
taxas de crescimento inferiores à da população urbana - para uma fase marcada pela 
diminuição relativa e absoluta da população rural. Já em 1980, a população urbana suplanta a 
rural (IBGE, Censos demográficos de 1970, 1980, 1991, 2000). Na origem dessa inflexão 
vamos encontrar o processo de modernização da agricultura e as alterações das relações de 
trabalho e produção por ela acarretados. 

Tendências 

Os municípios da bacia do Tibagi acompanharão essa evolução. Como visto, a população rural 
da bacia passou de 430.534 habitantes em 1980, para 264.704 habitantes, no ano 2000, 
perdendo, assim, em vinte anos, mais de um terço de seu efetivo (38,5%) em valores 
absolutos. Dentro da definição do cenário em base a manutenção da tendência de evolução 
demográfica das últimas décadas, estima-se que a população rural dos municípios da bacia do 
Tibagi atinja, em 2030, apenas 146.500 habitantes. Nesse cenário os municípios da bacia do 
Tibagi teriam perdido, nesses trinta anos, quase metade (44,6%) de seus habitantes rurais 
(IBGE, Censos Demográficos de 1970, 1980, 1991, 2000).  

Essa tendência não se expressará de forma homogênea entre os municípios da bacia do 
Tibagi. Ela depende do ritmo de evolução das atividades agrícolas dos municípios e dos atuais 
”estoques” de população rural. Nos municípios onde a população rural já representa hoje 
menos de 5% da população total, sua diminuição será quantitativamente menos expressiva. 
Nos municípios (em número de 26) que possuem ainda hoje uma população rural expressiva 
(entre 25 e 48% da população total), as migrações campo-cidade permanecerão expressivas e 
exercerão forte impacto sobre a localização da população (IBGE, 2007). 

c) A Evolução da Criação Animal 

A criação animal agrupa setores bastante diferenciados: desde animais de trabalho até animais 
criados para consumo humano, passando por animais voltados a atividades esportivas e de 
lazer. As dinâmicas de evolução da população dessas atividades de criação são bastante 
diferenciadas. E também sua espacialização.  

Animais de Trabalho 

Na bacia do rio Tibagi os animais de trabalho têm perdido importância relativa em função de 
sua substituição por meios mecânicos, tanto nas atividades agrícolas quanto de transporte. 
Poderão ainda ter expressão entre pequenos produtores, em particular nas regiões agrícolas 
pouco modernizadas e em regiões escarpadas pouco servidas por transportes.  

Tendência 

Dessa forma, a principal tendência nesse grupo, que congrega equinos, muares, asininos e 
bubalinos, é à estagnação/ queda dos rebanhos e sua dispersão geográfica.  

Os rebanhos eqüinos podem ter uma trajetória mais diferenciada e apresentar, em certos 
casos, uma evolução mais favorável, pois são animais de trabalho, mas também tem função 



 

 TIB-I-00-000.007-RE-R0  
 NE267-GE-00-RF-001  

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO  Página: 160 
ENGENHEIRO JOSÉ LUIZ PETTENÁ  Revisão: 0 
CREA Nº 0600219777  Data: 20/07/2010 

 

 

em atividades esportivas, turísticas e ligadas ao lazer. Podem apresentar, em função dessa 
dupla inserção, pequena tendência ao crescimento em municípios específicos.  

Animais para consumo humano 

Os animais criados para consumo humano tendem a se caracterizar pelo crescimento de seus 
rebanhos. O consumo de proteína animal eleva-se com o crescimento da população e a 
melhoria de seu nível de vida. Os hábitos alimentares, as preferências dos consumidores, as 
estruturas de distribuição e os preços relativos determinam, entretanto, diferentes trajetórias 
para distintos plantéis de animais. 

O crescimento do consumo e as economias de escala na criação e processamento desses 
animais fazem também evoluir sua distribuição geográfica. Quando o consumo ainda é restrito, 
a produção é artesanal voltada para o auto consumo e venda local, os planteis animais são 
pouco expressivos e mais disseminados pelo território.  

Na medida em que o consumo cresce, a criação/transformação da produção animal ganha em 
escala e tende a concentrar-se no território para beneficiar-se de economias de escala. Entre 
os animais criados para consumo humano, nem todos atingem o estágio da obtenção de 
economias de escala. Os que permanecem em escala artesanal passam por um pequeno 
processo de concentração espacial, mas não ultrapassam pequenas escalas de 
criação/transformação.  

O processo de concentração espacial responde, nesse caso, à supressão das criações 
municipais menos, concorrenciada no plano local por outras formas de proteína animal. 

No caso dos municípios da bacia do Tibagi, os rebanhos bovino, suíno e de galináceos tendem 
a enquadrar-se no primeiro grupo, voltado aos ganhos de escala e concentração espacial. .  

Os coelhos, caprinos e ovinos pertencem, sobretudo, ao segundo grupo, de permanência de 
escala artesanal. A criação ovina pode apresentar um desempenho diferenciado de coelhos e 
caprinos, em função da possibilidade de sua criação para obtenção de lã.  

Tendência 

A concentração espacial da produção animal, a diminuição do plantel de animais de trabalho e 
o crescimento da criação de animais voltada ao consumo humano foram as principais 
tendências encontradas no cenário voltado para 2030. No plano da criação animal para 
consumo, o maior destaque irá para a avicultura. A avicultura tende a ser o ramo mais dinâmico 
dos setores voltados à criação animal para consumo humano. O cenário de evolução da 
atividade aponta para a continuidade do crescimento setorial dobrando, em 2030, a produção 
atual.  

Não se deve esperar da bovinocultura uma evolução destacada: a concorrência pela terra com 
a produção de grãos tem sido bastante desfavorável ao setor. Sem a possibilidade de 
crescimento horizontal, a atividade pode crescer apenas no ritmo de evolução da produtividade 
(cabeças por hectare). 

A suinocultura é, entre os produtos de maior aceitação pelos consumidores, aquele com menos 
expressão na bacia. Apesar da existência de condições favoráveis, a atividade ainda não 
decolou e não se espera, para 2030, uma inflexão positiva de sua evolução.  
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Entre as criações com menor poder de mercado cabe destacar ovinocultura. Embora seu 
plantel seja ainda pouco expressivo, deve continuar apresentando expressivas taxas de 
crescimento. 

O Quadro 6.1.1.1 / 1, a seguir, apresenta a síntese do comportamento da criação animal, entre 
1980 e 2007, além das projeções para 2030. 

Quadro 6.1.1.1 / 1 – Evolução da Criação 1980-2007 e Projeção para 2030 

Criação 
Ano 

1980 2000 2007 2030 

Asininos 390 882 565 725 

Bubalinos 3.119 16.333 12.689 24.984 

Caprinos 27.053 14.082 12.916  6.812 

Coelhos 10.890 2.399 34.197 75.275 

Eqüinos 72.343 83.098 60.724 64.507 

Muares 16.626 11.607 9.937 7.390 

Ovinos 35.663 106.586 103.264 310.019 

Bovinos 1.214.778 1.333.895 1.241.658 1.139.690 

Galináceos 13.017.766 16.453.568 27.945.674 50.924.458 

Suínos 615.431 710.750 743.607 1.017.277 

Fonte: Projeções para 2030 em base à média da evolução anual dos períodos 1980-2000 e 2000-2007. 
Banco de Dados (IPEADATA), acessos entre agosto de 2008 e março de 2009.  

6.1.2.2. Síntese do Cenário 

Adotaram-se como ponto de partida para a construção das perspectivas de evolução 
econômica e demográfica da bacia do Tibagi até 2030, os cenários de evolução da economia 
brasileira e paranaense na perspectiva do Plano Nacional de Energia 2030 (PNE), elaborado 
em 2008 sob a coordenação da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Apesar da 
importância crescente do mercado interno para a evolução da economia nacional, o ritmo de 
crescimento da economia mundial e a inserção do Brasil nos fluxos internacionais de bens e 
serviços foram considerados, pela EPE, como os principais vetores do crescimento econômicos 
do país.  

A análise da inserção da economia paranaense na divisão nacional da produção nos permitiu 
entender em que medida a evolução da economia estadual acompanha a dinâmica econômica 
nacional. A mudança do perfil produtivo do estado – implantação da indústria automotiva e 
crescimento dos serviços direcionais – como visto, aproximou a dinâmica econômica estadual 
do desempenho da economia nacional.  

A mudança do perfil produtivo do estado reorganizou a espacialização da economia 
paranaense. A produção agroindustrial mantém-se competitiva, mas distribui hoje de forma 
seletiva e focada seus impulsos dinâmicos sobre o território estadual. Os novos setores 
dinâmicos – em particular indústria automotiva e serviços direcionam-se cada vez mais para a 
Região Metropolitana de Curitiba. Os municípios da bacia do Tibagi ligam-se à dinâmica 
estadual através da economia de Ponta Grossa, articulada à Região Metropolitana de Curitiba, 
e através de suas especializações agroindustriais, polarizadas por Londrina. A bacia deverá, 
dessa forma, crescer mais lentamente que o estado e, sobretudo, de forma espacialmente 
desigual, privilegiando as concentrações urbanas e seus graus de centralidade.  
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Em relação ao uso do solo, a aplicação da legislação ambiental será um forte fator de 
contenção do avanço da produção agrícola sobre florestas nativas e pastos naturais. Estima-se 
que aplicação da legislação determine uma queda da área disponível na Bacia para o exercício 
das atividades agrícolas. Dessa forma, a evolução da produção agropecuária da bacia estará 
condicionada ao aumento da produtividade e a composição de seu produto aos processos de 
substituição de culturas a partir da evolução de suas rentabilidades.  

Num contexto de continuidade da queda da taxa de fertilidade, as evoluções confirmarão o 
estado e a bacia como expulsores de população. As migrações rurais se dirigirão não apenas 
às cidades da bacia, mas também a outros núcleos urbanos do estado e de outros estados. 

 A tendência ao predomínio da atividade agrícola e do reflorestamento impacta as taxas de 
crescimento esperadas para a criação animal. Em função dessa concorrência pelo uso da terra, 
o rebanho bovino deverá crescer muito lentamente. Apenas a avicultura deverá apresentar 
taxas expressivas de crescimento.  

6.2. Cenário Prospectivo com Empreendimentos – 2030 

No item anterior foram identificados os movimentos das principais variáveis socioeconômicas 
capazes de traduzir as alterações em curso na área em estudo, impulsionadas pelo avanço das 
atividades produtivas. Concomitantemente, foram analisados os rebatimentos das estimativas 
populacionais do Plano Nacional de Energia – 2030 no contexto da bacia do Tibagi, 
procurando-se identificar as tendências de adensamento da apropriação do espaço 
geoeconômico regional.  

Com base nas perspectivas apontadas, no presente item serão avaliados os efeitos 
cumulativos e sinérgicos decorrentes dos impactos dos aproveitamentos que compõem a 
alternativa selecionada e daqueles considerados como pontos fixos (UHE Mauá e AHE São 
Jerônimo), de modo a projetar a configuração futura da bacia do Tibagi para o horizonte 
temporal de 2030. 

A implantação e operação de empreendimentos na bacia provocarão alterações nas áreas 
afetadas pelos reservatórios, pelas estruturas de apoio e áreas de preservação permanente, 
sendo previsível ocorrer diferenciadas pressões sobre os ecossistemas terrestres e aquáticos, 
bem como novos fatores com efeitos sobre as interações socioeconômicas, culturais e 
políticas. 

Tendo em vista caracterizar e avaliar os efeitos decorrentes dos impactos que poderão ser 
causados por essas pressões, foram estabelecidos os seguintes critérios, tomando por base os 
trabalhos desenvolvidos nas fases precedentes: (i) seleção dos impactos permanentes mais 
relevantes, uma vez que se trata do cenário 2030, adotando-se como premissa todos os 
aproveitamentos já implantados e, consequentemente, tendo sido superada a fase na qual 
ocorrem os impactos temporários e, (ii) avaliação dos impactos e análise da cumulatividade e 
sinergia dos seus efeitos, considerando-se de modo integrado e simultâneo a implantação e 
operação dos aproveitamentos previstos para a bacia do Tibagi.  

Com esse entendimento, não foram considerados os impactos da fase de implantação dos 
empreendimentos como é o caso de alguns impactos sobre a Socioeconomia (Interferência 
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sobre a Circulação, Interferências sobre Áreas Urbanas ou Pressão sobre as Condições de 
Vida). 

O Quadro 6.2 / 1 apresenta os impactos considerados na avaliação. 

Quadro 6.2 / 1 – Impactos Considerados na Avaliação Ambiental Integrada 

Impactos Permanentes com  
Efeitos Cumulativos 

Impactos Permanentes com  
Efeitos Sinérgicos 

 

Perda de áreas produtivas 

Perda de habitat nativo afetado 

Perda de Área de Relevante Interesse para 
Conservação 

Perda de biodiversidade 

População rural afetada 

Perda de áreas de mineração de areia 

Prejuízo à Relação identitária da população com 
patrimônio histórico e cultural 

Alterações na diversidade de patrimônio 
arqueológico, histórico e cultural 

Melhoria das finanças municipais 

 

Alteração do Regime hídrico 

 
Alteração da Qualidade da água 

 

Alteração no Transporte de sedimentos 

 
Alterações na Ictiofauna 

 
Prejuízo à Conectividade dos remanescentes 

impactados 

 

6.2.1. Efeitos Cumulativos dos Impactos na Bacia 

Entre os impactos negativos, foram selecionados aqueles que apresentam efeitos cumulativos 
decorrentes da implantação do conjunto de aproveitamentos da alternativa selecionada. 
Conforme o MME (2007), esses efeitos resultam da interação aditiva das alterações em um 
dado espaço ao longo do tempo. Dessa forma, os impactos selecionados foram:  

− Perda de áreas produtivas; 

− Perda de habitat nativo afetado; 

− Perda de Área de Relevante Interesse para Conservação; 

− Perda de biodiversidade; 

− População rural afetada; 

− Perda de áreas de mineração de areia; 

− Prejuízo à Relação identitária da população com patrimônio histórico e cultural; 

− Alterações na diversidade de patrimônio arqueológico, histórico e cultural; 

− Melhoria das finanças municipais. 

Entre os impactos positivos o único que se enquadrou nos critérios pré-estabelecidos foi a 
melhoria das Receitas Municipais pelo recebimento da Compensação Financeira. 
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Apresenta-se na sequência a avaliação dos efeitos cumulativos de cada um desses impactos.  

6.2.1.1. Perda de Áreas Produtivas 

Confrontando as áreas necessárias para a implantação das obras, enchimento dos 
reservatórios e liberação das respectivas Áreas de Preservação Permanente – APPs, com as 
áreas com uso econômico no cenário 2030, verifica-se, conforme o Quadro 6.2.1.1 / 1, que a 
intensidade do impacto é reduzida.  

Ao se considerar os quatro aproveitamentos da alternativa selecionada, a área produtiva afetada 
soma 537 hectares, sendo que grande parte é constituída por áreas com agricultura intensiva e um 
pequeno percentual por áreas de reflorestamento. O montante das áreas produtivas afetadas é 
proporcionalmente pequeno, resultando 0,03% da área produtiva total da bacia.  

Ressalta-se que os aproveitamentos de Mauá e São Jerônimo significam uma perda de 5.943 
hectares de áreas produtivas, equivalendo a 0,32%.  

Considerando o conjunto dos seis aproveitamentos da bacia, a perda de áreas produtivas 
decorrente da formação dos reservatórios e das respectivas APP, assim como da instalação 
das áreas de apoio, aumenta para 6.480 hectares, o que equivale a 0,35% da bacia. 

Quadro 6.2.1.1 / 1 – Áreas Produtivas Afetadas 

Áreas 
Produtivas  

Total Afetado 
pela 

Alternativa 
Selecionada 

(ha) 

Total Afetado 
pela UHE 
Mauá e o 
AHE São 

Jerônimo * 
(ha) 

Total 
Afetado  

(ha) 

Total Área 
Produtiva 
da Bacia  

(ha) 

Percentual 
Afetado 

pela 
Alternativa 

Selecionada 

Percentual 
Afetado 

pela UHE 
Mauá e o 
AHE São 

Jerônimo * 

Percentual 
Total 

Afetado 

Área Agrícola 487 2.001 2.488 1.4543.01 0,03% 0,14% 0,17% 

Pastagem 0 2.447 2.447 173.611 0,00% 1,41% 1,41% 

Reflorestamento 50 1.495 1.545 223.614 0,02% 0,67% 0,69% 

Total 537 5.943 6.480 1.851.526 0,03% 0,32% 0,35% 

* Segundo informações contidas no respectivo Estudo de Impacto Ambiental.  

Considerando-se que as áreas requeridas para a implantação dos aproveitamentos 
hidrelétricos em pauta podem ser consideradas como fixas, tanto em termos quantitativos como 
espaciais, a variável a ser projetada no cenário prospectivo é o tipo de ocupação dessas áreas, 
no contexto da evolução do uso e ocupação do solo dos territórios que serão diretamente 
afetados. Conforme observado no cenário sem empreendimento, existe uma tendência de 
intensificação do uso do solo pelo aumento da produtividade, em particular pelos médios e 
grandes produtores agropecuários. A expansão territorial destes usos deverá ocorrer em menor 
grau dado o pequeno estoque de terras adaptáveis a estes usos.  

Como se trata de uma tendência que deve se refletir tanto nas áreas potencialmente afetadas 
como no conjunto da bacia, o prognóstico é de que a relação entre essas duas variáveis se 
mantenha relativamente estável no horizonte do projeto. O incremento nas áreas de uso 
agrícola e de reflorestamento projetado para 2030 é da ordem de 197 mil hectares. Em vista da 
extensão afetada pelos aproveitamentos, pode-se dizer que, no cenário futuro, os efeitos 
cumulativos decorrentes da perda de áreas produtivas são baixos. 
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No contexto do conjunto da bacia, pode-se considerar que o impacto da perda de áreas 
produtivas será de caráter local, podendo ser contido no âmbito de cada município/grupo de 
municípios, mesmo considerando-se que alguns serão proporcionalmente mais afetados que 
outros.  

Considerando-se a predominância das áreas agrícolas, que representam 78% das áreas 
produtivas da bacia, o total afetado é da ordem de 0,23%. Portanto, pode-se considerar que no 
âmbito da bacia, a fragilidade decorrente deste impacto é baixa. Embora, nos municípios onde 
predominam as pequenas propriedades, como Tamarana e São Jerônimo da Serra, ambas 
afetadas pela UHE São Jerônimo, o impacto seja mais acentuado.  

6.2.1.2. Perda de Habitat Nativo 

As premissas assumidas para a elaboração do cenário futuro levam a um aumento acentuado 
da quantidade de vegetação nativa na bacia, especialmente pelo atendimento à legislação 
ambiental no tocante às Áreas de Preservação Permanentes ao longo dos cursos d’água. 
Desta maneira, com as APPs restauradas, os impactos nos Ecossistemas Terrestres são 
significativamente maiores para todos os empreendimentos.  

Contudo, os empreendimentos diferem na quantidade de habitat nativo afetado pelos 
enchimentos dos reservatórios, sendo que o de maior impacto afeta até oito vezes mais que o 
de menor impacto. Dessa maneira, os aproveitamentos podem ser divididos em dois grupos 
distintos no tocante à proporção de habitat nativo afetado. O primeiro grupo refere-se aos 
empreendimentos de Mauá e São Jerônimo que são os de maior impacto. Estes podem chegar 
a impactar respectivamente 33,81 km2 e 28,28 km2 de ambientes naturais. Os demais 
reservatórios em estudo são de baixo impacto, dentre estes o maior é o AHE Limoeiro que 
afeta, aproximadamente, 12 km2 e o menor é o AHE Cebolão Médio, que afeta 4,14km2 de 
habitat nativo.  

Quando se considera o cenário futuro os maiores aumentos de ambientes nativos ocorrem em 
o UHE Mauá (20,19 km2) e o AHE São Jerônimo (18,38 km2). Além destes destaca-se o AHE 
Limoeiro, com 2,89 km2 a mais de florestas ripárias, consideradas APPs, sendo que em todos 
os demais o acréscimo de ambiente nativo é menor do que 1 km2.  

O que se observa nas demais escalas (3 km e 10 km) é um padrão similar ao que ocorre na 
escala do reservatório, contudo, a maior diferença que se pode notar é que os reservatórios 
localizados mais a montante na bacia se encontram em áreas mais preservadas, e desta 
maneira também impactam indiretamente, especialmente na escala de 10 km de raio, uma 
maior quantidade de habitat nativo. Neste caso, o impacto antes considerado baixo, passa a 
ser médio, devido aos impactos indiretos sobre ambientes nativos em áreas próximas aos 
empreendimentos.  

No cenário futuro, os efeitos cumulativos do impacto de perda de habitat nativo deverão ser 
amenizados com a recomposição das APPs dos cursos hídricos da bacia, obrigatória por força 
de lei. Desta maneira, destaca-se que a implantação desses aproveitamentos deverá ser 
acompanhada pela recomposição da vegetação na área de preservação permanente do 
entorno dos reservatórios. Para os aproveitamentos da alternativa selecionada, a APP a ser 
formada, considerando-se a largura constante de 100m, será da ordem de 4.400 ha. 

Embora os impactos dos empreendimentos da alternativa selecionada sejam de pequena 
extensão, deve-se considerar que estes estão distribuídos no bioma Mata Atlântica, onde 
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apenas algo em torno de 11% de habitat nativo ainda resta, distribuído em fragmentos de 
tamanho bastante reduzido (Ribeiro et alli. 2009), configurando uma fragilidade do bioma em 
relação a este impacto.  

Os Quadros 6.2.1.2 / 1, 6.2.1.2 / 2 e 6.2.1.2 / 3 apresentam as informações que embasam as 
conclusões apresentadas. 

Quadro 6.2.1.2 / 1 – Ambientes Diretamente Impactados pelos 
Reservatórios e Ambientes Restaurados (APP) (em km2) 

Empreendimentos 

Ambientes 
Nativos 

Impactados 
pelos 

Reservatórios 

Ambiente 
Nativo 

Restaurado 
APP 

TIB 392 - Santa Branca 8,91 0,71 

TIB 321a - Telêmaco Borba Alto 8,21 0,54 

UHE Mauá 33,81 20,19 

UHE São Jerônimo 28,29 18,38 

TIB 122m - Cebolão Médio 4,14 0,90 

TIB 098 – Limoeiro 12,12 2,89 

 

Quadro 6.2.1.2 / 2 – Ambientes Impactados pelos Reservatórios no 
Raio de 3 km e Vegetação Restaurada (APP) (em km2) 

Empreendimentos 

Ambientes 
Nativos 

Impactados 
pelos 

Reservatórios 

Ambiente 
Nativo 

Restaurado 
APP 

TIB 392 - Santa Branca 68,89 29,46 

TIB 321a - Telêmaco Borba Alto 127,63 24,37 

UHE Mauá 184,59 61,94 

UHE São Jerônimo 214,98 73,54 

TIB 122m - Cebolão Médio 41,37 13,14 

TIB 098 – Limoeiro 60,12 23,76 

 

Quadro 6.2.1.2 / 3 – Ambientes Impactados pelos Reservatórios no 
Raio de 10 km e Vegetação Restaurada (APP) (em km2) 

Empreendimentos 

Ambientes 
Nativos 

Impactados 
pelos 

Reservatórios 

Ambiente 
Nativo 

Restaurado 
APP 

TIB 392 - Santa Branca 262,17 98,79 

TIB 321a - Telêmaco Borba Alto 368,77 100,21 

UHE Mauá 477,75 166,76 
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Empreendimentos 

Ambientes 
Nativos 

Impactados 
pelos 

Reservatórios 

Ambiente 
Nativo 

Restaurado 
APP 

UHE São Jerônimo 475,75 184,91 

TIB 122m - Cebolão Médio 135,47 63,54 

TIB 098 – Limoeiro 131,45 90,21 
 

6.2.1.3. Perda de Área de Relevante Interesse para Conservação 

A Perda de Área de Relevante Interesse para Conservação foi considerada como a soma das  
áreas de Unidades de Conservação – UC ou Terras Indígenas – TI que serão inundadas pelos 
reservatórios da Alternativa Selecionada. 

Deve-se ressaltar que no decorrer dos estudos de inventário, quando se mostrou viável, 
buscou-se posicionar os eixos dos aproveitamentos estudados de modo a minimizar o 
alagamento de Unidades de Conservação e Terras Indígenas. No entanto, o AHE São 
Jerônimo, considerado ponto fixo nos estudos de inventário, afeta as TI Apucarana e Tibagy-
Mococa. 

Nesse sentido, outras Unidades de Conservação não serão afetadas, tais como a RPPN Mata 
do Barão, que fica próxima ao reservatório do TIB 122m – Cebolão Médio e o reservatório do 
TIB 098 – Limoeiro que teve seu eixo deslocado para montante a fim de evitar a inundação de 
parte da Mata Doralice, área de estudos científicos utilizada pela Universidade Estadual de 
Londrina – UEL situada às margens do rio Tibagi, no município de Ibiporã.  

Apesar da preocupação em evitar o alagamento de tais áreas, os reservatórios dos 
aproveitamentos propostos no presente inventário inundarão trechos da Unidade de 
Conservação de uso sustentável referente a uma pequena porção da APA Estadual da 
Escarpa Devoniana (TIB 392 – Santa Branca e o TIB 321a – Telêmaco Borba). O Quadro 
6.2.1.3 / 1 apresenta as áreas de UC e TI afetadas pelos aproveitamentos. 

Quadro 6.2.1.3 / 1 – Unidades de Conservação e Terras Indígenas Afetadas  

Aproveitamento UC Afetada  TI Afetada  
Área 

Afetada 
(ha) 

TIB 392 - Santa Branca APA Estadual da 
Escarpa Devoniana 

- 95,7 

TIB 321a - Telêmaco Borba Alto APA Estadual da 
Escarpa Devoniana 

- 87,7 

UHE Mauá - - - 

AHE São Jerônimo 
RPPN Fazenda Inho-o  0,2 

 Tibagy / Mococa 28,6 
 Apucarana 660,6  

TIB 122m - Cebolão Médio - - - 
TIB 098 - Limoeiro - - - 

 



 

 TIB-I-00-000.007-RE-R0  
 NE267-GE-00-RF-001  

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO  Página: 168 
ENGENHEIRO JOSÉ LUIZ PETTENÁ  Revisão: 0 
CREA Nº 0600219777  Data: 20/07/2010 

 

 

6.2.1.4. Perda da Biodiversidade 

A avaliação do impacto da Perda de Biodiversidade foi realizada com base no Índice Potencial 
de Biodiversidade (IPB), que expressa à distribuição da diversidade biológica na região de 
estudo. O IPB foi analisado adotando-se as informações da estrutura da paisagem para 
formular uma série de modelos, que foram então hierarquizados frente aos dados biológicos 
disponíveis para a bacia, sendo os de maior capacidade explicativa utilizados para simular os 
padrões de ocorrência da diversidade biológica encontrada em cada um dos remanescentes da 
bacia.  

O IPB foi calculado a partir de variáveis que expressam a conectividade e tamanho dos 
fragmentos situados num raio de até 10 km das áreas de inundação dos reservatórios.  

Desta maneira, pode-se observar que os reservatórios TIB 321a – Telêmaco Borba Alto e o TIB 
392 – Santa Branca apresentam impactos particularmente elevados, atingindo diretamente 
fragmentos de grande importância biológica, por apresentarem boa integridade de espécies, 
tanto no tocante a quantidade, quanto no tocante à presença de espécies mais sensíveis à 
perturbações antrópicas, e, portanto, de maior dificuldade para a conservação. 

6.2.1.5. População Rural Afetada 

Apenas a população rural será impactada pelos aproveitamentos considerados neste estudo. À 
exceção do aproveitamento de Mauá, que deverá afetar 58 residências urbanas na localidade 
de Marinha de Cima, em Telêmaco Borba, o restante da população afetada pelos seis 
empreendimentos vive em meio rural.  

As taxas de crescimento/queda da população rural dos municípios afetados foram obtidas a 
partir das taxas constatadas para os períodos 1991-2000 e 2000-2010. Partiu-se da hipótese 
de continuidade da tendência recente (1991-2010) de evolução da população rural em cada um 
desses municípios. 

A população rural projetada para o ano de 2030, nos municípios afetados, é muito próxima da 
atualmente observada. Em 2010, a população rural desses municípios correspondia a 42.456 
habitantes. A projeção para 2030 chega ao valor de 42.762 habitantes.  

Para efeito da estimativa da população rural afetada foi utilizada a densidade demográfica do 
meio rural em 2030. Nesse sentido, a população rural será da ordem de 424 mil residentes, 
distribuídos nos 49 municípios, total ou parcialmente inseridos na bacia. Desse contingente, 
0,09% serão afetados pelos aproveitamentos da alternativa selecionada. O Quadro 6.2.1.5 / 1 
apresenta a área dos municípios afetados, a população afetada pela alternativa selecionada e 
o percentual afetado por município. 
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Quadro 6.2.1.5 / 1 – População Rural Afetada – 2030 

Município Área (ha) 

População Rural 
Afetada pela 
Alternativa 

Selecionada  
(em hab.) 

População 
Rural 
Total  

(em hab.) 

Percentual  
Afetado 

pela 
Alternativa 

Selecionada 
(%) 

Carambeí 216 31 9.532 0,3 
Tibagi 3.141 50 4.794 1,0 
Imbaú 156 28 6.050 0,5 
Telêmaco Borba 1.120 5 630 0,8 
São Jerônimo da Serra 55 3 5.260 0,1 
Assaí 1.445 64 1.993 3,2 
Londrina 2.409 187 12.935 1,4 
Ibiporã 127 6 1.568 0,4 

Total  374 42.762 0,9 

 

A população rural afetada pela UHE Mauá foi estimada, segundo informações do EIA, em 350 
pessoas, que vivem no município de Ortigueira. Para a UHE São Jerônimo não há população 
rural afetada, uma vez que, de acordo com seu EIA, “não foram identificadas situações nas 
quais ocorra a necessidade de remoção de famílias de trabalhadores rurais que venham a ter a 
sua relação de trabalho e de residência irreversivelmente interrompida”10. 

Considerando os aproveitamentos da alternativa selecionada e a UHE Mauá, o contingente de 
população rural afetada é de 724 pessoas, que representa 0,17% da população rural total da 
bacia.  

É no município de Assaí onde incidem com maior intensidade os efeitos cumulativos dos 
aproveitamentos TIB 122m - Cebolão Médio e TIB 098 - Limoeiro, em relação à população 
rural. O percentual de população rural afetada pelos aproveitamentos no município é de 3,2%, 
calculado sobre a base de 1.993 pessoas (dados de 2030). Em Londrina, embora o número de 
pessoas afetadas por estes aproveitamentos seja maior, o percentual é menor, 1,4%, devido 
ao tamanho de sua população rural (12.035 habitantes, em 2030).  

Em Tibagi, pode se verificar a cumulatividade entre os aproveitamentos TIB 392 - Santa Branca 
e TIB 321a - Telêmaco Borba Alto, que afetarão cerca de 1,0% da população rural deste 
município. Assaí e Tibagi estão entre os municípios da bacia onde se observa uma população 
rural expressiva (17,9% e 24,59% da população total, respectivamente, projetada para 2030), o 
que indica a maior fragilidade destes municípios ante os efeitos cumulativos do impacto de 
população rural afetada. 

6.2.1.6. Perda de Áreas de Mineração de Areia 

A mineração de areia ocorre de forma difusa ao longo do rio Tibagi, sendo de difícil 
identificação e mensuração. Embora seja uma atividade de menor importância econômica, esta 
relacionada à atividade de construção civil. Assim, a perda de áreas onde atualmente ocorre 

                                                 
10 Estudos de Impacto Ambiental – EIA do Aproveitamento Hidrelétrico São Jerônimo, pág. 77, Volume 5 de 6, maio 
de 1998. 
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mineração de areia pode levar a um impacto de baixa magnitude na construção civil, 
principalmente nos municípios onde estão localizados os portos de areia que serão 
impactados, já que a atividade pode ser considerada como de médio porte.  

Desta maneira, foi considerada a ocorrência de impacto nos municípios onde ocorrerá 
alagamento e foi verificada a existência de mineração de areia.  

Os reservatórios da alternativa selecionada que irão inundar áreas de mineração de areia são 
TIB 392 – Santa Branca e TIB 321a – Cebolão Médio, além da UHE Mauá e o AHE São 
Jerônimo.  

Assim, a perda de áreas de mineração de areia o impacto será mais intenso nos municípios de 
Carambeí e Tibagi, devido à implantação dos reservatórios do TIB 392 – Santa Branca, e São 
Jerônimo da Serra, Assaí e Londrina, e do TIB 321a – Cebolão Médio. A UHE Mauá deverá 
afetar os portos de areia, e consequentemente a cadeia vinculada a esta atividade nos 
municípios de Ortigueira e Telêmaco Borba. Ortigueira deverá também ser afetada pelo AHE 
São Jerônimo.  

6.2.1.7. Prejuízo à Relação Identitária da População com Patrimônio Histórico e 
Cultural 

A construção de usinas hidrelétricas na bacia do rio Tibagi poderá acarretar em perda de 
relações tradicionais da comunidade com seu patrimônio histórico e cultural, especialmente 
com bens paisagísticos presentes na área e a manutenção de práticas tradicionais de vida a 
eles relacionados. Esse patrimônio constitui Bem da União, protegido por legislação específica. 

Trata-se de um impacto que está relacionado com os bens culturais reconhecidos, valorizados 
e preservados pelas atuais comunidades da área como relacionados à sua tradição e herança 
cultural. Trata-se, portanto, de um impacto sócio-cultural. Todavia, complementar a este 
impacto está a alteração do patrimônio material formado por sítios arqueológicos/históricos que 
igualmente formam o patrimônio cultural brasileiro.  

Considera-se a Quantidade de Manifestações Culturais Tradicionais e a Quantidade de 
Organizações Sociais de Patrimônio Histórico/Cultural como os dois itens selecionados como 
passíveis de avaliar a manifestação das comunidades na sua relação identitária com o 
patrimônio histórico e cultural e inclui manifestações culturais tradicionais e organizações 
sociais de patrimônio histórico/cultural. Como são entendidos como itens complementares, 
apresentam o mesmo peso de avaliação. 

O prejuízo à relação identitária da população com o patrimônio histórico e cultural ocorrerá 
principalmente em Carambeí e Tibagi, onde será implantado o reservatório do TIB 392 – Santa 
Branca, além de Imbaú e Telêmaco Borba, tendo em vista a implantação do TIB 321 a – 
Telêmaco Borba Alto. Também sofrerão os efeitos da implantação dos empreendimentos, São 
Jerônimo da Serra, Assaí, Londrina e Ibiporã, em decorrência de TIB 122 m – Cebolão Médio e 
TIB 098 – Limoeiro. 

Complementarmente devem ser considerados os municípios de Ortigueira, Sapopema e 
Tamarana, afetados pela UHE Mauá e pelo AHE São Jerônimo.  
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6.2.1.8. Alterações na Diversidade de Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural 

A construção de Usinas Hidrelétricas na bacia do rio Tibagi poderá levar à destruição ou 
comprometimento de patrimônio arqueológico, histórico e cultural ali existente, especialmente, 
aspectos da cultura material ligada aos sítios, estruturas e/ou bens físicos relacionados a este 
patrimônio que, assim como o meio físico, constitui uma base finita de recursos. Todavia, 
difere-se do meio físico principalmente pelo fato de não ser renovável. Esse patrimônio constitui 
Bem da União, protegido por legislação específica. Saliente-se que estarão sendo 
contabilizados somente os cenários de ocupação humana cujos sítios arqueológicos são 
passíveis de ocorrer nas proximidades das margens dos rios, ou seja, nas áreas previstas de 
inundação das barragens, constituindo patrimônio que seria efetivamente impactado pelos 
empreendimentos hidrelétricos. 

É um impacto relacionado com os bens de natureza material presentes na área dos 
empreendimentos (sítios ou bens arqueológico-históricos). Trata-se, portanto, de um impacto 
histórico e científico. Todavia, complementar a este impacto estão os elementos culturais 
reconhecidos, valorizados e preservados pelas atuais comunidades da área como relacionados 
à sua tradição e herança cultural (patrimônio imaterial), que igualmente formam o patrimônio 
cultural brasileiro. Portanto, o peso do impacto foi dividido entre estes dois itens, uma vez que 
são entendidos como complementares. 

O impacto quanto ao número de cenários de ocupação humana potencialmente presentes deve 
ocorrer, assim como no impacto anteriormente apresentado, nos em Carambeí e Tibagi, onde 
será implantado o reservatório do TIB 392 – Santa Branca, além de Imbaú e Telêmaco Borba, 
tendo em vista a implantação do TIB 321 a – Telêmaco Borba Alto. Também sofrerão os efeitos 
da implantação dos empreendimentos, São Jerônimo da Serra, Assaí, Londrina e Ibiporã, em 
decorrência de TIB 122 m – Cebolão Médio e TIB 098 – Limoeiro. 

Complementarmente devem ser considerados os municípios de Ortigueira, Sapopema e 
Tamarana, afetados pela UHE Mauá e pelo AHE São Jerônimo. 

6.2.1.9. Melhoria das Finanças Municipais 

O valor da compensação financeira em moeda corrente, pelo uso dos recursos hídricos – 
CFURH anual, e em função das áreas de inundação dos reservatórios dos aproveitamentos da 
alternativa selecionada, foi estimado em cerca 7,6 milhões de reais. Esse montante é 
distribuído proporcionalmente às áreas afetadas de cada município, conforme apresentado no 
Quadro 6.2.1.9 / 1. 

Quadro 6.2.1.9 / 1 - Estimativa da Compensação Financeira pelo Uso 
dos Recursos Hídricos (CFURH), por Município Afetado 

Município 

Total Gerado 
pela Alternativa 

Selecionada 
(R$ ao ano) 

Total da Receita 
Municipal * 
(R$ / 2008) 

Percentual 
Gerado pela 
Alternativa 

Selecionada 

Carambeí 18.668 35.510.163 0,05% 

Tibagi 769.228 38.787.140 1,98% 

Imbaú 33.652 12.387.109 0,27% 
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Município 

Total Gerado 
pela Alternativa 

Selecionada 
(R$ ao ano) 

Total da Receita 
Municipal * 
(R$ / 2008) 

Percentual 
Gerado pela 
Alternativa 

Selecionada 

Telêmaco Borba 1.886.156 92.793.181 2,03% 

São Jerônimo da Serra 593.035 15.282.653 3,88% 

Assaí 964.622 18.607.838 5,18% 

Londrina 1.440.042 752.866.293 0,19% 

Ibiporã 62.536 60.941.305 0,10% 

Ortigueira 1.359.971 29.978.138 4,54% 

Curiúva 2.248 16.338.866 0,01% 

Sapopema 222.411 8.723.577 2,55% 

Tamarana 249.576 12.136.237 2,06% 

Total 7.602.145 1.094.352.501 0,69% 

* Fonte: Ministério da Fazenda, disponível no site http://www.tesouro.fazenda.gov.br/, 
acessado em mar-2010.  

Para o conjunto da bacia esse impacto positivo e de caráter permanente pode ser considerado 
como de baixa intensidade, pois o montante das compensações financeiras que será creditado 
para os municípios diretamente afetados corresponde na situação atual a 0,69% do total das 
receitas dos municípios na bacia.  

Destaca-se que no município de Assaí deverão ser mais expressivos os efeitos cumulativos do 
impacto positivo, sendo que a compensação financeira nesse município representará um 
acréscimo de 5,18% sobre a receita municipal, que em 2008 foi da ordem de 18 milhões de 
reais.  

Em Londrina, a compensação financeira será maior em termos absolutos, o que, entretanto, 
representa apenas 0,18% da receita de 2008 deste município, que é da ordem de 752 milhões 
de reais. Outros dois municípios onde a compensação financeira adquire maior significância na 
alternativa escolhida são Ortigueira e São Jerônimo da Serra, com 4,54% e 3,88% de 
acréscimo nas receitas municipais, respectivamente. 

6.2.2. Efeitos Sinérgicos dos Impactos na Bacia 

Os impactos apresentam efeitos sinérgicos quando o resultado das interações entre eles 
acarreta uma alteração em um dado espaço diferente da simples soma das alterações (MME, 
2007). 

Entre os efeitos sinérgicos decorrentes dos impactos negativos na bacia destacam-se:  

− Alteração do Regime hídrico; 

− Alteração da Qualidade da água; 
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− Alteração no Transporte de sedimentos; 

− Alterações na Ictiofauna 

− Prejuízo à Conectividade dos remanescentes impactados.  

Apresenta-se, na sequência, a avaliação dos efeitos sinérgicos de cada um desses impactos.  

6.2.2.1. Alteração do Regime Hídrico 

A alteração do regime sazonal de vazões é mais expressiva a jusante dos reservatórios 
dotados de volume útil, que tendem a reservar água nos períodos mais úmidos e liberar no 
período mais seco, promovendo desta forma um efeito regularizador nas vazões, procurando 
reduzir a operação de vertimento. 

Para os reservatórios com operação a fio d’água, estas variações, em regime de operação 
normal, são pequenas devidas principalmente a perdas por evaporação, pelo fato de não existir 
volume útil que promova regularização no regime de vazões. 

Estes processos combinados refletem-se de forma acumulativa para jusante, alterando o 
comportamento sazonal de vazões e a sua disponibilidade hídrica. 

As alterações no regime de vazões foram analisadas através da utilização do modelo de 
simulação SINV 6.0.3 (Sistema de Inventário Hidroelétrico de Bacias Hidrográficas) 
desenvolvido pela CEPEL. 

Em cada passo de tempo, estabelecido pela simulação de Energia Firme, realizada pelo SINV, 
é computado o balanço de volume em cada reservatório participante da cascata, considerando-
se o aporte das vazões afluentes e os volumes acumulados. 

Desta forma, foram analisadas alterações promovidas no regime sazonal de vazões e 
disponibilidade hídrica, tendo com referência os valores médios mensais de longo termo 
apurados entre janeiro de 1931 a dezembro de 2006, refletindo desta forma um elenco de 
variações de condições hidrológicas de cheias e de estiagem ocorridas ao longo da série 
histórica de vazões. 

A alteração no regime de vazões foi expressiva sendo que este comportamento deve-se, 
principalmente, à presença do aproveitamento TIB 392 (Santa Branca), da UHE Mauá e da 
UHE São Jerônimo. Tais empreendimentos são dotados de volume de regularização, 
condicionando uma maior regularização nas vazões, assinalando um processo de contenção 
de água nos meses mais chuvosos (abatimento de até 6,2%) e uma tendência de liberar estas 
vazões nos meses mais secos (acréscimo de até 19,1%), conforme mostrado pelo Gráfico 
6.2.2.1 / 1. 
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Gráfico 6.2.2.1 / 1 – Alteração de Regime Hídrico 

Conforme mostrado no gráfico acima, a implantação dos aproveitamentos no rio Tibagi irá 
proporcionar uma redução na sazonalidade do rio Tibagi a jusante dos aproveitamentos. 

As alterações no regime de vazões foram expressivas, sendo que este comportamento deve-se 
à presença do aproveitamento TIB-392 (Santa Branca), da UHE Mauá e do AHE São Jerônimo, 
que são dotados de volume de regularização, condicionando uma maior regularização nas 
vazões, assinalando um processo de contenção de água nos meses mais chuvosos 
(abatimento de até 6,2%) e uma tendência de liberar estas vazões nos meses mais secos 
(acréscimo de até 19,1%). 

Os reservatórios de todos os aproveitamentos da alternativa selecionada contribuem nas 
perdas por evaporação, uma vez que se amplia a superfície de contato entre a água e a 
atmosfera, que funciona como meio de troca para esse processo físico, sendo que as perdas 
por evaporação são inferiores a 1%. 

Num cenário futuro, a alteração da sazonalidade das vazões do rio Tibagi e as perdas por 
evaporação não representam um risco à demanda de água para atendimento às populações, 
rebanhos e indústrias da bacia. 

6.2.2.2. Alteração da Qualidade da Água  

A transformação de ambientes lóticos em ambientes lênticos de um curso d’água, decorrente 
da implantação de reservatórios, causa alterações nas características físicas, químicas e 
biológicas dos ecossistemas aquáticos envolvidos. 

Uma das variáveis importantes que influenciam os processos químicos e biológicos que 
ocorrem nos reservatórios é o tempo de residência da água no mesmo. Quanto maior o tempo 
de residência, maiores serão as alterações na qualidade da água dos reservatórios. Considera-
se que tempo de residência (TR) inferior a duas semanas seja ecossistema similar aos rios, 
com elevadas taxas de renovação da água; TR superior a duas semanas e inferior a um ano 
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seja ambiente intermediário entre o rio e o lago; e com TR superior a um ano, seja ecossistema 
com características próximas ao lacustre (Straskraba,1999)11. 

Dependendo da magnitude, o tempo de residência pode induzir condições favoráveis para a 
reciclagem dos nutrientes e para o desenvolvimento do fitoplâncton e de macrófitas aquáticas. 
Quanto maiores os tempos de residência, as alterações na qualidade da água do reservatório 
tenderão a ser maiores.  

No corpo do reservatório destacam-se os processos cinéticos associados à Demanda 
Bioquímica de Oxigênio (DBO), Oxigênio Dissolvido (OD), do Fósforo (P) e o balanço de massa 
considerando-se os processos advectivos, difusivos e as transformações bioquímicas 
associadas a estes parâmetros. 

As condições observadas junto a cada barramento se refletem para jusante, alterando o padrão 
de comportamento observado antes da implantação do empreendimento, com quedas nas 
concentrações do fósforo, menores índices de turbidez e cor, refletindo as retenções ocorridas 
de sedimentos no corpo do reservatório. 

Desta forma, considerou-se a aplicação de técnicas de modelagem matemática, tendo com 
insumos de entrada, dados relacionados às características físicas e operacionais de cada 
reservatório, dados de vazões naturais afluentes e o aporte de cargas poluidoras aos 
reservatórios existentes e planejados pelo setor elétrico. 

As análises consideram o cenário de carga atual que tem como referência o ano de 2006, 
procurando retratar as alterações hidrobiológicas ocasionadas pela implantação da cascata de 
reservatórios. 

Os trabalhos de modelagem de qualidade da água consideram os processos cinéticos dos 
parâmetros bioquímicos: Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Oxigênio Dissolvido (OD) e 
Fósforo (P) e o balanço de massa considerando-se os aportes de cargas afluentes 
correspondentes a cada cenário. 

O processo numérico envolvendo estas variáveis bioquímicas considera em sua formulação a 
equação da continuidade e a conservação da massa que são aplicados em cada reservatório 
do sistema.  

Nesta cinética, cada reservatório recebe, em cada passo de tempo, as cargas liberadas pelo 
reservatório de montante (quando existir) bem como as cargas poluidoras laterais afluentes 
entre reservatórios (computando para cada parcela de área contribuinte, os dados relativos ao 
uso e ocupação do solo). Após o balanço de massa a porção não-retida das cargas é 
transferida para o reservatório situado a jusante (quando existir). Este processo é realizado de 
forma interativa, de montante para jusante, atuando em todos os reservatórios da cascata. 

Apenas o parâmetro fósforo foi utilizado para mensuração de impacto, pois a resolução 
CONAMA 357/05 não é atendida na plenitude, além de apresentar as variações mais sensíveis 
dentre os demais. 

O resultado da modelagem matemática que apesar da relativa melhoria observada pela 
presença dos reservatórios, verificou-se que com o rio desenvolvido deverá ocorrer uma 
                                                 
11 Straskraba, M. (1999). Retention Time as a Key variable of Reservoir Limnology. Theorical Reservoir Ecology and 
its Aplications. Ed. J.G. Tundisi e M. Straskraba, Editora Backhuys. 
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redução da concentração de fósforo da ordem de 55,1% a montante da influência do remanso 
da UHE Capivara. No entanto, verifica-se que em parte do ano as concentrações máximas de 
fósforo estabelecidas pela resolução CONAMA 357/05 são superadas, conforme pode ser visto 
no Gráfico 6.2.2.2 / 1. 

O comportamento médio da concentração de fósforo, levando em consideração o período de 
janeiro de 1931 a dezembro de 2006 pode ser visto no Gráfico 6.2.2.2 / 1. 
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Gráfico 6.2.2.2 / 1 - Alteração na Concentração de Fósforo – Qualidade da Água 

Conforme mostrado no gráfico acima, a implantação dos aproveitamentos no rio Tibagi irá 
proporcionar uma atenuação na quantidade de fósforo diluído na coluna d’água a jusante. Isso 
se deve principalmente ao fato de que os reservatórios funcionam como filtros, retendo em seu 
interior o fósforo na sua forma precipitada. Assim, pode ocorrer acúmulo de fósforo nos 
reservatórios, ocasionando uma piora local na qualidade da água. No entanto a jusante de 
cada um dos aproveitamentos, a qualidade da água apresenta uma melhora significativa 
quanto ao parâmetro fósforo. 

Esse processo se deve, principalmente, à presença da UHE Mauá e do AHE São Jerônimo, 
que apresentam, respectivamente, 94 e 77 dias de tempo de residência o que perfaz 
aproximadamente 81% do tempo de residência total da alternativa selecionada (210 dias). 

Assim, no cenário futuro, o aumento de produção de fósforo decorrente do aumento da 
população, poderá ser contrabalanceado pela melhoria nos sistemas de tratamento de 
efluentes. Vale ressaltar ainda que a recuperação total das APPs dos rios e lagos criará uma 
barreira física para a entrada de fósforo e outros insumos provindos de fontes difusas de 
poluição no corpo hídrico, o que contribui para a melhoria da qualidade da água. 



 

 TIB-I-00-000.007-RE-R0  
 NE267-GE-00-RF-001  

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO  Página: 177 
ENGENHEIRO JOSÉ LUIZ PETTENÁ  Revisão: 0 
CREA Nº 0600219777  Data: 20/07/2010 

 

 

6.2.2.3. Alteração no Transporte de Sedimentos 

A implantação dos reservatórios altera o fluxo natural de sedimentos, com equilíbrio alterado a 
partir da linha de remanso, onde o aumento da seção de vazão aliado as baixas velocidades de 
escoamento propicia condições para deposição de sedimentos. 

As partículas mais pesadas, como pedregulho e areia grossa, são as primeiras a se 
depositarem, enquanto o sedimento mais fino adentra para as porções mais profundas do 
reservatório, na forma de uma seqüência de deltas evoluindo em direção ao local do eixo do 
barramento.  

As partículas sólidas em suspensão, com baixas concentrações, são veiculadas para jusante 
através das estruturas vertentes ou pelas unidades geradoras da usina enquanto que a parcela 
sólida transportada de fundo passa acumular junto ao pé da barragem. 

Uma vez formado o reservatório ocorre um desequilíbrio no fornecimento de material sólido a 
jusante, o que favorece o desaparecimento dos bancos de areias no referido trecho. Estes 
efeitos são provocados pelo escoamento da água com baixas concentrações de sedimentos 
que, ao reconstituir as condições de equilíbrio, causa o aprofundamento do leito e erosão das 
margens do canal a jusante da barragem. 

As alterações observadas no comportamento sedimentológico refletem-se em ganho 
substancial de vida útil dos empreendimentos hidrelétricos, quando a cascata é analisada de 
forma sinérgica e acumulativa. As retenções de descarga sólida promovidas pelos 
aproveitamentos de montante beneficiam os de jusante e os reservatórios afetados são 
aqueles situados nas porções mais elevadas da partição de queda. 

A estimativa de retenção de sedimentos em cada reservatório foi avaliada através do emprego 
da curva de eficiência de retenção de sedimentos em reservatórios, de acordo com o 
estabelecido por Brune. A eficiência na retenção de sedimentos é aferida através da razão 
entre a capacidade do reservatório e o volume de afluência anual. 

Para a mensuração das alterações da dinâmica de sedimentos na bacia, considerou-se a 
condição de carga atual na bacia referenciada ao ano de 2006 e os cenários referentes às 
condições atuais alteradas pela presença da cascata de empreendimentos. 

Os valores da descarga sólida em suspensão para as condições atuais foram obtidos a partir 
da aplicação da curva-chave de sedimentos as séries de vazões médias mensais afluentes ao 
local de cada aproveitamento.  

Para a estimativa das descargas sólidas futuras de cada subárea, considerou-se a adoção um 
fator de ajuste de forma a retratar as alterações de uso e ocupação do solo na bacia. 
CARVALHO (1994)12 sugere que a descarga sólida total média seja multiplicada por dois para 
levar em conta o aumento da produção de sedimento com o tempo no cálculo do 
assoreamento para 100 anos. 

Desta forma, para a composição do cenário futuro da bacia, foi aplicado o seguinte fator 
multiplicador: K = 2(n/100), sendo n o número de anos considerado tendo como data zero o ano 
2006, o que representa um aumento no transporte de sedimento avaliado em 0,7% ao ano. 

                                                 
12 CARVALHO, N. O. Hidrossedimentologia Prática. CPRM / ELETROBRÁS. 1994 
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Os resultados das simulações assinalam ampla retenção de sedimentos nos reservatórios, 
sendo as maiores verificadas nos reservatórios da UHE Mauá e do AHE São Jerônimo, que 
detêm o maior tempo de residência em relação aos demais aproveitamentos da alternativa 
selecionada. O comportamento sazonal médio das concentrações de sedimentos é mostrado 
na Gráfico 6.2.2.3 / 1, levando-se em consideração o período de janeiro de 1931 a dezembro 
de 2006. 
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Gráfico 6.2.2.3 / 1 – Alteração no Transporte de Sedimentos 

A implantação da alternativa selecionada ocasionaria um abatimento na concentração de 
sedimentos veiculados a jusante da ordem de 34,2 mg / L (ou 36.000 t / ano), mesmo 
considerando-se um fator de ajuste para levar em conta o aumento da produção de sedimentos. 

Tal como mostrado para o fósforo, os reservatórios funcionam como filtros retendo sedimentos 
em seu corpo, tal eficiência depende diretamente do tempo de residência da água, retornado a 
jusante água com menor concentração de sedimentos, que por sua vez inicia um processo 
erosivo de aprofundamento do leito do rio até estabelecer um equilíbrio dinâmico das 
concentrações de sedimento e novamente passar por um processo de assoreamento no 
reservatório a jusante. 

No futuro espera-se uma redução do aporte de sedimentos para o rio visto que haverá a 
recuperação das APP de rios e lagos e estas funcionam como barreiras físicas ao carreamento 
de sólidos. 

6.2.2.4. Alterações na Ictiofauna 

Com a implantação dos quatro aproveitamentos relativos à alternativa selecionada, estima-se a 
ocorrência dos efeitos sinérgicos a seguir relacionados sobre as comunidades de peixes da 
bacia do rio Tibagi. Ressalta-se que são esperados também efeitos cumulativos sobre a fauna 
aquática que apresenta preferência por trechos lóticos, diante da modificação de vários destes 
trechos para lênticos. 
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Com relação à migração de peixes na bacia, o principal alvo de efeito sinérgico, há efeitos 
esperados em três escalas sobre a conectividade: (i) entre o rio Paranapanema e o rio Tibagi, 
(ii) entre as partes baixa e alta da bacia do Tibagi e (iii) dentro da parte alta desta bacia. No 
primeiro caso, a instalação dos aproveitamentos TIB-098, TIB-122 e São Jerônimo poderão 
resultar em um efeito conjunto sobre a conectividade entre o rio Paranapanema e o rio Tibagi e 
seus afluentes. A magnitude deste efeito ainda deverá ser aprofundada por estudos 
posteriores, procurando esclarecer se esta rota migratória ainda é efetiva, dadas às alterações 
já existentes na biota aquática ocasionadas pelo reservatório de Capivara. 

Mesmo considerando a ocorrência do Salto Mauá como uma barreira natural à migração no rio 
Tibagi e a PCH Salto Mauá como barreira artificial (mesmo que essas barreiras sejam 
seletivas), a conectividade entre as subáreas de montante deste salto (I, II e III) e as de jusante 
(IV, V e VI) pode ser ainda mais prejudicada pela instalação dos aproveitamentos no rio 
principal. 

O efeito esperado sobre as subáreas de montante é de diminuição da conectividade entre as 
subáreas I e II, II e III e I e III. Ou seja, espera-se que os aproveitamentos TIB 321a e TIB-392 
prejudiquem a conectividade entre as cabeceiras do Tibagi e o curso principal e destes dois 
ambientes com o rio Iapó.  

Com relação aos efeitos finais em cada uma das subáreas, a subárea Cabeceiras deverá ficar 
mais isolada das demais. Nas cabeceiras não está prevista a construção de aproveitamentos, 
devendo assim, ser preservada a integridade biótica da comunidade local.  

Espera-se que os impactos mais significativos sobre a ictiofauna ocorram no Médio Tibagi onde 
se concentrarão as alterações decorrentes dos aproveitamentos hidrelétricos, uma vez que três 
deles serão aí instalados. A interrupção de rotas migratórias, a alteração de regime lótico para 
lêntico, com exclusão de espécies típicas daqueles ambientes e proliferação de espécies 
generalistas são os principais impactos previstos sobre a fauna de peixes. O resultado 
esperado, em longo prazo, será uma diminuição da riqueza de espécies, em função da 
redução, por exemplo, de número de espécies de piracema e daquelas típicas de ambientes 
com corredeiras. Com a criação de ambientes com novas características limnológicas 
decorrentes das baixas velocidades, ocorrerá colonização dos reservatórios por espécies da 
própria comunidade, porém com maior adaptabilidade, via de regra, generalistas. O sistema 
deverá tornar-se mais simples com a diminuição da riqueza de espécies e predominância de 
elementos adaptados às novas condições. 

No Baixo Tibagi, onde será implantado um dos aproveitamentos da alternativa selecionada, os 
impactos serão de menor intensidade e de natureza distinta, uma vez que os ambientes da foz do 
rio Tibagi já se encontram alterados pela UHE Capivara. Como discutido acima, com a efetivação 
da alternativa selecionada haverá uma diminuição do trecho de rio livre para a dispersão das 
espécies do rio Paranapanema, restringindo a mesma forma que no curso médio a diversidade de 
peixes, especialmente os migradores e aqueles com ciclo de vida vinculado aos ambientes com 
corredeiras. 

Vale ressaltar que os efeitos sobre as rotas migratórias poderão ser atenuados por medidas de 
manejo subsidiadas por estudos mais aprofundados. Estas medidas poderão incluir, por 
exemplo, a conservação de ambientes relevantes e/ou a implementação de mecanismos de 
transposição. 
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6.2.2.5. Prejuízo à Conectividade dos Remanescentes Impactados 

No cenário futuro, considerando-se a premissa adotada para sua elaboração, no qual se 
espera a recuperação das APP dos rios, os impactos na conectividade com a implantação dos 
empreendimentos serão reduzidos, uma vez que serão mantidos os padrões de conectividade 
simulados no cenário futuro sem os empreendimentos. Esta manutenção da conectividade se 
dará pela margem dos reservatórios, uma vez que, de acordo com a legislação vigente, está 
prevista a implantação da APP no entorno dos reservatórios artificiais, oriundos de 
empreendimentos hidrelétricos. 

Com esse enfoque, a conectividade entre remanescentes florestais será afetada apenas pela 
presença de rodovias e áreas urbanizadas já existentes, e não relacionadas aos 
empreendimentos. A premissa assumida quando da elaboração do cenário futuro, na qual a 
legislação ambiental é respeitada, acarreta um significativo aumento das áreas de ambientes 
nativos na bacia, sendo que estes ambientes estão particularmente localizados ao longo dos 
cursos d’água (APP), o que gera verdadeiros corredores de habitat para a fauna terrestre. 
Desta maneira, a conectividade entre os ambientes naturais no cenário futuro é 
significativamente maior do que no cenário atual, onde a legislação ambiental não é cumprida e 
a vegetação nativa ao longo dos cursos d’água é reduzida.  

Estas diferenças podem ser observadas na Figura 6.2.2.5 / 1 (a) e (b), a seguir, onde os 
remanescentes estão representados por cores distintas, e no cenário futuro, pode-se observar 
que as cores se espalham por áreas muito maiores, demonstrando que tais áreas estão 
conectadas por corredores ripários atualmente não existentes. Os corredores ripários são 
apontados como importantes estruturas promotoras de conectividade em paisagens, 
especialmente em áreas de planalto, onde estas áreas somam uma grande proporção, 
comumente ultrapassando 20% da área total da paisagem. Para o Planalto Atlântico Paulista é 
apontado que o simples atendimento a legislação ambiental pode conectar por corredores mais 
de 80% dos remanescentes de vegetação nativa, estabelecendo uma alta conectividade 
estrutural para paisagens onde a legislação ambiental é seguida. Tal característica é apontada 
como sendo fundamental para a manutenção de aves (Martensen et al. 2008), pequenos 
mamíferos (Pardini et al. 2005), anfíbios e répteis (Dixo & Metzger 2010), borboletas (Uehara et 
al. 2007) e espécies vegetais de maneira geral, o que poderia contribuir para a conservação da 
biodiversidade da Mata Atlântica como um todo.  
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(a) 

 

(b) 

 

Cada cor representa um remanescente diferente. Notar que no mapa b as cores se espalham por áreas maiores, só 
sendo interrompidas por áreas de pasto, estradas (em vermelho) e áreas urbanizadas. 

Figura 6.2.2.5 / 1 – Comparação entre as Áreas de Habitat Nativo Funcionalmente Conectadas por 
Corredores no Cenário Atual (a) e no Cenário Futuro (b) 

6.2.3. Áreas Impactadas 

Neste item são apresentadas as áreas onde se prevê a ocorrência dos impactos mais 
significativos relativos tanto aos aproveitamentos da Alternativa Selecionada como das usinas 
de Mauá e São Jerônimo. Estes impactos foram identificados e espacializados. 

Foram consideradas relevantes, em termos da bacia como um todo, as áreas que serão 
impactadas diretamente, ou seja, as áreas destinadas à instalação da infraestrutura necessária 
para a operação do empreendimento, a área do reservatório e a área onde serão formadas as 
APPs. Estas áreas, no âmbito da Avaliação Ambiental Integrada, foram delimitadas a partir de 
uma envoltória ao redor de cada um dos reservatórios. 

No que se refere aos Recursos Hídricos e Ecossistemas Aquáticos, as simulações de 
alterações físico-quimicas da água mostram que os impactos mais sigificativos ocorrem devido 
aos aproveitamentos TIB 392 – Santa Branca, TIB 321a - Telêmaco Borba Alto e UHEs São 
Jerônimo e Mauá.  Os reservatórios da UHE Mauá e do AHE São Jerônimo condicionam 
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também uma maior regularização nas vazões e maiores retenções de sedimento, em relação 
aos demais aproveitamentos da cascata. 

Destaca-se que o conjunto de aproveitamentos estudados impactará diretamente porções de 
Unidades de Conservação (UC) e Terras Indígenas (TI). Essas áreas apresentam proteção 
legal específica, o que enseja um tratamento diferenciado na análise dos impactos. A Ilustração 
6.2.3 / 1 apresenta o mapeamento esquemático das áreas impactadas pelos aproveitamentos. 
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Ilustração 6.2.3 / 1 – Áreas Impactadas pelos Aproveitamentos 
 

 

 

 



 

 TIB-I-00-000.007-RE-R0  
 NE267-GE-00-RF-001  

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO  Página: 184 
ENGENHEIRO JOSÉ LUIZ PETTENÁ  Revisão: 0 
CREA Nº 0600219777  Data: 20/07/2010 

 

 

6.3. Áreas Sensíveis, Fragilidades e Potencialidades 

Neste item são apresentadas as áreas sensíveis da bacia, as fragilidades e as potencialidades 
resultantes. 

6.3.1. Áreas Sensíveis 

As Áreas Sensíveis foram definidas a partir da sensibilidade atual identificada na etapa da 
Avaliação Ambiental Distribuída, destacando-se aquelas mais significativas em cada 
componente-síntese.  

No cenário futuro (2030), dada a forte consolidação da bacia, espera-se pouca alteração no 
uso do solo. Dessa maneira, as áreas sensíveis por Componente Síntese são:  

− Recursos Hídricos e Ecossistemas Aquáticos: trechos de corredeiras do rio Tibagi de 
importância para a ictiofauna;  

− Meio Físico e Ecossistemas Terrestres: Unidades de Conservação;  

− Socioeconomia: Terras Indígenas e municípios com maior sensibilidade na Organização 
Territorial, nos Modos de Vida e na Base Econômica.  

• Recursos Hídricos e Ecossistemas Aquáticos 

A análise das informações sobre os recursos hídricos indica que as condicionantes 
hidrometeorológicas, o regime sazonal de vazões e a disponibilidade hídrica são relativamente 
uniformes nessa região.  

Os estudos de sensibilidade realizados na fase de Avaliação Ambiental Distribuída levaram em 
consideração a qualidade da água, a limnologia e a ictiofauna. 

Quanto à qualidade da água, as condições hídricas da bacia hidrográfica do rio Tibagi são 
relativamente homogêneas, não oferecendo diferenças significativas.  

Os resultados das análises de sedimentos (2008 e 2009) no rio Tibagi evidenciam que, de 
acordo, com os valores de referência da Resolução CONAMA 344/04, todos os resultados 
obtidos são compatíveis com a classificação de nível 1, limiar abaixo do qual se prevê baixa 
probabilidade de efeitos adversos à biota. 

No que se refere à limnologia, verificou-se a eventual presença de macrófitas aquáticas em 
todos os cursos d’água inspecionados que, pelo fato de viverem exclusivamente em ambientes 
lóticos, essas espécies apresentam estruturas morfológicas que as fixam firmemente ao 
substrato rochoso. O conjunto de informações obtidas aponta que os sistemas aquáticos da 
bacia do Tibagi não estão comprometidos, porém, já sinalizam alterações importantes no grau 
de trofia, que podem se refletir em aumento da população de macrófitas flutuantes em 
ambientes represados.  

A ictiofauna da bacia do rio Tibagi apresenta maior riqueza de espécies no Médio Tibagi, sendo 
também onde ocorre o maior número de trechos com elevada energia hidrodinâmica. 
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A bacia do rio Tibagi é marcada por grande quantidade de corredeiras, cachoeiras e saltos que, 
juntos, totalizam cerca de 91 elementos relacionados à quebra de declividade ao longo de seus 
800 m de desnível, da nascente até a foz (Maack, 1981, De França, 2002). Esses acidentes 
geográficos são atributos determinantes na bacia, que se refletem inclusive na sua 
denominação (em tupi-guarani, Tibagi significa rio de corredeiras). 

A presença de corredeiras, cachoeiras e saltos ao longo do rio Tibagi, da nascente até a foz, 
faz com que essas áreas sejam consideradas sensíveis na medida em que geralmente se 
associa a elas o registro de grande número de espécies de peixes associadas exclusivamente 
a trechos de corredeiras.  

Além da presença de espécies sedentárias associadas a corredeiras, alguns desses trechos 
são considerados sensíveis também por se tratar de possíveis rotas para algumas espécies 
migratórias. Na região do trecho Médio-Baixo Tibagi ocorrem espécies de peixes migradoras de 
longas distâncias como o curimbatá (Prochilodus lineatus), o dourado (Salminus brasiliensis) e 
a tabarana (S. hilarii).  

A Ilustração 6.3.1 / 1 mostra a espacialização dessas corredeiras, cachoeiras e saltos, 
denominadas nesse estudo de Ambientes Ecologicamente Estratégicos. 

Os ecossistemas aquáticos na bacia do Tibagi são condicionados pela rede hídrica, cuja 
turbulência das águas, condição típica de grande parte dos rios, restringe o estabelecimento 
dos organismos planctônicos e macroinvertebrados bentônicos, já que os mesmos tendem a 
ser arrastados pela correnteza. Essa dinâmica hidráulica é alterada na porção final da bacia, 
onde a represa de Capivara forma um ambiente lêntico atuando também como receptor de 
sólidos e de nutrientes minerais gerados a montante. 

No Baixo Tibagi a concentração de poluentes na região de Londrina, a supressão das matas 
ciliares e a alteração no regime hídrico de lótico para lêntico devido à influência do reservatório 
interferem na riqueza de espécies e também na composição da taxocenose de peixes 
registrada na porção jusante da bacia. 

Assim, a região do entorno do reservatório da UHE Capivara também foi considerada sensível 
devido (i) à presença de cianobactérias (1.471 células/mL), ainda que encontradas em 
concentração abaixo do limite estabelecido pela Resolução CONAMA no 67.357/2005 para rio 
Classe 2 (50.000 células/mL); e (ii) pelo alto nível de metais pesados nos sedimentos, 
decorrente do lançamento de efluentes industriais e atividades agrícolas e pela mais alta DBO 
calculada para a bacia, em função da presença de ambiente lêntico presente nos extremos dos 
braços deste reservatório.  
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Ilustração 6.3.1 / 1 – Ambientes Ecologicamente Estratégicos 
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• Meio Físico e Ecossistemas Terrestres 

Os estudos de sensibilidade realizados na fase de Avaliação Ambiental Distribuída para o 
Componente-Síntese Meio Físico e Ecossistemas Terrestres levaram em consideração a 
quantidade de habitat, a configuração do habitat, as espécies de fauna ameaçadas de extinção 
e as áreas de relevante interesse para conservação.  

No que diz respeito à quantidade de habitats, a bacia do Tibagi apresenta maior incidência na 
região da Escarpa Devoniana, que é também o único local que apresenta alta proporção de 
habitat natural de formação campestre, seguido da presença de áreas com bom potencial para 
abrigar espécies faunísticas na região Sul da bacia e na área de reflorestamento em Telêmaco 
Borba e Ortigueira, caracterizados como extremamente influenciados pela conectividade, por 
apresentarem proporção de habitats intermediários, de cerca de 30%. 

Quanto à configuração de habitats, que considera o padrão de distribuição espacial como 
variável definidora de sensibilidade, a região da bacia com fragmentos muito grandes está 
inserida na área da Escarpa Devoniana, onde esses fragmentos apresentam-se bem 
conectados, em alguns casos por corredores; e a região de reflorestamento onde existem 
diversos fragmentos de tamanho intermediário apresentando alta conectividade, inclusive 
corredores ripários além de apresentar alta permeabilidade de matriz. Dessa maneira, é na 
Escarpa Devoniana onde se encontra a maior ocorrência de espécies ameaçadas de extinção, 
sendo, portanto, a área mais sensível da bacia, seguida da área de reflorestamento. As 
menores manchas de bacia se encontram na sua porção norte. 

No que se refere às áreas de relevante interesse para conservação, foram consideradas as 
Unidades de Conservação, UCs, (de Proteção Integral e de Uso Sustentável) as Áreas Prioritárias 
de Conservação da Biodiversidade (APCB) definidas pelo PROBIO (2007) e as Áreas de Interesse 
Científico, em particular a Mata Fazenda Doralice. Foram apontadas como áreas sensíveis na 
bacia as Unidades de Conservação, que mantêm áreas com vegetação nativa. Essas unidades 
são mostradas na Ilustração 6.3.1 / 2 – Áreas de Relevante Interesse Ecológico. 

Assim, as duas regiões que se destacam como sensíveis em relação aos Ecossistemas 
Terrestres são: a região da Escarpa Devoniana e a região do entorno das UCs Rebio das 
Araucárias, Flona de Irati e Estação Ecológica Fernandes Pinheiros. 

A síntese das variáveis utilizadas para caracterizar a bacia quanto aos seus Ecossistemas 
Terrestres, demonstra a boa condição em que se encontra a região da Escarpa Devoniana, 
com grandes áreas de remanescentes bem conectadas. Nesta região estão presentes algumas 
unidades de conservação e diversas áreas apontadas como de importância biológica e 
prioritária para conservação. A região da Escarpa Devoniana foi indicada como sensível não 
apenas por abranger a APA da Escarpa Devoniana e UCs de Proteção Integral, mas 
principalmente por apresentar boa condição ecológica em relação ao resto da bacia. Nesta 
região, ainda há diversos fragmentos de vegetação nativa, grandes e médios, bem conectados, 
o que confere boas condições para a manutenção da biodiversidade. 

A segunda região sensível considerada compreende as Unidades de Conservação existentes 
ao sul da bacia. No geral, essa região apresenta remanescentes de vegetação nativa de 
variados tamanhos, incluindo alguns relativamente grandes. Esta configuração da paisagem 
permite a existência de um sistema de fonte-dreno para a região, com os fragmentos maiores 
sustentando populações para recolonizar os fragmentos de tamanho menor, mantendo a região 
relativamente preservada. 



 

 TIB-I-00-000.007-RE-R0  
 NE267-GE-00-RF-001  

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO  Página: 188 
ENGENHEIRO JOSÉ LUIZ PETTENÁ  Revisão: 0 
CREA Nº 0600219777  Data: 20/07/2010 

 

 

Ilustração 6.3.1 / 2 – Áreas de Relevante Interesse Ecológico 



 

 TIB-I-00-000.007-RE-R0  
 NE267-GE-00-RF-001  

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO  Página: 189 
ENGENHEIRO JOSÉ LUIZ PETTENÁ  Revisão: 0 
CREA Nº 0600219777  Data: 20/07/2010 

 

 

• Socioeconomia 

Os estudos de sensibilidade realizados na fase de Avaliação Ambiental Distribuída para o 
Componente-Síntese Socioeconomia levaram em consideração a organização territorial, 
modos de vida e base econômica. 

A sensibilidade da organização territorial da bacia do Tibagi foi avaliada de acordo com o grau 
de organização e integração do território, com base na hierarquização da rede urbana e na 
densidade de rodovias pavimentadas. Segundo a classificação da Região de Influência das 
Cidades REGIC estão presentes na bacia: uma Capital Regional B – Londrina; uma Capital 
Regional C – Ponta Grossa; um Centro Sub-regional A – Apucarana; quatro Centros de Zona A 
– Arapongas, Cornélio Procópio, Irati e Telêmaco Borba. Os demais municípios da bacia, cuja 
centralidade não extrapola os limites municipais e que oferecem serviços elementares apenas 
aos seus habitantes, foram classificados como centros Locais de alta sensibilidade. 

De forma geral, a bacia do rio Tibagi apresenta uma densidade média de rede rodoviária 
pavimentada, fazendo com que a sensibilidade, no que se refere a este indicador, seja sempre 
considerada relativamente baixa, principalmente nas regiões polarizadas por Apucarana e 
Londrina, a noroeste da bacia e Cornélio Procópio, a nordeste. A única exceção diz respeito à 
região centro-oeste da bacia, onde a sensibilidade apresenta-se mais alta em função da frágil 
rede urbana inserida nessa subárea, composta apenas por centros locais, e do sistema de 
circulação deficiente, condicionado pelas dificuldades de ocupação, decorrentes do relevo mais 
acidentado, solos menos fértil e consequentemente, baixo desenvolvimento econômico do 
território. 

Para a avaliação da sensibilidade de modos de vida foram considerados os indicadores de 
população, grau de urbanização e condições de vida. 

A região da bacia do Tibagi que apresenta maior contingente populacional e, portanto, 
melhores condições de atendimento à população é a região de Londrina e seu entorno, que 
pode ser considerada como a região com menor sensibilidade ambiental, assim como a região 
de Ponta Grossa, a sudeste da bacia.  

No oposto, com maior sensibilidade, as regiões nordeste e central da bacia são as que 
possuem municípios com menor contingente populacional e, como consequência, menor 
possibilidade de atendimento à população. 

Novamente, a região com maior grau de urbanização encontra-se no entorno de Londrina, o 
que confere a essa área uma menor sensibilidade. Inversamente, a maior sensibilidade pode 
ser encontrada na área central da bacia, onde predominam municípios com baixo grau de 
urbanização e na qual sua população adota estratégias alternativas de sobrevivência. 

Quanto às condições de vida, o Índice de Desenvolvimento Humano IDH apontou novamente a 
região central da bacia como a mais sensível, tendo apresentado os IDHs mais baixos. 

No que diz respeito à base econômica os indicadores para definir a sensibilidade foram valor 
adicionado setorial, área ocupada com agricultura e estrutura fundiária. 

Os municípios que apresentam os maiores valores adicionados dos setores secundário e 
terciário e, portanto a menor sensibilidade, são: no sul da bacia Ponta Grossa, em função da 
produção e beneficiamento de grãos, e no seu entorno, Carambeí e Castro com as indústrias 
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beneficiadoras de leite e derivados; na região polarizada por Londrina destacam-se as cidades 
de Londrina, Apucarana, Arapongas e Cambé, com a presença de indústrias diversificadas; e 
em Telêmaco Borba, em função da presença da Klabin. 

Do ponto de vista do percentual de área municipal ocupada com agricultura, ou seja, considerando-
se que quanto maior a área agrícola, menor a sensibilidade, as regiões sudoeste e norte são 
consideradas, as menos sensíveis da bacia. Já o centro da bacia e, mais fortemente a região 
polarizada por Londrina, com a presença de Terras Indígenas, são os mais sensíveis, muito 
embora sejam os mais industrializados e com economia mais robusta da bacia. 

De forma geral, no que se refere à base econômica, a menor sensibilidade corresponde à 
região de Ponta Grossa, cuja economia concentra-se fortemente na lavoura de grãos, aliada a 
um parque industrial de beneficiamento de grãos instalado na cidade de Ponta Grossa, além de 
abarcar ainda a chamada “bacia leiteira” com sede em Carambeí e Castro. 

A região mais central da bacia, apesar de apresentar indicadores econômicos fracos, conta 
com a presença de uma planta da Klabin em Telêmaco Borba, que influencia toda a região e 
faz com que sua sensibilidade não seja mais baixa. 

A região de Londrina, apesar de ser uma região que conta com uma indústria mais diversificada, 
engloba diversos municípios cuja economia ainda não atingiu um grau de dinamismo que faça 
com que sua contribuição à sensibilidade seja feita no sentido de diminuí-la.  

Conclui-se que, os municípios de Ortigueira, Sapopema, Tamarana, São Jerônimo da Serra e 
Mauá da Serra são os mais sensíveis em função principalmente da presença de populações 
indígenas, em cinco Terras Indígenas, além de uma população com modos de vida tipicamente 
ribeirinhos, da fraca  rede urbana e de um sistema de circulação deficiente, que dificulta o 
transporte de pessoas e mercadorias. 

A região nordeste da bacia, composta pelos municípios de Nova Santa Bárbara, 
Congonhinhas, Santo Antonio do Paraíso, São Sebastião da Amoreira, Nova Fátima, Nova 
América da Colina, Uraí, Rancho Alegre, Leópolis e Sertaneja também é considerada uma área 
sensível da bacia do ponto de vista da socioeconomia, em função do menor contingente 
populacional, que condiciona uma menor rede de suporte social. É uma região que tende a 
apresentar taxas de crescimento econômico abaixo da média da bacia.  

Essa região, somada àquela formada pelos municípios de Imbituva, Teixeira Soares e 
Fernandes Pinheiros, apresenta ainda uma maior sensibilidade no que se refere à sua baixa 
atividade econômica, refletida em baixos valores de geração de renda em todos os setores 
econômicos, além da utilização de mão-de-obra familiar em pequenas propriedades produtoras 
de fumo. 

Os aspectos identificados em cada componente-síntese contribuem para a identificação de 
áreas sensíveis na bacia, conforme apresentado no mapeamento esquemático da Ilustração 
6.3.1 / 3. 
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Ilustração 6.3.1 / 3 – Áreas Sensíveis da Bacia do rio Tibagi 
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6.3.2. Fragilidades 

A fragilidade socioambiental é o grau de susceptibilidade ao dano ante a incidência de 
impactos decorrentes da implantação dos aproveitamentos hidrelétricos, sendo o inverso da 
capacidade de absorção a alterações sem perda de qualidade.  

As áreas de fragilidade foram identificadas, portanto, a partir da sobreposição das áreas 
impactadas pelos aproveitamentos (item 6.2.3) e as áreas identificadas como sensíveis, 
conforme apresentado no item 6.3.1. 

Com esse entendimento, as áreas impactadas pela implantação dos empreendimentos a 
serem consideradas são descritas a seguir, por Componente-Síntese: 

− No que se refere aos Recursos Hídricos e Ecossistemas Aquáticos, as simulações de 
alterações físico-quimicas da água mostram que os impactos mais altos ocorrem devido 
aos aproveitamentos TIB 392 – Santa Branca, TIB 321a - Telêmaco Borba Alto e UHEs 
São Jerônimo e Mauá.  

Os reservatórios da UHE Mauá e do AHE São Jerônimo condicionam uma maior 
regularização nas vazões e maiores retenções de sedimento, porque detém os maiores 
tempos de residência em relação aos demais aproveitamentos da cascata. 

O resultado das simulações realizadas mostra que o Médio Tibagi é o trecho que sofre os 
impactos mais altos na bacia, em função da alteração de seu regime hídrico promovida 
pelos aproveitamentos TIB 392 – Santa Branca, TIB 321a – Telêmaco Borba Alto e UHE 
Mauá, AHE São Jerônimo. 

Os novos barramentos propostos, além da UHE Mauá e do AHE São Jerônimo, 
caracterizam um cenário com interrupções (seis barramentos) e grande redução da 
proporção de trechos lóticos, quando comparado ao cenário atual da ictiofauna.  

− No que tange ao Meio Físico e Ecossistemas Terrestres, nas áreas onde os 
reservatórios serão formados haverá a supressão da vegetação que constitui ambiente 
para as espécies de fauna observadas na região. Embora a extensão de vegetação 
nativa afetada seja pequena, deve-se considerar que os reservatórios mais a jusante da 
bacia afetarão porções de vegetação pertencentes ao bioma Mata Atlântica, que possui 
apenas algo em torno de 11% de vegetação preservada, em fragmentos de tamanho 
bastante reduzido. 

Em relação à perda de habitat e de áreas em unidades de conservação, no contexto dos 
subespaços da bacia, a Alternativa Selecionada afetará mais significativamente o trecho 
do Médio Tibagi, onde se localizam os aproveitamentos de maior área de inundação e a 
maior presença de áreas preservadas, protegidas sob a forma de Terras Indígenas.  

− Finalmente, para a Socioeconomia, uma vez que não há área/população urbana 
afetada, a área/população rural afetada é um impacto a ser considerado, sendo 
diretamente associado à perda de áreas produtivas. 

Como os reservatórios da UHE Mauá e da AHE São Jerônimo são mais extenso, as 
áreas produtivas que serão perdidas em razão da sua formação acabam por elevar a 
perda de áreas produtivas, tanto em termos do reflorestamento, quanto das áreas de 
produção agropecuária, sendo significativamente maior no que se refere aos demais 
empreendimentos previstos para a bacia. 
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Merecem destaque as áreas sensíveis afetadas diretamente pelos reservatórios, que se 
encontram legalmente protegidas sob a forma de Unidades de Conservação ou Terras 
Indígenas. As Unidades de Conservação constituem remanescentes de vegetação nativa 
importantes para a bacia. As UC afetadas são: APA Estadual Escarpa Devoniana, afetada 
pelos aproveitamentos TIB 392 - Santa Branca e TIB 321a - Telêmaco Borba Alto, e RPPN 
Fazenda Inho-ô, afetada pelo AHE São Jerônimo. São duas as TI que serão afetadas pelo AHE 
São Jerônimo: Apucarana e Tibagy / Mococa. 

Na região do médio curso do rio Tibagi, o vale se apresenta mais encaixado, com significativos 
trechos escarpados. As corredeiras e saltos se tornam mais frequentes, em decorrência dos 
inúmeros diques de diabásio que cortam as rochas sedimentares. Esta área, caracterizada pela 
diversidade de espécies aquáticas numa região associadas aos trechos encachoeirados, saltos 
e ilhas, é de alta sensibilidade e foi considerada como uma área de fragilidade já que se 
encontra na área impactada pela UHE Mauá.  

Concluindo, são áreas de maior fragilidade na bacia do rio Tibagi as áreas de inundação dos 
seis reservatórios e entorno dos mesmos, que constituirão as Áreas de Preservação 
Permanente - APPs. Nestas áreas, as atividades econômicas desenvolvidas, caracterizadas 
pela produção agropecuária, pelo reflorestamento e pela extração de areia, sobretudo, serão 
interrompidas. Além disso, deverão ser relocadas as famílias que aí residirem.  

A Ilustração 6.3.2 / 1 apresenta as áreas de maior fragilidade na bacia do rio Tibagi, frente às 
áreas mais sensíveis e aos empreendimentos estudados e seus impactos. As áreas de 
fragilidade foram obtidas por meio da sobreposição da espacialização das áreas sensíveis e 
das áreas impactadas pelos aproveitamentos.   
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Ilustração 6.3.2 / 1 – Fragilidades 
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6.3.3. Potencialidade 

A potencialidade socioambiental relaciona-se aos aspectos susceptíveis a transformações 
benéficas advindas da implantação de empreendimentos hidrelétricos.  

A dinamização da região se dará pela geração de empregos temporários e pela melhoria das 
finanças municipais. No contexto da bacia do Tibagi e, em face dos aproveitamentos que são 
analisados nesta Avaliação Ambiental Integrada, o principal impacto positivo de caráter 
permanente se refere à Compensação Financeira pelo Uso dos Recursos Hídricos (CFURH) 
que será destinado aos municípios que tiverem áreas afetadas para a formação dos 
reservatórios. Ainda que com variados graus de magnitude, este recurso deverá impactar de 
forma positiva as finanças desses municípios.  

Destaca-se que a compensação financeira é de caráter permanente e terá vigência durante 
toda a operação dos empreendimentos. Este recurso beneficiará os municípios afetados, que 
poderão aplicá-lo em programas públicos para a melhoria das áreas de saúde, habitação, 
educação, segurança e meio ambiente.  

Os municípios que receberão a compensação financeira, assim como o percentual desta 
compensação sobre suas receitas, são apresentados no Quadro 6.3.3 / 1.  

Quadro 6.3.3 / 1 – Municípios e Percentual da CFURH/Receita Municipal 

Município Aproveitamento Percentual Gerado pela 
Alternativa Selecionada 

Assaí 
TIB 122m - Cebolão Médio  
TIB 098 - Limoeiro 5,18% 

Ortigueira AHE São Jerônimo  
UHE Mauá 4,54% 

São Jerônimo da Serra TIB 122m - Cebolão Médio  
AHE São Jerônimo 3,88% 

Sapopema AHE São Jerônimo 2,55% 

Tamarana AHE São Jerônimo 2,06% 

Telêmaco Borba TIB 321a - Telêmaco Borba Alto  
UHE Mauá 

2,03% 

Tibagi TIB 392 - Santa Branca  
TIB 321a - Telêmaco Borba Alto 1,98% 

Imbaú TIB 321a - Telêmaco Borba Alto 0,27% 

Londrina 
TIB 122m - Cebolão Médio  
TIB 098 - Limoeiro  
AHE São Jerônimo 

0,19% 

Carambeí TIB 392 - Santa Branca 0,05% 

Ibiporã TIB 098 - Limoeiro 0,01% 

Curiúva AHE São Jerônimo 0,01% 

Total  0,69% 
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Destaca-se que no município de Assaí deverão ser mais expressivos os efeitos cumulativos do 
impacto positivo ocasionado pelos aproveitamentos TIB 122m - Cebolão Médio e TIB 098 - 
Limoeiro.  

Em Londrina, esses dois aproveitamentos deverão gerar uma compensação financeira maior. 
Londrina ainda é afetada por um terceiro aproveitamento, o AHE São Jerônimo, que, 
entretanto, não gera pagamento significativo de compensação financeira.  

No município de Tibagi também deverão ser verificados efeitos cumulativos, neste caso 
decorrentes do impacto positivo dos aproveitamentos TIB 392 - Santa Branca e TIB 321a - 
Telêmaco Borba Alto. 

Presume-se que os percentuais das compensações nas receitas retratem comparativamente a 
potencialidade do recurso financeiro como benefício para os municípios. Portanto a 
potencialidade é maior no município de Assaí, seguido dos municípios de Ortigueira, São 
Jerônimo da Serra, Sapopema, Tamarana, Telêmaco Borba e Tibagi, todos com participação 
percentual acima de 1,0%. Nos demais municípios, o aumento de receita não ultrapassa 
0,27%, sendo que em Carambeí este percentual é de apenas 0,05%. 

A espacialização da Potencialidade pode ser vista na Ilustração 6.3.3 / 1, em que estão 
representados em cores distintas os municípios que recebem menos ou mais que 1% das suas 
receitas em compensação financeira, buscando representar duas classes de potencialidade. 
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Ilustração 6.3.3 / 1 – Potencialidade 
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7. CONSTRUÇÃO DOS INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL PARA BACIA DO RIO TIBAGI 

Os indicadores de sustentabilidade socioambiental para a bacia do rio Tibagi foram 
selecionados a partir do diagnóstico socioambiental da bacia, considerando-se os aspectos 
mais relevantes para sustentabilidade, em função de cada Componente-Síntese estudado: 
Recursos Hídricos e Ecossistemas Aquáticos, Meio Físico e Ecossistemas Terrestres e 
Socioeconomia.  

Os indicadores servem de base para acompanhamento e monitoramento da sustentabilidade 
da bacia. 

7.1. Recursos Hídricos e Ecossistemas Aquáticos 

No que se refere ao Componente-Síntese Recursos Hídricos e Ecossistemas Aquáticos os 
indicadores de sustentabilidade selecionados foram: qualidade da água e transporte de 
sedimentos, ictiofauna e conservação da vegetação marginal. 

• Qualidade da água e transporte de sedimentos 

Esse indicador está diretamente relacionado ao uso do solo urbano, no que se refere ao 
lançamento de cargas orgânicas provenientes do esgotamento sanitário, sem tratamento, dos 
núcleos urbanos; e rural quanto ao emprego intensivo de agroquímicos, como nitrogênio e 
fósforo, nas áreas de agricultura intensiva. Esses aspectos são agravados pela ausência de 
matas ciliares que impeçam o carreamento de sólidos e produtos químicos. 

A qualidade da água, assim como o transporte de sedimentos deverão ser objeto de 
monitoramento periódico, cujo resultado será analisado e constatada a sua adequação à 
situação ambiental da bacia e aos padrões legais quando existirem.  

No caso da qualidade da água, esta deverá estar de acordo com os parâmetros estabelecidos 
para as diversas classes de corpos d’água, pela Resolução CONAMA 357/05. 

• Ictiofauna 

O conhecimento da riqueza e abundância das espécies, variabilidade espacial e temporal, 
hábitos alimentares e de reprodução constituem um conjunto de informações que compõem um 
indicador de ictiofauna importante para o entendimento da sustentabilidade ambiental de uma 
bacia. 

• Conservação da vegetação marginal 

Os ambientes ribeirinhos estabelecem a interrelação entre os ecossistemas aquáticos e 
terrestres, exercendo influência sobre a ictiofauna. Além de constituir um importante fator no 
controle da erosão, amortece o impacto das águas da chuva sobre o solo e aumenta sua 
capacidade de absorção da água. No Brasil, o cumprimento do Código Florestal, no que se 
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refere às Áreas de Preservação Permanente (APP) de margem de corpos d’águas seria 
suficiente para a manutenção da integridade da vegetação marginal, contribuindo para a 
sustentabilidade da bacia. 

Com esses objetivos, deverão ser realizadas campanhas periódicas que fornecerão as 
informações necessárias às conclusões quando a este indicador de sustentabilidade. 

7.2. Meio Físico e Ecossistemas Terrestres 

Para o Componente-Síntese Meio Físico e Ecossistemas Terrestres foram destacados os 
seguintes indicadores de sustentabilidade: área coberta com vegetação natural e Presença de 
Unidades de Conservação e de Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade. 

• Área coberta com vegetação natural 

A área coberta com vegetação natural em uma bacia hidrográfica reflete na capacidade de 
retardar o escoamento superficial, reter sedimentos e minimizar efeitos da erosão laminar, além 
de exercer seu papel de habitat da fauna. 

No Paraná, além das APPs, as Áreas de Reserva Legal das propriedades, exigida pelo Código 
Florestal é de 20% da área de cada propriedade rural. 

O cumprimento dessas exigências legais significa melhores condições de sustentabilidade da 
bacia.  

• Presença de Unidades de Conservação e de Áreas Prioritárias para Conservação 
da Biodiversidade 

Quanto maior a área ocupada por Unidades de Conservação e de Áreas Prioritárias para 
Conservação da Biodiversidade, maior a sustentabilidade da região no que se refere aos 
Ecossistemas Terrestres, associados aos indicadores já apresentados. 

7.3. Socioeconomia 

Quatro indicadores se destacam no que se refere a sustentabilidade da região: o acesso da 
população aos serviços de educação e saúde, aos postos de trabalho em atividades industriais 
e de comércio e serviços; e o atendimento de saneamento básico das populações. O acesso 
da população aos serviços de saúde e o atendimento de saneamento básico, em conjunto, 
alimentam indicadores como a mortalidade infantil e outros índices de saúde pública. 

• Acesso da população aos serviços de educação 

No que se refere à educação, os indicadores mais significativos referentes à população dos 
municípios da bacia são: a taxa de alfabetização e anos de escolaridade. Quanto mais altos 
estes indicadores maior será a condição de sustentabilidade da população. 
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• Acesso da população aos serviços de saúde 

Quanto às condições de saúde, da mesma forma, selecionaram-se os indicadores mais 
significativos e de fácil mensuração através do SUS, quais sejam: longevidade, mortalidade 
infantil, leitos por mil habitantes. 

• Acesso da população a postos de trabalho 

O acesso da população aos postos de trabalho pode ser aferido pela relação entre o pessoal 
ocupado (PO) e população economicamente ativa (PEA) de cada um dos municípios da bacia. 

• Atendimento de Saneamento Básico 

O percentual da população com acesso à água tratada em uma ETA – Estação de Tratamento 
de Água, sistema de esgotamento sanitário interligado a uma ETE – Estação de Tratamento de 
Esgotos e coleta de lixo com local e técnica de disposição adequada é componente de um 
indicador importante para a bacia, não apenas no que se refere a seus efeitos sobre a 
qualidade da água dos corpos d’água, mas no seu rebatimento sobre a qualidade de vida da 
população. Destaca-se a relação desse componente com a ocorrência de doenças e a 
mortalidade infantil. 
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8. AHE TIBAGI MONTANTE 

Desde meados da década de 80, o local do aproveitamento denominado Tibagi vinha sendo 
estudado pela COPEL, fazendo parte das alternativas de divisão de queda (conjuntos de 
aproveitamentos) dos estudos de inventário hidrelétrico daquela época.  

Na etapa de Estudos Preliminares, da presente revisão do estudo de inventário hidrelétrico, o 
eixo Tibagi foi considerado. No entato, em função da expansão urbana da cidade de Tibagi, 
localizada na margem esquerda do rio, observou-se que o posicionamento do eixo original 
desse aproveitamento, próximo do núcleo urbano, poderia provocar diversas interferências no 
seu dia a dia, principalmente durante a fase de construção.  

De forma a reduzir os impactos e interferências que seriam causados à cidade de Tibagi por 
esse aproveitamento, optou-se pela inclusão de um eixo opcional nos estudos de inventário 
hidroelétrico da bacia do rio Tibagi.  

Esse eixo foi denominado Tibagi Montante e ficou localizado cerca de 2 km a montante do eixo 
previamente existente, conforme ilustrado na Figura 8 / 1. 

 

 
Figura 8 / 1 – Deslocamento do Eixo TIB-363 (Tibagi) para TIB-365 (Tibagi Montante) 

Como resultado da análise multiobjetivo, pesando a índice energético e o índice ambiental, 
todas as alternativas selecionadas para os Estudos Finais tinham o aproveitamento Tibagi 
Montante, eliminando o eixo Tibagi. Isto porque estas alternativas possuíam benefícios 
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energéticos próximos àqueles das alternativas com o AHE Tibagi, porém apresentavam 
menores impactos socioambientais. 

No decorrer da etapa de Estudos Finais, o aproveitamento Tibagi Montante não se mostrou 
competitivo do ponto de vista econômico, com custo estimado 34% superior ao custo de 
referência do mercado. Por este motivo, seguindo as recomendações do setor elétrico, ditadas 
pelo Manual de Inventário Hidroelétrico de Bacias Hidrográficas (2007) - base metodológica 
dos estudos, concluiu-se pela exclusão do aproveitamento Tibagi Montante das alternativas. 
Assim, o AHE Tibagi Montante não fez parte da alternativa selecionada e consequentemente 
da Avaliação Ambiental Integrada. 

A ANEEL aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico, determinando a inclusão do 
aproveitamento Tibagi Montante na alternativa de partição de quedas selecionada, dando como 
justificativa a possibilidade de futuras otimizações que busquem sua viabilidade econômica 
(Nota Técnica nº 252/2011-SGH/ANEEL). 

Assim, conforme o despacho 2.846/2011 da ANEEL, o potencial total do rio Tibagi é de 461 
MW, correspondente a 5 aproveitamentos, em conformidade com o quadro 8 / 1. 

Quadro 8 / 1 – Potencial Total do Rio Tibagi e Aproveitamentos 

Aproveita-
mento 

Coordenadas 
Geográficas 
do Eixo do 
Barramento 

Posição 
(Dist. 
da Foz) 
[km] 

Área de 
Drenag. 
[km2] 

N.A 
máximo 
normal de 
montante 

[m] 

N.A 
normal 

de 
jusante 
[m] 

Pot. 
[MW] 

Área 
Reserv. 
[km²] 

Santa 
Branca 

24º 40’ 52’’ S; 
50º 23’ 57’’ W 

392 7.635 765,00 721,00 58,0 14 

Tibagi 
Montante 

24º 31’ 38’’ S; 
50º 24’ 26’’ W 365 8.833 721,00 702,00 32,0 7 

Telêmaco 
Borba 

24º 21’ 01’’ S; 
50º 35’ 27’’ W 

321 13.790 689,00 642,65 109,0 15 

Trecho em que se localizam as UHEs Mauá e São Jerônimo 

Cebolão 
Médio 

23º 27’ 41’’ S; 
50º 57’ 32’’ W 

122 20.576 416,00 384,00 120,0 10 

Limoeiro 
23º 19’ 41’’ S; 
51º 01’ 07’’ W 

98 21.680 384,00 349,00 142,0 24 

 

O aproveitamento Tibagi Montante apresenta as seguintes características identificadas nos 
estudos de inventário: 

O regime operacional do reservatório planejado é a fio d’água, ou seja, a cota de seu 
reservatório permanece constante e não há variações entre as vazões afluentes e defluentes. 
Assim, as alterações no regime hídrico são desprezíveis e decorrentes apenas da evaporação 
na superfície do lago, em torno de 0,004%. 

A área de seu reservatório é pequena, da ordem de 7 km² (ou 700 ha), sendo que 3,2 km² já 
são ocupados pela calha do rio Tibagi, fazendo com que apenas 3,8 km² sejam efetivamente 
alagados. 
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Em função de seu volume e da vazão afluente, o reservatório possui baixo tempo de residência 
(aproximadamente 4 dias). Como tal variável influencia as características físico-químicas e 
biológicas dos ecossistemas aquáticos, além das dinâmicas de transporte de sedimento e 
assoreamento, não são esperados impactos expressivos nesses aspectos. Segundo literatura 
especializada, reservatórios com tempos de residência inferiores a duas semanas são 
considerados ecossistemas de comportamento similar ao de rios, pois possuem elevada taxa 
de renovação da água. Além disso, conforme o cálculo efetuado, não é prevista estratificação 
térmica do reservatório, processo que poderia acarretar uma piora na qualidade das águas. 

Com relação aos impactos sobre a ictiofauna, não se espera grande influência do AHE Tibagi 
Montante sobre a conectividade aquática na escala da bacia, pelo fato de este projeto se 
localizar entre outros dois aproveitamentos, Santa Branca e Telêmaco Borba. Avaliando em 
escala de maior detalhe, com Tibagi Montante perde-se um trecho de rio livre que poderia ser 
utilizado para deslocamentos de peixes que migram curtas ou médias distâncias, 
principalmente considerando a existência de um afluente da margem esquerda do rio Tibagi 
que deságua nesse trecho do rio.  

Em comparação com os demais aproveitamentos da alternativa selecionada, os impactos do 
AHE Tibagi Montante sobre os ecossistemas terrestres são reduzidos. Isto porque, dentre 
todos, este é o aproveitamento que implica na menor perda de habitat nativo, em função da 
pequena área alagada. 

Embora o aproveitamento alague pequena porção da APA Estadual da Escarpa Devoniana, 
ambiente da bacia considerado sensível, acredita-se que o impacto não seja muito expressivo, 
pois o AHE alaga a borda da UC, com reduzida interferência na conectividade e integridade 
dos remanescentes de campos e florestas da UC. 

No que se refere às questões socioeconômicas, a inundação efetiva do reservatório (3,8 km² 
ou 380 ha) atingiria pequena área com uso agrícola, reflorestamento e pastagens. Na área, 
seriam afetadas 14 benfeitorias em propriedades e 5,4 km de estradas vicinais.  

No que diz respeito à organização territorial e base econômica, a bacia apresenta um alto grau 
de consolidação. Este fato, aliado à localização dos reservatórios da alternativa selecionada, 
resulta em impactos pouco representativos nos fluxos regionais. Isto porque não haverá 
significativa desarticulação das vias de circulação de bens e pessoas e interferência sobre as 
áreas urbanas. Portanto, a inclusão do eixo Tibagi Montante neste contexto pouco interfere nos 
resultados apresentados na AAI. Além disso, ressalta-se que esse eixo havia sido criado como 
opção para reduzir a interferência sobre o município de Tibagi. 

Diante das características expostas acima, o aproveitamento Tibagi Montante pouco contribui 
para os efeitos sinérgicos e cumulativos provocados pelo conjunto de aproveitamentos 
hidrelétricos da bacia do rio Tibagi. 
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9. SEMINÁRIOS PÚBLICOS 

9.1. Apresentação 

A participação pública na Avaliação Ambiental Integrada – AAI da bacia hidrográfica do rio 
Tibagi foi constituída de seminários públicos realizados em duas oportunidades. O primeiro 
evento visou a apresentação e discussão do Termo de Referência, e foi realizado em Londrina 
e Ponta Grossa, nos dias 08 e 09 de dezembro de 2008.  

O segundo seminário público, realizado em Londrina e Ponta Grossa nos dias 17 e 19 de julho 
de 2012, teve como objetivo apresentar e discutir os resultados da AAI da bacia hidrográfica do 
rio Tibagi com as instituições públicas e privadas, assim como com a comunidade científica e 
comunidade em geral, tendo como finalidade receber subsídios e informações para a 
complementação do estudo, especialmente nas diretrizes e recomendações.  

Deste seminário participaram representantes de órgãos dos governos Federal, Estadual e 
Municipais, de empresas públicas e privadas, organizações não governamentais e outras 
instituições, além de particulares. 

Além dos técnicos da EPE e da CNEC WorleyParsons, assinaram a lista de presença 69 
participantes em Londrina e 82 em Ponta Grossa. Abaixo estão relacionados os órgãos e 
empresas presentes: 

Londrina 

• AGUASPARANÁ - Instituto das Águas do Paraná 

• APOME - Associação dos Apicultores  

• CECS - Consórcio Energético Cruzeiro do Sul 

• Centro de Promoção Humana 

• CESUMAR – Centro Universitário Maringá 

• COPATI - Consócio para proteção ambiental da Bacia do Rio Tibagi 

• COPEL - Companhia Paranaense de Energia 

• CPT – PR – Comissão Pastoral da Terra do Paraná 

• EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

• EXCOPAR - Excopar Extração e Comércio de Pedras e Areia Ltda. 

• FUNAI - Fundação Nacional do Índio 

• IAP – Instituto Ambiental do Paraná 
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• IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

• MME - Ministério de Minas e Energia 

• MPF - Ministério Público Federal  

• Neoenergia 

• ONG Meio Ambiente Equilibrado 

• ONG MAE 

• Prefeitura Municipal de Cambé 

• Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba 

• PUC-SP - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

• SAAE – Jataizinho - Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

• SAMA – Cambé 

• SANEPAR - Companhia de Saneamento do Paraná 

• SEED/PR - Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná  

• SEIL/PR- Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná 

• SOMA ambiente consultoria ambiental 

• Terra Indígena Apucaraninha 

• UEL - Universidade Estadual de Londrina 

• UEM - Universidade Estadual de Maringá 

• UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Ponta Grossa 

• AGUASPARANÁ - Instituto das Águas do Paraná 

• AMBIOTECH Consultoria 

• Associação dos Agricultores Campos Gerais 

• BUNGE Fertilizantes 

• CECS - Consórcio Energético Cruzeiro do Sul 
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• CESCAGE - Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais 

• COBRAPE - Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos 

• COPEL - Companhia Paranaense de Energia 

• DESA-DOBREVÊ Energia 

• EMATER - Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural 

• EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

• ENVEX - Engenharia e Consultoria Ambiental 

• IAP - Instituto Ambiental do Paraná 

• IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

• IGPLAN - Inteligência Geográfica Ltda 

• JURIS AMBIENTIS 

• MPF - Ministério Público Federal  

• NEOENERGIA 

• Prefeitura Municipal de Ponta Grossa 

• Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba 

• Prefeitura Municipal de Tibagi 

• SANEPAR - Companhia de Saneamento do Paraná 

• SEAB/PR - Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná 

• SEED/PR - Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná  

• SEMA/PR - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

• Secretaria Municipal de Educação de Telêmaco Borba 

• Secretaria Municipal de Administração de Telêmaco Borba 

• SOMA ambiente consultoria ambiental 

• UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

• UEPG – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
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9.2. Principais Temas Discutidos durante os Seminários Públicos  

De acordo com as regras estabelecidas e compartilhadas com os presentes nos seminários, os 
trabalhos foram coordenados por representantes da EPE e da CNEC WorleyParsons, que 
fizeram suas respectivas apresentações. 

O público presente pôde se manifestar, solicitando esclarecimentos referentes à Avaliação 
Ambiental Integrada, inicialmente por escrito, sendo que suas dúvidas e esclarecimentos foram 
encaminhados à Mesa Diretora, que os agrupou em temas para respondê-los. Posteriormente, 
os esclarecimentos foram feitos oralmente, obedecendo ao limite de três minutos.  

Assim, participação pública teve como momento efetivo a rodada de manifestações e 
esclarecimentos ocorrida após a apresentação dos resultados da Avaliação Ambiental 
Integrada. As manifestações abordaram temas como o planejamento e a política energética no 
país; a metodologia, conceitos e resultados da AAI e do Inventário Hidrelétrico; os potenciais 
impactos e interferências dos aproveitamentos hidrelétricos; a qualidade da água; a questão 
indígena; dentre outras. 

Os Seminários foram filmados e gravados e o material audiovisual, juntamente com as listas de 
presenças e fichas de perguntas, constitui o registro dos Seminários. 

Os principais temas discutidos e contribuições dos participantes dos Seminários Públicos 
realizadas em Londrina e Ponta Grossa foram organizadas em quatro grupos, conforme segue: 

• Planejamento e Política Energética 

− Atendimento da demanda por energia elétrica com hidrelétricas: foi discutida a 
necessidade de construção de usinas hidrelétricas, diante das novas fontes 
alternativas (eólica e solar) e a necessidade do estado do Paraná gerar mais energia.  

− Premissa da existência da concessão do AHE São Jerônimo, tornando esse 
aproveitamento ponto fixo nos estudos de Inventário e na AAI. 

• Potenciais Impactos dos Aproveitamentos Hidrelétricos 

− Contaminação atual das águas do Rio Tibagi e a possível interferência na qualidade 
da água com a implantação de aproveitamentos hidrelétricos e rebatimento no 
abastecimento público de Londrina.  Considerando que as águas do rio Tibagi 
possuem alto teor de fósforo proveniente da agricultura e que já foi observada, no 
período de estiagem, proliferação de cianobactérias no trecho do rio Tibagi próximo 
ao município de Londrina, a implantação dos AHEs Limoeiro e Cebolão Médio 
poderia afetar a qualidade da água utilizada no abastecimento da população de 
Londrina. 

− Interferência da instalação do reservatório do AHE Limoeiro com a captação de água 
da SANEPAR. Na área que será inundada pelo reservatório da UHE Limoeiro existe a 
captação da SANEPAR que atende as cidades de Londrina e Cambé correspondente 
ao abastecimento de 55% da população das duas cidades. Com a implantação do 
barramento as estruturas de captação serão inundadas, havendo a necessidade de 
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relocação do ponto de captação com custos considerados pelo projeto do AHE 
Limoeiro. 

− Existência de poucas áreas nativas remanescentes para que a fauna escape da área 
onde a vegetação será suprimida.  

− Interferência sobre os remanescentes florestais ribeirinhos com consequências para a 
fauna, especialmente nos trechos do médio e baixo do rio Tibagi. Necessidade dos 
projetos assumirem compromissos com a recomposição de ambientes fluviais. 

− Indicação de áreas para compensação de perda de Mata Atlântica. 

− Perda das áreas produtivas devido ao alagamento provocado pela implantação dos 
aproveitamentos hidrelétricos.  

− Critério a ser adotado na extração de areia no Médio Tibagi; compatibilização da 
exploração mineral com a geração hidrelétrica.  

− Comprometimento da navegabilidade dos pontos de travessia de balsas ou futura 
hidrovia 

− Aumento de demanda sobre serviços públicos com o afluxo de pessoas 

− Detalhamento nos levantamentos de população afetada. Avaliação dos impactos nas 
populações ribeirinha e indígena impactadas.  

• Metodologia, Conceitos e Resultados da AAI 

− Discussão sobre o objetivo dos seminários, diante do fato de a divisão de quedas já 
estar aprovada pela ANEEL. Assim, os seminários públicos seriam apenas 
informativos, não havendo possibilidade de discussão e participação.  

− Manifestação sobre a necessidade de maior número de seminários para participação 
da população da bacia na decisão de construção ou não de hidrelétricas no rio Tibagi.  

− Discussão sobre as demais alternativas analisadas no estudo de inventário 
hidrelétrico. Metodologia de escolha da Alternativa 21. Existência de 2 cenários (sem 
os empreendimentos e com todos os empreendimentos). Sugestão que as AAIs 
considerem diferentes combinações de aproveitamentos para a utilização do 
potencial da bacia.  

− Inclusão do AHE Tibagi Montante na alternativa selecionada e na AAI.  

− Interferência da implantação de futuras pequenas centrais hidrelétricas – PCHs nos 
tributários e em áreas importantes para a ictiofauna. O planejamento dessas centrais 
deve considerar, principalmente, o impacto sobre áreas importantes para a 
reprodução dos peixes nos afluentes para os quais não existem até então 
empreendimentos planejados. 
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− Metodologia de cálculo do índice de impacto negativo, pois os resultados apresentam 
apenas impactos de média a baixa magnitude.  

− Necessidade de atualização dos dados, com a inclusão de levantamentos de 
campo,em virtude da grande transformação por que passa a bacia do rio Tibagi.  

− Importância dos empreendedores dos aproveitamentos hidrelétricos conhecerem 
previamente ao leilão de energia todas as demandas socioeconômicas e ambientais 
para internalizar os custos decorrentes na geração de energia. 

− Elaboração do plano de bacia do rio Tibagi, em que todos os usos múltiplos sejam 
considerados, e da discussão no comitê de bacia (sociedade representada), definindo 
as regras que devem ser seguidas pelos diferentes usuários da água na bacia. 

− Modelagem de qualidade da água seria simplificada e incompleta se comparada ao 
que vem sendo proposto para a UHE Mauá através do GEM Mauá – Grupo de 
Estudos Multidisciplinares – Mauá. 

− Importância da gestão da bacia de drenagem para o controle do aporte de 
sedimentos e nutrientes aos corpos d’água. Considerando que a bacia do rio Tibagi é 
em sua maioria agrícola, devem ser incentivadas medidas de manejo do uso do solo.  

− Investimentos no tratamento de efluentes dos municípios para a melhoria da 
qualidade da água do rio Tibagi. 

− Necessidade de avaliação da fragmentação dos ambientes aquáticos que considere 
também os principais tributários, ocorrência de lagoas marginais, ilhas e corredeiras. 

• Questão Indígena 

− Bacia do Tibagi seria considerada território dos índios Kaingang, pois a população 
indígena transita por toda a bacia. 

− Preocupação com o alagamento da TI Apucaraninha por conta da construção da UHE 
São Jerônimo. 

− As comunidades indígenas demandam medidas mitigadoras e compensatórias pelos 
impactos causados na comunidade de peixes (base da alimentação da população 
indígena) e pela perda de área florestal.  

− As comunidades indígenas se mostraram contra a UHE São Jerônimo, que está em 
processo de licenciamento ambiental. 
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9.3. Considerações Finais 

Os objetivos dos seminários de apresentar e discutir os resultados AAI foram atendidos, visto 
que as questões levantadas pelos participantes dos seminários foram esclarecidas pela EPE e 
CNEC WorleyParsons.  

É importante destacar que muitas das questões levantadas dizem respeito a diferentes etapas 
do planejamento hidrelétrico, não sendo, portanto, escopo da Avaliação Ambiental Integrada – 
AAI, que visa avaliar o conjunto de empreendimentos selecionados nos estudos de inventário 
hidrelétrico. No entanto, houve preocupação em responder a todas as questões levantadas.   

Houve questões relativas à comparação de alternativas e a metodologia de atribuição de notas 
de impacto aos aproveitamentos, parte dos estudos de inventário hidrelétrico da bacia do rio 
Tibagi. Este estudo já está disponível no site da EPE, juntamente com a AAI.  

O detalhamento dos impactos ambientais e das especificações do projeto de cada 
empreendimento, individualmente, e a proposição das medidas mitigadoras e compensatórias 
serão objeto dos estudos de impacto ambiental – EIA. Os EIAs comporão os procedimentos de 
licenciamento ambiental, para aqueles aproveitamentos que porventura continuem o processo 
de implantação. Nesse âmbito estão as questões sobre levantamentos de dados primários, 
interferência em pontos de captação de água e compensação pela perda de área produtiva, 
entre outras, listadas no item “Potenciais Impactos dos Aproveitamentos Hidrelétricos” acima. 

Assim, as manifestações dos participantes dos seminários públicos realizados em Londrina e 
Ponta Grossa foram consideradas para revisão e complementação do estudo, principalmente 
nas diretrizes e recomendações apresentadas no Capítulo 10 da AAI. Estas diretrizes e 
recomendações visam orientar a implantação dos aproveitamentos hidrelétricos de forma 
socioambientalmente responsáveis. A incorporação dessas manifestações ocorreu conforme 
apresentado no Quadro 9.3 / 1. 

Quadro 9.3 / 1 – Incorporação das Diretrizes e Recomendações 

Tema 
Questão levantada nos 

seminários 
Forma de incorporação às 

Diretrizes e Recomendações 

Qualidade da água 

Eutrofização com floração de 
cianobactérias nas águas do rio 

Tibagi 
 

Interferência na captação de 
água para abastecimento 

público. 

 

Modelagem da qualidade da 
água dos reservatórios 

(Nova diretriz) 
 

Monitoramento e gestão da 
qualidade da água na área de 

influência dos aproveitamentos. 
(Redação alterada) 

 

Monitoramento da qualidade da 
água na área de influência dos 

aproveitamentos.  
(Redação alterada) 

 

Gestão da qualidade da água 
na área de influência dos 
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Tema 
Questão levantada nos 

seminários 
Forma de incorporação às 

Diretrizes e Recomendações 

aproveitamentos. 
(Nova diretriz) 

 

Gestão da qualidade da água 
na bacia 

(Redação alterada) 
 

Usos Múltiplos 
Interferência na captação de 

água para abastecimento 
público. 

 

Gestão dos usos múltiplos dos 
reservatórios 

(Redação alterada) 
 

Afugentamento da fauna 
Áreas nativas 

remanescentes para 
recebimento de fauna  

 

Gestão da fauna silvestre nas 
áreas de influência dos 

aproveitamentos 
(Nova diretriz) 

 

Ambientes ribeirinhos 
Comprometimento de 

manutenção dos ambientes 
ribeirinhos da bacia. 

 

Monitoramento e conservação 
dos ambientes ribeirinhos na 

área de influência dos 
aproveitamentos 
(Nova redação) 

 

Compensação florestal 

 
Indicação de áreas para a 

compensação florestal 
 

 

Indicação de áreas para a 
compensação pela supressão 
de vegetação nativa do bioma 

Mata Atlântica 
(Nova diretriz) 

 

Gestão dos habitats nativos da 
bacia  

(Redação alterada) 
 

Discussão com a sociedade  

 
Articulação com a sociedade e 

gestão de conflitos  
(Redação alterada) 

 

PCHs  

 
Avaliação da contribuição de 
futuras PCHs para os efeitos 
cumulativos e sinérgicos do 
conjunto de aproveitamentos 

da bacia 
 (Nova diretriz) 

 

AHE Tibagi Montante  

 
Avaliação da contribuição do 

empreendimento Tibagi 
Montante para os efeitos 

cumulativos e sinérgicos do 
conjunto de aproveitamentos 
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Tema 
Questão levantada nos 

seminários 
Forma de incorporação às 

Diretrizes e Recomendações 

da bacia 
(Nova diretriz) 

 
 

10. DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES 

Com base nos resultados encontrados, são propostas as diretrizes e recomendações para a 
gestão ambiental dos aproveitamentos hidrelétricos selecionados neste estudo e da bacia. O 
objetivo principal é contribuir para que o desenvolvimento da bacia, considerando a 
implantação desses aproveitamentos, possa ser feito de forma socioambientalmente 
sustentável.  

As diretrizes são direcionadas aos agentes do setor elétrico, especialmente empreendedores 
concessionários ou aqueles que desenvolvem os estudos ambientais, de forma a minimizar, 
mitigar e compensar impactos ambientais pela implantação dos aproveitamentos. As 
recomendações são direcionadas a outros atores da bacia, buscando contribuir para a 
consolidação do sistema de gestão socioambiental da bacia. 

A seguir, são apresentadas as diretrizes e recomendações por componente-síntese estudado. 
Cabe ressaltar que essas diretrizes e recomendações foram revisadas após a realização dos 
seminários públicos em Londrina e Ponta Grossa. 

10.1. Recursos Hídricos e Ecossistemas Aquáticos 

As diretrizes e recomendações propostas para este componente-síntese foram subsidiadas 
pelos efeitos sinérgicos identificados sobre a qualidade da água e a ictiofauna da bacia. 

10.1.1. Diretrizes para a Gestão Ambiental dos Aproveitamentos 

• Modelagem da qualidade da água dos reservatórios 

Nos seminários públicos foi demonstrada grande preocupação quanto à qualidade da 
água do rio Tibagi e ao possível comprometimento dos usos múltiplos da água nos 
reservatórios dos aproveitamentos hidrelétricos. Foi mencionada a ocorrência de 
cianobactérias no trecho do rio Tibagi próximo ao município de Londrina em períodos de 
estiagem. Com a implantação de aproveitamentos hidrelétricos, a floração de algas 
pode ocorrer com maior intensidade e frequência e inviabilizar o uso múltiplo dos 
recursos hídricos. 

Portanto, no âmbito dos estudos ambientais dos projetos hidrelétricos, deverá ser 
elaborada modelagem da qualidade da água dos futuros reservatórios que considere 
adequadamente o aporte de poluentes e as interações solo-água-sedimentos-biota, a 
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fim de subsidiar o uso compartilhado do recurso hídrico. Sugere-se que a metodologia 
utilizada incorpore os resultados das discussões realizadas pelo GEM/Mauá.  

Destacam-se especialmente os reservatórios dos AHE Limoeiro e Cebolão Médio, que 
deverão compatibilizar a geração de energia com a captação da SANEPAR para 
abastecimento público dos municípios de Londrina e Cambé. 

Responsáveis: Agentes responsáveis pelos estudos ambientais dos projetos.  

• Monitoramento da qualidade da água na área de influência dos aproveitamentos 

Considerando o elevado grau de antropização da bacia, que tem como consequências o 
aporte de poluentes para a água, faz-se necessário monitorar a qualidade da água na 
bacia, a fim de identificar eventuais impactos sinérgicos dos aproveitamentos 
hidrelétricos. O agente responsável pela operação de cada empreendimento, na 
respectiva área de abrangência, deverá realizar o monitoramento da qualidade da água 
e da dinâmica de sedimentos, observando o disposto na Resolução Conjunta 
ANEEL/ANA nº 03, de 10 de agosto de 2010.  

De acordo com a resolução citada, o monitoramento da qualidade da água deverá ser 
realizado em um local do reservatório, considerando os parâmetros Demanda 
Bioquímica de Oxigênio (DBO), Fósforo Total, Nitrogênio Total, Clorofila A, 
Transparência, pH e Temperatura.  

Sugere-se ainda que os avanços obtidos nas discussões dos grupos de estudos 
multidisciplinares de Mauá (GEM/Mauá) em relação ao monitoramento da qualidade da 
água do reservatório sejam aproveitados para os demais reservatórios da bacia, 
considerando-se as características de cada trecho de rio, bacia de contribuição e usos 
múltiplos. 

Especial atenção deverá ser dada ao aproveitamento Santa Branca, cujo reservatório 
de acumulação tende a receber a carga de esgotos de Ponta Grossa e a carga difusa 
relacionada às áreas agrícolas do alto Tibagi.  

O reservatório de Mauá, por sua vez, também merece destaque, devido à proximidade 
com o núcleo urbano de Telemaco Borba e à carga poluidora proveniente desta sede 
municipal.  

Por fim, existem relatos de floração de cianobactérias em períodos de estiagem no 
trecho do rio Tibagi onde será implantado o reservatório do AHE Limoeiro, situação que 
deve ser monitorada. 

Responsáveis: Empreendedores responsáveis pelos projetos. 

• Gestão da qualidade da água na área de influência dos aproveitamentos 

Com base nos estudos prévios das áreas de influência dos empreendimentos e da 
modelagem da qualidade da água no reservatório, os agentes deverão propor medidas 
visando a gestão da qualidade da água dos reservatórios. Além disso, poderão 
contribuir com a gestão ambiental da bacia, apoiando programas de redução do aporte 
de sedimentos e fósforo na área de drenagem dos reservatórios. 
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Responsáveis: Empreendedores e agentes responsáveis pelos estudos ambientais dos 
projetos. 

• Estudos e medidas mitigadoras para a conservação da ictiofauna na área de 
influência dos aproveitamentos 

Os estudos a serem desenvolvidos deverão avaliar não só a utilização de mecanismos 
de transposição como também outras medidas de manejo. Essas avaliações deverão 
considerar a inserção do empreendimento em estudo no contexto da bacia. 

Os estudos relacionados aos aproveitamentos a jusante do Salto Mauá (São Jerônimo, 
Cebolão Médio e Limoeiro) deverão considerar possíveis rotas de espécies migratórias 
de longas distâncias que ainda utilizam o curso principal, como o dourado (Salminus 
brasiliensis), e conduzir estudos na área de influência do aproveitamento com este foco. 

Os estudos dos aproveitamentos localizados a montante do Salto Mauá deverão ser 
direcionados para ambientes do curso principal que possam ser essenciais à 
reprodução ou alimentação de peixes que realizam deslocamentos de “curtas” e 
“médias” distâncias. Tais estudos deverão também verificar o potencial dos tributários 
como rotas migratórias alternativas para os peixes após a implantação dos 
empreendimentos. 

Responsáveis: Agentes responsáveis pelos estudos ambientais dos projetos. 

• Avaliação da contribuição de futuras PCHs para os efeitos cumulativos e 
sinérgicos do conjunto de aproveitamentos da bacia 

As pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) hoje existentes foram consideradas na AAI. 
Caso sejam identificados no rio Tibagi ou em seus afluentes locais apropriados para a 
instalação de outras PCHs, deverá ser realizada uma análise integrada com as demais 
hidrelétricas existentes ou planejadas para a bacia, tratados nesta AAI, considerando os 
possíveis efeitos cumulativos e sinérgicos do novo conjunto de aproveitamentos. 

Nessa avaliação, deverão ser considerados principalmente os seguintes aspectos: 1) a 
importância do tributário onde será implantada a PCH na reprodução de peixes 
migradores, com busca pelos locais de desova e análise de possíveis rotas alternativas; 
2) as alterações na qualidade da água; e 3) as alterações no transporte de sedimentos 
do rio Tibagi. 

Responsáveis: Agentes responsáveis pelos estudos de inventário e estudos ambientais 
dos projetos. 

• Avaliação da contribuição do empreendimento Tibagi Montante para os efeitos 
cumulativos e sinérgicos do conjunto de aproveitamentos da bacia 

No âmbito dos estudos ambientais do projeto Tibagi Montante, avaliar de forma 
qualitativa e quantitativa sua contribuição para os efeitos cumulativos e sinérgicos do 
conjunto de aproveitamentos da bacia. Tomar como base a presente AAI, com foco nos 
seguintes indicadores: modelagem da qualidade da água, sedimentos e vazão; 
interferência na ictiofauna; ecologia da paisagem e interferências socioeconômicas. 
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Responsável: Agentes responsáveis pelos estudos ambientais do projeto. 

10.1.2. Recomendações para a Gestão Ambiental da Bacia 

• Gestão da qualidade da água na bacia 

Recomenda-se realizar modelagem, avaliando a qualidade da água ao longo de todo o 
rio Tibagi e as interferências dos aproveitamentos com os demais usos da água na 
bacia visando garantir os usos dos recursos hídricos. Recomenda-se que os resultados 
obtidos sejam incorporados ao Plano de Bacia do Rio Tibagi. 

Responsáveis: Comitê de bacia do rio Tibagi, órgão gestor de recursos hídricos e 
órgãos ambientais. 

Ainda como forma de garantir os padrões de qualidade da água, faz-se necessário 
adotar medidas de gestão da bacia de contribuição aos corpos hídricos, a fim de reduzir 
o impacto da poluição nos diversos usos de recursos hídricos, especialmente o 
abastecimento público. Essas medidas incluem a gestão do uso do solo, com o controle 
do aporte dos sedimentos e de fósforo, além do tratamento de efluentes domésticos. 

A gestão do uso do solo na bacia torna-se fundamental para minimizar a carga 
poluidora de origem difusa, principalmente os sedimentos e nutrientes provenientes da 
agricultura, principal fonte poluidora da bacia. Investimentos no setor de saneamento 
também são necessários a fim de reduzir a poluição gerada pelos efluentes domésticos 
e garantir boa qualidade às águas do rio Tibagi.  

Responsáveis: Órgãos estaduais e municipais, órgão gestor de recursos hídricos, 
comitê de Bacia do Rio Tibagi e empresas de saneamento. 

• Consolidação das informações sobre a ictiofauna da bacia 

Apesar de haver diversos trabalhos científicos publicados sobre a ictiofauna da bacia, 
ainda existem lacunas de conhecimento cujo preenchimento poderá orientar medidas 
de manejo e conservação. Portanto, estudos complementares devem ser desenvolvidos 
focando principalmente em:  

− Rotas migratórias da bacia, inclusive sobre a importância dos tributários; 

− Ocorrência e dispersão de formas jovens de peixes (ictioplâncton), com ênfase em 
locais de maior importância na dinâmica reprodutiva das principais espécies; 

− Identificação dos locais de alimentação das principais espécies; 

− Estudo das interferências da presença das espécies exóticas e alóctones. 

Responsáveis: Universidades, instituições de pesquisa e órgãos ambientais. 

• Conservação da ictiofauna na bacia 

As informações já existentes e os resultados da consolidação do conhecimento sobre a 
ictiofauna deverão orientar medidas de conservação e manejo da ictiofauna da bacia. 
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Ressalta-se que a característica principal da ictiofauna da bacia é a alta proporção de 
espécies com preferência por ambientes lóticos, o que deve ser considerado na escolha 
de áreas a serem conservadas ou restauradas e pode servir de subsídio aos órgãos 
ambientais no licenciamento ambiental dos aproveitamentos hidrelétricos na bacia. 
Áreas de ocorrência de espécies endêmicas e ameaçadas de extinção poderão ser 
protegidas por meio do fortalecimento de unidades de conservação existentes (como o 
Parque Estadual do Guartelá) e eventualmente da criação de novas unidades. 

Responsáveis: Universidades, instituições de pesquisa e órgãos ambientais. 

10.2. Meio Físico e Ecossistemas Terrestres 

10.2.1. Diretrizes para a Gestão Ambiental dos Aproveitamentos 

• Monitoramento e conservação dos ambientes ribeirinhos na área de influência 
dos aproveitamentos:  

No contexto da bacia do rio Tibagi, as áreas de mata ciliar constituem pontos de 
conectividade importante a ser reestabelecida para benefício regional da biodiversidade 
(Figura 6.2.2.5/1 – Comparação entre as áreas de Habitat Nativo Funcionalmente 
Conectado por Corredores no Cenário Atual (a) e no Cenário Futuro (b)). Portanto, os 
estudos ambientais dos projetos deverão considerar o contexto em que cada 
aproveitamento está inserido na bacia visando porpor estratégias de manejo das Áreas 
de Preservação Permanente dos reservatórios (APPs de reservatório). Essas medidas 
devem ter como objetivo garantir a manutenção da conectividade na bacia. 

Os ambientes ribeirinhos deverão ser estudados antes da implantação dos 
aproveitamentos, para orientar a recomposição da vegetação da APP dos reservatórios, 
buscando manter a conectividade.  

Responsáveis: Agentes responsáveis pelos estudos ambientais dos projetos. 

• Gestão da fauna silvestre nas áreas de influência dos aproveitamentos  

Deverá ser analisada a integridade dos remanescentes de vegetação nativa nas áreas 
de influência dos empreeendimentos e suas condições de suporte para a fauna 
silvestre. Considerando a baixa disponibilidade de grandes remanescentes na bacia e, 
portanto a baixa possibilidade de servirem como refúgio da fauna resgatada ou 
afugentada durante a implantação do empreendimento, é necessário também elaborar 
um programa de resgate adequado, além de considerar a fauna como elemento 
importante na proposição de áreas destinadas à conservação ambiental. 

Diante da escassez de centros de triagem na região, é preciso considerar a capacidade 
dos centros já existentes na bacia e a possibilidade de criação de novas unidades.  

Para a decisão final mais adequada acerca das estratégias de conservação e manejo 
de fauna, deverá haver articulação entre o empreendedor e os órgãos ambientais.  
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Responsáveis: Agentes responsáveis pelos estudos ambientais dos projetos. 

• Indicação de áreas para a compensação pela supressão de vegetação nativa do 
bioma Mata Atlântica  

De acordo com a Lei 11.428/2006 e o Decreto 6.660/2008, o empreendedor deverá 
destinar à conservação uma área equivalente à extensão da área desmatada para 
conservação, com as mesmas características ecológicas, sempre que possível na 
mesma microbacia hidrográfica e em áreas localizadas no mesmo Município ou região 
metropolitana. 

Deverá ser elaborado um programa com objetivo de identificar áreas relevantes para a 
conservação da bacia que subsidiará as propostas de áreas a serem adquiridas para a 
compensação pela perda de habitats nativos afetados pelos empreendimentos. A 
indicação das áreas será submetida à aprovação dos órgãos ambientais. 

As propostas deverão cumprir os requisitos legais e garantir a efetividade da 
conservação de vegetação do bioma Mata Atlântica na bacia. Para tanto, deverão 
contemplar a configuração da paisagem de forma a identificar as áreas que garantam a 
manutenção da biodiversidade da bacia, priorizando os corredores ecológicos que 
conectam remanescentes nativos (UCs, APPs, áreas de reserva legal e outros) e áreas 
localizadas no entorno das UCs da bacia.  

Responsáveis: Agentes responsáveis pelos estudos ambientais dos projetos. 

• Integração das propostas para as compensações (Lei n° 9.985/2000 e Lei n° 
11.428/2006) 

No âmbito das ações necessárias ao atendimento dos dispositivos legais relativos às 
compensações, os agentes responsáveis pelos estudos ambientais dos projetos 
deverão efetuar propostas integradas considerando a conservação dos remanescentes 
nativos, a reconstituição de conectividades estratégicas e a regeneração de matas de 
galeria. 

Caso os órgãos ambientais estabeleçam um objetivo comum para destinar os recursos 
advindos das compensações para o conjunto dos aproveitamentos (vide item 10.2.2), os 
agentes deverão propor, com base nos critérios apontados pelo órgão ambiental, as 
áreas mais adequadas para a conservação ambiental, visando contribuir para um 
mosaico a ser definido como prioritário para a bacia. 

Responsáveis: Agentes responsáveis pelos estudos ambientais dos projetos. 

10.2.2. Recomendações para a Gestão Ambiental da Bacia 

• Gestão dos habitats nativos da bacia 

Recomenda-se uma articulação entre os órgãos atuantes na bacia a fim de definir um 
objetivo comum para os recursos da compensação ambiental (Lei 9.985/2000) e da 
compensação pela supressão de vegetação nativa da Mata Atlântica (Lei 11.428/2006) 
de todos os empreendimentos. Nesse sentido, sugere-se planejar o fortalecimento das 
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UCs existentes e a eventual criação de novas UCs na bacia, considerando os recursos 
advindos das compensações, consubstanciando na definição de áreas prioritárias para 
conservação da bacia como um todo. Esse objetivo comum ainda deve privilegiar os 
remanescentes importantes para a manutenção da biodiversidade da bacia, tais como a 
APA da Escarpa Devoniana e os corredores de conectividade. 

Responsáveis: Órgãos ambientais atuantes na bacia. 

• Conservação dos ambientes ribeirinhos na bacia 

A vegetação situada nas margens dos cursos d’água desempenha papel fundamental 
na manutenção de habitats e conservação das espécies. Além disso, a AAI apontou a 
importância estratégica dos ambientes ribeirinhos para a conectividade da bacia do rio 
Tibagi, onde grandes extensões destes ambientes se encontram antropizados e seus 
processos ecológicos ainda são pouco conhecidos.  

Portanto, propõe-se o desenvolvimento de pesquisas que visem caracterizar a 
vegetação e a fauna dos ambientes ribeirinhos terrestres e aquáticos e suas 
interrelações físicas e bióticas (polinização e dispersão, herbivoria, hábitos alimentares 
da ictiofauna). Associados aos estudos ambientais dos empreendimentos hidrelétricos, 
essas pesquisas contribuirão para a identificação das vulnerabilidades e para medidas 
de efetiva conservação desses ambientes, bem como servirão para orientar eventuais 
ações de fiscalização e controle por parte dos agentes públicos.  

Além desses estudos, recomenda-se elaborar estratégias de conservação dos 
ambientes ribeirinhos e de manejo das APPs de reservatórios, consonantes com o 
disposto no Código Florestal (Lei Nº 4.771/65) em especial no que se refere às Áreas 
de Preservação Permanente (APPs) de rio, e no Decreto Estadual nº 3.320, de 12 de 
julho de 2004.  

Responsáveis: Universidade, instituições de pesquisa e órgãos ambientais. 

10.3. Meio Socioeconômico 

10.3.1. Diretrizes para a Gestão Ambiental dos Aproveitamentos 

• Gestão dos usos múltiplos dos reservatórios 

Em termos gerais, os usos existentes e potenciais da água na bacia devem ser 
garantidos, como postulado pelas políticas nacional e estadual de recursos hídricos. 

Em especial, recomenda-se que o responsável pelo aproveitamento Santa Branca faça 
a gestão da operação do reservatório de maneira a manter as atividades de rafting e 
canoagem na região do município de Tibagi, localizado a jusante deste 
empreendimento. 

No local onde será implantado o reservatório do AHE Limoeiro existe a captação de 
água para abastecimento público de Londrina e Cambé. O uso para abastecimento 
deve ser compatibilizado com a geração de energia elétrica tanto do AHE Limoeiro 
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quanto do AHE Cebolão Médio, visto que ambos podem influenciar a qualidade da 
água. 

Assim, os estudos ambientais desses aproveitamentos deverão considerar a retirada de 
volume para abastecimento público, a necessidade de relocação das estruturas 
existentes e a gestão da qualidade da água dos reservatórios para garantir o uso 
múltiplo do recurso hídrico. 

Responsáveis: Empreendedores e agentes responsáveis pelos estudos ambientais dos 
projetos. 

• Articulação com a sociedade e gestão de conflitos 

A prática recente tem demonstrado que a implantação de obras de infraestrutura demanda 
processos de gestão complexos, envolvendo as comunidades locais e suas 
representações, as instituições ligadas à defesa do meio ambiente e o Ministério 
Público. Não raro, esses processos compreendem a gestão de conflitos de diversas 
naturezas. 

Recomenda-se, pois, que os agentes promovam articulações com representantes locais 
e regionais da sociedade e com o Comitê de Bacia do Rio Tibagi, buscando a 
participação dos variados grupos de interesse implicados pelos projetos ainda na fase 
dos estudos de viabilidade técnica e econômica e de impacto ambiental. 

Sugere-se, ainda, considerar a criação de grupos de estudo multidisciplinares (GEM) 
para a participação da comunidade técnica local no processo de licenciamento a 
exemplo dos grupos criados para a discussão do aproveitamento de Mauá. Nos 
seminários públicos de apresentação da AAI Tibagi ficaram evidentes os benefícios da 
participação de técnicos da bacia na discussão dos estudos que devem ser realizados 
para avaliar os impactos dos aproveitamentos e na proposição de medidas mitigadoras 
e compensatórias. 

Responsáveis: Agentes responsáveis pelos estudos ambientais dos projetos. 

• Reassentamento de populações ribeirinhas 

Nos casos em que houver populações ribeirinhas atingidas e em que se opte pelo 
reassentamento dessas populações, tal ação deverá ser pautada pela preservação, tanto 
quanto possível, dos elementos que estruturam o convívio social das comunidades. 
Esta situação poderá ocorrer principalmente no município de Ortigueira, onde há registro 
de comunidades ribeirinhas. 

Como diretriz geral, o processo de planejamento e execução dos projetos de 
reassentamentos deve incorporar a participação das próprias comunidades a serem 
reassentadas. Nesse contexto, a seleção de locais para reassentamento deve buscar 
preferencialmente áreas que permitam a reconstrução de vínculos identitários das 
comunidades. Áreas consideradas como tal devem estar associadas a valores e 
crenças compartilhados, conter patrimônio histórico material ou simbólico considerados 
relevantes pelas comunidades, constituir locus de hábitos consolidados, e outras formas 
de sociabilidade, proporcionar a continuidade de atividades produtivas que representem 
laços de sociabilidade, entre outras características. Devem ser observados outros 
cuidados quando da execução do projeto de reassentamento, como buscar preservar 
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laços de compadrio, adequação arquitetônica às expectativas das comunidades, 
provisão de infraestrutura física necessária, assistência técnica para novas atividades, 
monitoramento da adaptação das comunidades aos reassentamentos, entre outras 
providências. 

Responsáveis: Agentes responsáveis pelos estudos ambientais dos projetos. 

10.3.2. Recomendações para a Gestão Ambiental da Bacia 

• Gestão dos recursos financeiros e do contingente populacional  

O acréscimo populacional esperado em decorrência da atração exercida pelas 
atividades associadas à instalação dos aproveitamentos hidrelétricos pode resultar na 
sobrecarga da infraestrutura e dos equipamentos sociais dos municípios sede das obras 
e, eventualmente, de outros que constituam área de influência dos empreendimentos. 

Para reduzir esses efeitos potencialmente negativos recomenda-se o planejamento 
coordenado das ações governamentais, tanto na esfera municipal como estadual, 
visando o redimensionamento de infraestruturas urbanas, desenvolvimento de 
atividades econômicas em áreas às margens dos reservatórios, principalmente turismo, 
incorporação dos novos contingentes populacionais ao mercado de trabalho, 
fortalecimento do mercado consumidor entre outras ações correlatas.   

Responsáveis: Prefeituras Municipais, Governo Estadual e agentes responsáveis pelos 
estudos ambientais dos projetos. 

• Fortalecimento do Papel do Comitê de Bacia do rio Tibagi 

Fortalecer a gestão institucional no nível local e nas esferas estadual visando garantir 
um espaço democrático de discussão das questões relativas à bacia, incluindo a 
questão da implantação dos aproveitamentos hidrelétricos. O fortalecimento do Comitê 
de Bacia do rio Tibagi favoreceria um processo mais harmônico de gestão de recursos 
hídricos, gerenciando conflitos que em geral se instalam quando da implantação de 
empreendimentos hidrelétricos.  

Responsáveis: Comitê de Bacia do rio Tibagi em parceria com o órgão gestor de 
recursos hídricos, órgãos ambientais do estado e municípios, empreendedores 
responsáveis pelos projetos, instituições públicas e privadas e organizações da 
sociedade civil organizada. 
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11. EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO 

Os trabalhos foram desenvolvidos pelos profissionais apresentados a seguir, nas áreas de 
atuação indicadas. 
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