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RESUMO 

 

CONTO, Karen, M.R.A. Avaliação dos Impactos Ambientais Gerados na Implantação das 

PCHs Canhadão e Tigre, no Município de Mangueirinha - PR. 2018. 159 folhas. 

Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) - Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná. Pato Branco, 2018. 

 

 

Ao consolidar o conceito de impacto ambiental evidenciou-se que uma avaliação de impacto 

ambiental poderia ser desenvolvida com objetividade, sendo assim, tal avaliação passou a ter mais 

relevância social e aceitação, com isso tornou-se, além de obrigatório, um importante documento 

no processo de tomada de decisão do licenciamento ambiental. O impacto ambiental está 

relacionado à alteração realizada no meio ambiente, seja ela negativa ou positiva, portanto, ao 

estudar impactos ambientais tem-se o objetivo de avaliar as consequências de ações, para que 

possa ser preservada a qualidade do ambiente em todas as fases de desenvolvimento do 

empreendimento. Desta forma, levando-se em consideração o constante aumento populacional, 

o crescimento desenfreado em relação ao consumismo e a grande expansão da tecnologia tem-se 

como uma de suas consequências a urbanização cada vez mais acelerada das cidades, e assim a 

demanda por energia elétrica também é cada vez maior, se propõe nesta pesquisa a analisar os 

impactos ambientais ocasionados pela implantação das Pequenas Centrais Hidrelétricas Canhadão 

e Tigre através do método da matriz de avaliação de impacto rápido. Para realizar tal análise 

procurou-se delimitar e caracterizar as hidrelétricas, através de geotecnologias com os 

mapeamentos; levantamento de campo com os registros fotográficos e documentos 

relacionados com as PCHs, como o relatório ambiental simplificado - RAS, o plano ambiental 

de conservação e uso do entorno do reservatório – PACUERA, e o programa ambiental de 

geração de mão de obra local. Também realizou-se a coleta de opiniões de moradores residentes 

na área de influência direta (lindeiros) e indireta (neste caso, município de Mangueirinha, 

distrito de Covó e zona rural) das PCHs. Com isso pode-se efetuar o diagnóstico dos impactos 

ambientais ocasionados pela implantação das PCHs, para elaborar e analisar a matriz de 

avaliação de impacto rápido de cada PCH em estudo. Os resultados destas matrizes permitiram 

identificar que os impactos significativamente negativos identificados entre as duas PCHs 

foram: a alteração da descarga a jusante em função do período de enchimento do reservatório 

e/ou de desvio permanente do rio, a inundação da vegetação com perda de patrimônio vegetal, 

o desmatamento dos locais das obras com prejuízo da produção florestal, o assoreamento do 

reservatório, os processos erosivos, a degradação das áreas utilizadas pela exploração de 

material de construção e pelas obras temporárias de construção civil (corte e movimentação de 

solo e rocha). E o impacto significativamente positivo foi: a rede viária, seja pelas benfeitorias 

ou pela abertura de novas vias. Neste sentido, destaca-se a importância de as medidas 

mitigadoras serem executadas de forma responsável e eficaz, auxiliando o meio a se 

equilibrar/regenerar. Como conclusão, analisando o contexto em que se vive, as PCHs, quando 

de forma responsável desde a escolha do local de implantação até sua manutenção na fase de 

operação ou se for o caso em uma desativação, apresentam-se como uma das formas mais 

sustentáveis que pode-se utilizar na região estudada. 

 

 

Palavras-chave: Avaliação de impacto ambiental. Matriz de avaliação de impacto rápido - 

RIAM. Mapeamento. Pequena central hidrelétrica - PCH. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

CONTO, Karen, M.R.A. Environmental Impact Assessment generated by implantation of 

the SHPs Canhadão and Tigre in the Municipality of Mangueirinha - PR. 2018. 159p. 

Dissertation (Masters’s Degree) - Federal Technology University - Paraná. Pato Branco, 2018. 

 

 

In consolidating the concept of environmental impact, it was evident that an environmental 

impact assessment could be carried out with objectivity, so that this evaluation became more 

socially relevant and accepted, making it, besides being mandatory, an important document in 

the process of environmental licensing. The environmental impact is related to the change in 

the environment, whether negative or positive, therefore, when studying environmental 

impacts, the objective is to evaluate the consequences of actions, so that the quality of the 

environment can be preserved in all phases of development. Thus, taking into account the 

constant increase in population, unbridled growth in relation to consumerism and the great 

expansion of technology has as one of its consequences the increasingly urbanization of cities, 

and thus the demand for electricity is also increasing, it is proposed in this research to analyze 

the environmental impacts caused by the implantation of the Small Hydroelectric Power Plants 

Canhadão and Tigre through the rapid impact assessment matrix method. In order to perform 

such analysis, we sought to delimit and characterize the hydroelectric dams, through 

geotechnologies with the mappings; field survey with photographic records and documents 

related to SHPs, such as the simplified environmental report (RAS), the environmental 

conservation and use of the reservoir environment (PACUERA), and the environmental 

program for the generation of local labor. It was also carried out the collection of opinions of 

residents living in the area of direct influence (lindeiros) and indirect (in this case, municipality 

of Mangueirinha, district of Covó and rural zone) of SHPs. With this, it is possible to make a 

diagnosis of the environmental impacts caused by the implementation of the SHPs, in order to 

elaborate and analyze the quick impact assessment matrix of each SHP under study. The results 

of these matrices allowed to identify that the significantly negative impacts ones identified 

between the two SHPs were: the alteration of downstream discharge as a function of reservoir 

filling period and / or permanent river diversion, flooding of vegetation with loss of plant 

patrimony, deforestation of construction sites, forest erosion, erosion, degradation of areas used 

for the exploitation of construction material and temporary construction works (cutting and 

moving of soil and rock). And the significant positive impact was: the road network, be it for 

improvements or the opening of new roads. In this sense, it is important to emphasize the 

importance of mitigating measures being executed in a responsible and effective way, helping 

the environment to balance / regenerate. As a conclusion, analyzing the context in which SHPs 

live, when in a responsible manner from the choice of the place of implantation to its 

maintenance in the phase of operation or if it is the case in a deactivation, they are presented as 

one of the most sustainable forms that can be used in the studied region. 
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1   INTRODUÇÃO 

 

 

O constante aumento populacional e a grande expansão da tecnologia têm por 

consequência uma urbanização cada vez mais acelerada das cidades, e assim a demanda por 

energia elétrica está cada vez maior. Dentro deste contexto, o atlas de energia elétrica do Brasil 

(ANEEL, 2008) enfatiza que “além do desenvolvimento econômico, outra variável que 

determina o consumo de energia é o crescimento da população”.  

Para além do crescimento populacional, citam-se que os gastos com energia elétrica e 

o consumismo acrescido de forma acelerada são fatores utilizados de maneiras e com 

intensidades variadas entre as diferentes classes sociais. Um exemplo prático são os alimentos, 

aos quais são produzidos cada vez mais de forma industrializada, procurando facilitar o dia-a-

dia das pessoas, distribuídos da maneira mais fragmentada possível, e como ocorre em muitos 

casos, a longas distâncias, gerando gastos muitas vezes desnecessários, como é o caso da 

energia elétrica utilizada nas várias fases da vida do produto, desde a produção ou obtenção da 

matéria prima até a comercialização e destinação adequada destes resíduos. 

Ao verificar tais colocações percebe-se que tanto nacionalmente quando em âmbito 

estadual houve um crescimento populacional considerável. No país, segundo o IBGE (2010), a 

população passou de 183.987.291 habitantes do ano de 2007 para uma estimativa de 207,7 

milhões de habitantes em 2017 IBGE (2017), o que representa um aumento de 

aproximadamente 13%. No Estado do Paraná, a população no ano de 2007 era de 10.284.503 

habitantes e a estimativa para 2017 era de 11.320.892 habitantes IBGE (2017), ou seja, um 

aumento de aproximadamente 10% de habitantes em 10 anos. 

Em relação à procura por energia elétrica também há um crescimento nos últimos anos. 

Segundo o atlas de energia elétrica do Brasil (ANEEL, 2008), ao descrever sobre consumo, 

salienta-se que esta demanda vem em ritmo acelerado considerando que no ano de 2003 houve 

um crescimento de 6,5% em relação ao ano anterior, em 2004 um aumento de 5,2%, em 2005 

mais 4,2%, em 2006 teve acréscimo de 3,9% e em 2007 de 5,7%.  

Nesse sentido, para obter um equilíbrio entre demanda e oferta, deve-se aumentar a 

potência dos modelos já existentes de obtenção de energia elétrica, ou analisar novas 

alternativas para suprir tal demanda. Além disso, para não enfrentar grandes crises de falta de 

energia elétrica, cabe a cada indivíduo racionalizar o máximo possível o uso de energia elétrica 

em suas atividades diárias. 

Dados do Banco de Informação de Geração – BIG (ANEEL, 2017), citam sete tipos 

de empreendimentos em operação no Brasil, sendo eles e suas respectivas potências instaladas 
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no mês de abril de 2017: centrais geradoras solares fotovoltaicas com 0,02%, centrais geradoras 

hidrelétricas-CGH com 0,34%, usinas termonucleares com 1,31%, pequenas centrais 

hidrelétricas - PCH com 3,27%, centrais geradoras eólicas com 6,84%, usinas termelétricas com 

27,13% e as unidades hidrelétricas de energia – UHE com 61,1%. Totalizando 151.575.727 kW 

de potência instalada e com previsão para os próximos anos de um crescimento de mais 

24.617.883 kW. 

Independentemente do empreendimento, ao produzir energia, geram-se impactos 

ambientais dos mais variados níveis de degradação, e por isso é de suma importância que ao 

planejar a geração de energia elétrica, sejam levados em consideração não somente seus 

benefícios econômicos, mas também o que esta geração trará de consequências para o meio 

ambiente. Principalmente em sua fase de implantação, pois, para determinados 

empreendimentos, como é o caso dos projetos de infraestrutura, essa etapa pode acarretar os 

impactos mais importantes (SÁNCHEZ, 2013, p. 206). Salienta-se ainda, a importância de 

avaliar tanto os aspectos ambientais positivos quanto os negativos para melhor esclarecimento 

do quão eficiente e impactante o mesmo será ao meio. 

Nesse contexto, salienta-se que cada empreendimento tem suas próprias 

particularidades, pois “dois empreendimentos idênticos localizados em ambientes diferentes 

resultarão em diferentes impactos ambientais” (SÁNCHEZ, 2013, p. 189) e, portanto, não cabe 

a total comparação nem entre usinas de diferentes portes, nem entre usinas do mesmo porte, 

mas implantadas em locais diferenciados. 

Segundo o BIG da ANEEL (2017) dos empreendimentos em operação no Brasil, a 

maior porcentagem de potência instalada é derivada de usinas hidrelétricas, considerando que 

além das unidades hidrelétricas de energia que se destacam, ainda tem as pequenas centrais 

hidrelétricas e as centrais geradoras hidrelétricas que estão enquadradas como hidrelétricas. 

Segundo o banco de informação e geração da ANEEL (2017), considerando as 

pequenas centrais hidrelétricas em operação e em construção no Estado do Paraná, no mês de 

novembro de 2017 havia 33 usinas. A partir disso optou-se por estudar duas PCHs, sendo uma 

na fase mais inicial e a outra na fase final de construção, tal escolha auxiliou na percepção e 

compreensão das alterações do meio conforme o andamento da instalação dos 

empreendimentos, e também enfatizou a importância de analisar todas as fases do mesmo. 

Considerando a importância de analisar os impactos causados por usinas hidrelétricas 

e considerando a importância das mesmas no país, instigou-se a avaliar os impactos ambientais 

gerados pela implantação das Pequenas Centrais Hidrelétricas Canhadão e Tigre, ambas 

instaladas no município de Mangueirinha. O recorte feito para o presente estudo foi tanto 
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geográfico, considerando a região Sudoeste do Paraná, quanto pelo tempo útil disponível para 

a realização do estudo, delimitando a potência instalada, neste sentido procurou-se avaliar usina 

do tipo PCH, ou seja, com potência entre 1.000 e 30.000 kW segundo o atlas da ANEEL (2008) 

e a ELETROBRÁS (2000).  

O presente estudo teve por objetivo analisar a relevância dos impactos gerados pelas 

Pequenas Centrais Hidrelétricas Canhadão e Tigre, estando respectivamente, uma em sua fase 

inicial e a outra em sua fase final de implantação. Com isso procurou-se responder algumas 

questões, tais como: se as PCHs em estudo geram impactos, quais seriam esses impactos; se os 

mesmos são significativos ou não; e o que a população considera sobre a geração de tais 

impactos para suprir uma demanda por energia elétrica, a qual é cada vez mais crescente. 

Desse modo, esse estudo justifica-se pela sua importância em acrescentar 

conhecimento ao relacionar tópicos importantes, como: desenvolvimento regional, utilização 

de energia elétrica, impactos gerados ao meio ambiente através da implantação da pequena 

central hidrelétrica e educação ambiental. Salienta-se ainda, que a escolha do tema possui 

importância relevante, já que os impactos antropogênicos causados ao meio ambiente podem, 

dependendo do seu grau de transformação, levar anos, ou até mesmo, em escala de vida 

humana, não haver a resiliência deste meio degradado se não houver interferência humana para 

minimizar os danos causados. Portanto, quanto mais se conhecer dos impactos, mais eficientes 

poderão ser as maneiras para sanar ou diminuir os impactos negativos causados pelo 

empreendimento ao meio biofísico, e ainda poderá enfatizar os impactos positivos, procurando 

relacionar-se com a população, trazendo benefícios para os mesmos e para o local. 
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2   OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar os impactos ocasionados pela implantação das Pequenas Centrais 

Hidrelétricas Canhadão e Tigre através do método da Matriz de avaliação de impacto rápido. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Delimitar e caracterizar as hidrelétricas, através de geotecnologias com os 

mapeamentos; levantamento de campo com os registros fotográficos e documentos 

relacionados com as PCHs, como o relatório ambiental simplificado - RAS, o plano 

ambiental de conservação e uso do entorno do reservatório – PACUERA, e o programa 

ambiental de geração de mão de obra local. 

 Identificar as percepções dos moradores residentes na área de influência direta 

(lindeiros) e indireta (neste caso, distrito de Mangueirinha, Covó e zona rural) das PCHs, 

sobre as mesmas, através da aplicação de questionários.  

 Efetuar diagnóstico dos impactos ambientais ocasionados pela implantação das PCHs. 

 Elaborar e analisar a matriz de avaliação de impacto rápido referente aos impactos 

causados pela implantação das PCHs.  
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3   REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

3.1 DEFINIÇÕES RELACIONADAS A AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

 

Segundo Braga et al., (2005) foi na década de 1960 que o conceito de impacto 

ambiental consolidou-se. Foi um momento importante, pois ao demonstrar este conceito 

detalhadamente, evidenciou-se que para realizar avaliação de impacto ambiental (AIA), esta 

poderia ser desenvolvida com certa margem de objetividade. Sendo assim, tal avaliação passou 

a ter mais relevância social e aceitação, e com isso tornou-se um importante documento no 

processo de tomada de decisão do licenciamento ambiental. 

Braga et al. (2005) citam ainda que somente duas décadas após esta preocupação 

inicial com o meio ambiente e uma década após a Primeira Conferência Mundial sobre o Meio 

Ambiente, foi que o Brasil criou a Política Nacional do Meio Ambiente – Lei Federal n° 6.938 

de 31 de agosto de 1981. E para o cumprimento dos objetivos da referida Lei, criou-se a 

“avaliação de impactos ambientais” e o “licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente 

poluidoras”. Tais objetivos são expostos na Lei como “a preservação, melhoria e recuperação 

da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 

desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 

dignidade da vida humana”. 

Cinco anos após a definição da Política Nacional do Meio Ambiente, a Resolução 

CONAMA Nº 001, de 23 de janeiro de 1986, em seu Artigo 1º define impacto ambiental como 

sendo: 

 
“qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 

causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas 

que, direta ou indiretamente, afetam: I - a saúde, a segurança e o bem-estar da 

população; II - as atividades sociais e econômicas; III - a biota; IV - as condições 

estéticas e sanitárias do meio ambiente; V - a qualidade dos recursos ambientais” 

(BRASIL, 1986). 

 

Foi esta Resolução que também definiu como realizar a avaliação de impacto 

ambiental e para isso criou a obrigatoriedade, para empreendimentos que causem modificações 

no meio ambiente, de fazer um Estudo de Impacto Ambiental – EIA, e o seu respectivo 

Relatório de Impacto Ambiental – RIMA. 

De acordo com Seiffert (2014) “a avaliação de impacto ambiental é um instrumento 

de gestão ambiental complementar ao processo de licenciamento ambiental, sendo também 
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considerada como instrumento preventivo”, do qual procura conhecer os impactos negativos 

que o empreendimento causará ao meio ambiente, para que possa mitigá-los ao máximo. 

Na Lei Nº 6.938 (Brasil, 1981) que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação e outras providências, em seu 

Artigo 9°, inciso III, a avaliação de impacto ambiental é abordada como um dos seus 

instrumentos, os quais objetivam minimizar os impactos negativos da ação humana sobre o 

meio ambiente. 

Ao elaborar uma avaliação de impactos ambientais da qual seja previamente detalhada, 

deve-se observar alguns critérios, como o potencial de impacto dos empreendimentos nas suas 

diversas fases de realização, em geral definido pelo tipo ou gênero de atividade; o porte do 

empreendimento, podendo ser caracterizado pela área de implantação, extensão, custo 

financeiro e a intensidade de utilização dos recursos ambientais; e a situação da qualidade 

ambiental da provável área de influência, determinada por sua fragilidade ambiental, seu grau 

de saturação em relação a um ou mais poluentes, seu estágio de degradação (IAP, 2016). 

Em uma gestão ambiental eficiente, a AIA, segundo Seiffert (2014), apresenta-se como 

uma atividade importante, integrando vários atores e interesses: 

 

“subsídio ao poder público na tomada de decisões para a instalação de novos 

empreendimentos; realização de controle ambiental; sensibilização ambiental e 

expansão da consciência ecológica da sociedade; ecologização da administração 

pública; viabilização de melhorias, na qualidade ambiental, na qualidade de vida, na 

melhoria da saúde pública; educação para a cidadania; possibilitar o processo de 

participação pública na instalação de empreendimentos” (SEIFFERT, 2014). 

 

Para o Instituto Ambiental do Paraná, (IAP, 2016) deve-se distinguir entre dano e 

impacto ambiental. Assim, dano ambiental é um prejuízo promovido ao meio ambiente, tendo 

como consequência a degradação do equilíbrio tanto ecológico quanto das condições de bem-

estar. Diferente da definição de impacto ambiental, que é a transformação significativa do meio, 

ou em parte dele, causada pela ação humana.  

O impacto ambiental (IAP, 2016) está relacionado à alteração ambiental, negativa ou 

positiva, considerada significativa por meio da avaliação do projeto ou atividade de um 

empreendimento. Sendo que o objetivo principal de os estudar é avaliar as consequências de 

ações, para que possa ser realizada a preservação da qualidade do ambiente em todas as fases 

de desenvolvimento do empreendimento, tais como: planejamento, implantação e operação da 

atividade impactante. 

Para Ab’Saber e Müller-Plantenberg (2002) o impacto ambiental da implantação de 

um empreendimento é o emprego de vários fatores, como: os relacionados as características e 
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tipologias do empreendimento em específico e os associados com as condições do ponto de 

localização e seu entorno, ou seja, da denominada “resiliência ou capacidade de absorção do 

meio de reagir ou absorver os impactos” (AB’SABER E MÜLLER-PLANTENBERG, 2002, 

p. 185). Além disto, os autores falam que para as hidrelétricas, que são empreendimentos com 

“tipologia dos impactos do projeto” conhecidas, o reconhecimento e hipóteses dos impactos são 

um problema “locacional”, dependendo da capacidade do meio de reagir aos impactos.  

Segundo a NBR ISO 14001 - requisito 3.4.1, (apud IAP, 2016) alteração 

ambiental, entende-se por “qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que 

resulte no todo ou em parte, das atividades, produtos ou serviços de uma organização”. Ou seja, 

trata-se de uma modificação significativa gerada ao meio ou em parte de seus componentes 

ocasionada pela ação humana. 

Sánchez (2013), em Avaliação de Impacto Ambiental, traz algumas definições sobre 

o assunto, sendo que utiliza no seu livro a seguinte definição para impacto ambiental “alteração 

da qualidade ambiental que resulta da modificação de processos naturais ou sociais provocada 

por ação humana” (SÁNCHEZ, 2013, p.34). O autor ainda comenta que esta colocação retrata 

toda a dinâmica que ocorre no ambiente à luz dos “processos ambientais”. 

Sánchez (2013, p. 123) aborda ainda sobre o que seria considerado um impacto 

significativo. Para ele seria um impacto “importante”, “considerável”, mas, no entanto, 

enfatiza-se que esta noção é carregada de subjetividade, uma vez que dependerá de cada 

indivíduo, de seus conhecimentos, “de seu entendimento, de seus valores”. Para minimizar esta 

subjetividade, o autor diz que “a sobrecarga imposta ao ecossistema” e “a vulnerabilidade do 

meio” são condições em que empreendimentos são capazes de alterar o meio, ou seja, quanto 

maior a pressão causada, mais vulnerável estará o meio que está sofrendo o impacto. A 

subjetividade faz parte do processo de análise de um impacto ambiental, uma vez que cada 

indivíduo pode analisar de formas diferentes um mesmo impacto, por isso cabem aplicar 

métodos para servirem de parâmetros e demonstrarem de forma concreta o quão significativo 

o impacto será/foi para determinado meio.  

Neste sentido para caracterizar um impacto significativo seria necessário conhecer o 

local onde o empreendimento se encontra, ou seja, conhecer a região e suas características e, 

além disto, conhecer a atividade desenvolvida e seus impactos. Com isso tem-se noção do 

quanto aquele determinado meio pode suportar com as alterações previstas pela atividade que 

pretendesse desenvolver. Também pode-se conhecer o quanto a atividade irá sobrecarregar o 

meio, podendo assim, com um bom planejamento e gestão, melhorar processos ou torná-los 

mais eficientes ao estudá-los de forma mais harmoniosa para com o meio ambiente. 
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Nesta perspectiva, para estudos, deve-se priorizar a avaliação de impactos que sejam 

mais significativos para aquele meio, afinal, existem impactos mais importantes e/ou relevantes 

para serem diagnosticados e trabalhados com prioridade, em consequência, tais impactos 

demandam mais atenção para minimizá-los quando comparados a outros menos degradantes. 

Sánchez (2013) ainda menciona que uma triagem destas questões mais ou menos significativas 

resulta de um diagnóstico antecipado dos possíveis impactos, o que destaca a importância de 

uma observação de campo antes do levantamento bibliográfico, já que esta observação facilitará 

e se concentrará em aspectos importantes para a pesquisa bibliográfica. 

Existem também os impactos cumulativos, que são aqueles que se acumulam no tempo 

ou no espaço. Uma série de impactos insignificantes pode resultar em significativas 

degradações se concentrados no espaço ou se sucederem no tempo. McCold e Saulsbury (1996, 

apud SÁNCHEZ, 2013) dizem que para avaliar impactos cumulativos não se pode basear-se 

somente no ambiente atual, mas também nos ambientes passado e futuro. 

Sanchez (2013) traz a importância de se ter coerência e integração ao desenvolver um 

estudo. Coerência no sentido das medidas mitigadoras serem coerentes com os resultados da 

classificação da significância dos impactos, e integração no sentido de associar os diversos 

componentes do diagnostico ambiental, por exemplo, os impactos biofísicos e antrópicos. 

Segundo a Resolução CONAMA n° 001, de 23 de janeiro de 1986, em seu Artigo 5°, 

inciso III, diz que em um EIA, deve-se “Definir os limites da área geográfica a ser direta ou 

indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, 

em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza” (BRASIL, 1986). 

Então, para realizar um estudo de impactos ambientais de determinado local ou 

empreendimento, deve-se delimitar uma área de influência ou um raio em que o estudo será 

realizado. Sendo assim é definida esta área como aquela que é afetada pelo empreendimento, 

levando em consideração também as bacias ou sub-bacias hidrográficas, onde as áreas de 

influências podem ser divididas da seguinte forma (IAP, 2016):  

 Área Diretamente Afetada – local que sofre impactos diretos da implantação e operação 

do empreendimento, considerando alterações físicas, biológicas, socioeconômicas e das 

particularidades da atividade, 

 Área de Influência Direta – local exposto aos impactos diretos da implantação e 

operação da atividade impactante. A delimitação deverá ser função das características 
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sociais, econômicas, físicas e biológicas dos sistemas a serem executados e das 

características da atividade, 

 Área de Influência Indireta – local real ou potencialmente ameaçado pelos impactos 

indiretos da implantação e operação do empreendimento, abrangendo os ecossistemas e 

o sistema socioeconômico que podem ser impactados por modificações ocorridas na 

área de influência direta. 

O termo avaliação de impacto ambiental começou a ser utilizado na literatura 

ambiental com a lei de política nacional do meio ambiente dos Estados Unidos, a qual foi a 

legislação pioneira a criar este “instrumento de planejamento ambiental”. Esta lei estabelece a 

necessidade de uma “declaração detalhada” a respeito dos impactos.  Declaração esta 

correspondente ao estudo de impacto ambiental que é exigido em muitos países, inclusive o 

Brasil, para a liberação de projetos que venham a gerar impactos ambientais significativos 

(SÁNCHEZ, 2013 p. 40, 41). 

 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DE ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 

Seiffert (2014) menciona que a Resolução n° 01 do CONAMA, 1986 traz que o Estudo 

de Impacto Ambiental – EIA é o “principal documento de Avaliação de Impacto Ambiental de 

empreendimentos sujeitos ao licenciamento” colocando em seu Art. 6° inciso III que “o EIA 

deve fazer a “definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os 

equipamentos de controle e os sistemas de tratamento de despejos, avaliando a eficiência de 

cada uma delas”. 

A Resolução nº 01 (BRASIL, 1986) ainda deixa claro em seu Art. 2º inciso VII, a 

necessidade de realizar um estudo de impacto ambiental (EIA) e seu respectivo relatório de 

impacto ambiental (RIMA), em obras hidráulicas com o objetivo de explorar recursos hídricos, 

como é o caso de barragens para fins hidrelétricos, as quais gerem mais de 10MW.  

O Art. 5° da referida Resolução alega que o EIA: 

 

[...] além de atender à legislação, em especial os princípios e objetivos expressos na 

Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes gerais: 

I - Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto, 

confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto; II - Identificar e avaliar 

sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases de implantação e operação 

da atividade; III - Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente 

afetada pelos impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em 

todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza; IV - Considerar os planos e 
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programas governamentais, propostos e em implantação do projeto, e sua 

compatibilidade. Parágrafo Único - Ao determinar a execução do estudo de impacto 

ambiental o órgão estadual competente, ou o IBAMA ou, quando couber, o 

Município, fixará as diretrizes adicionais que, pelas peculiaridades do projeto e 

características ambientais da área, forem julgadas necessárias, inclusive os prazos 

para conclusão e análise dos estudos (BRASIL, 1986). 

 

No art. 6º da mesma Resolução, é descrito o que um EIA deverá conter, como 

atividades técnicas, sendo no mínimo as seguintes: 

 

I - Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto completa descrição e análise 

dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar a 

situação ambiental da área, antes da implantação do projeto, considerando: a) o meio 

físico [...] b) o meio biológico e os ecossistemas naturais [...] c) o meio sócio-

econômico [...]. 

II - Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através de 

identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis 

impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e 

adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médios e longos prazos, temporários e 

permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; 

a distribuição dos ônus e benefícios sociais. 

III - Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os 

equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a eficiência 

de cada uma delas. 

lV - Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento (os impactos 

positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados) 

(BRASIL, 1986). 

 

Ao determinar o EIA, o órgão competente fornecerá as instruções adicionais que se 

fizerem necessárias pelas peculiaridades do projeto e características ambientais da área. No Art. 

7° da mesma Resolução, determina-se que um EIA deverá ser “realizado por equipe 

multidisciplinar habilitada, não dependente direta ou indiretamente do proponente do projeto e 

que será responsável tecnicamente pelos resultados apresentados”. 

Para estudos simplificados, como é o caso dos Relatórios Ambientais Simplificados, 

uma equipe multidisciplinar também é necessária, na maioria dos casos, mudando assim a 

quantidade de profissionais envolvidos, afinal fala-se de empreendimentos de menor porte. 

Como são os casos das usinas hidrelétricas de pequeno potencial de impacto ambiental, assim 

enquadradas no licenciamento ambiental simplificado, o qual, segundo o Art. 4° da Resolução 

Nº 279, de 27 de junho de 2001, solicita somente um relatório ambiental simplificado - RAS, 

ou seja, dispensa o empreendimento de realizar um Estudo de Impacto Ambiental e seu 

respectivo Relatório – EIA/RIMA, estudo este considerado mais complexo, completo e 

demorado (BRASIL, 2001). 
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3.2.1 Relatório Ambiental Simplificado 

 

 

Segundo o Art. 1° da Resolução nº 279, de 27 de junho de 2001 (BRASIL, 2001), 

usinas hidrelétricas que geram baixo potencial de impacto podem realizar um relatório 

ambiental simplificado - RAS, o qual será submetido ao órgão competente para a obtenção do 

licenciamento ambiental. Um relatório ambiental simplificado é definido como: 

 

“os estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, 

operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentados como 

subsídio para a concessão da licença prévia requerida, que conterá, dentre outras, as 

informações relativas ao diagnóstico ambiental da região de inserção do 

empreendimento, sua caracterização, a identificação dos impactos ambientais e das 

medidas de controle, de mitigação e de compensação” (BRASIL, 2001). 

 

 

De acordo com a Resolução nº 279, de 27 de junho de 2001, em seu Anexo I, propõe-

se como conteúdo mínimo para um Relatório ambiental simplificado: 

 

1. A descrição do projeto: obtendo os objetivos e as justificativas relacionando com as 

políticas setoriais, planos e programas governamentais. Além disto, deve-se descrever 

o projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, levando em consideração a 

possibilidade de não realização, especificando também a área de influência. 

2. Diagnóstico e prognóstico ambiental: que consiste em descrever os prováveis impactos 

ambientais e socioeconômicos da atividade impactante. Deve-se descrever também, a 

caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, considerando a 

interação dos diferentes fatores ambientais. 

3. Medidas mitigadoras e compensatórias: Deve-se descrever a identificação os impactos 

que não possam ser evitados, recomendação quanto à alternativa mais favorável e 

programa de acompanhamento, monitoramento e controle. 

 

Segundo o Termo de Referência1 padrão disponibilizado pelo IAP (2009) os 

empreendimentos/atividades em que se aplicam o RAS e sua fase do licenciamento ambiental 

estão discriminados no Quadro 1. 

 

                                                 
1  “[...] termos de referência podem ser conceituados como as diretrizes para a preparação de um EIA; um 

documento que (i) orienta a elaboração de um EIA; (ii) define seu conteúdo, abrangência, métodos; e (iii) 

estabelece sua estrutura. Mais explicações sobre termos de referência ver em (SÁNCHEZ, 2013, p. 165). 
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Quadro 1 - Empreendimentos e especificações em que se aplicam o RAS. 

EMPREENDIMENTO/ATIVIDADE FASE ENQUADRAMENTO 

LEGAL 

Empreendimentos de transmissão e distribuição 

de energia elétrica abaixo de 230 Kv, incluindo 

subestações 

LP* = RAS 

LI* = RDPA 

Res. CONAMA 279/01; 

Res. CEMA 065/08 

Empreendimentos de geração de energia elétrica, 

abaixo de 10 MW 

LP Res. CONAMA 279/01 

Pequena Central Hidrelétrica (PCH e CGH) LP Res. CONAMA 279/01 

Pequenas Usinas Termoelétricas LP Res. CONAMA 279/01 

Pequenas Usinas Eólicas LP Res. CONAMA 279/01 

Fonte: IAP (2009). 

* LP = Licença prévia; LI = Licença de Instalação. 

 

Quanto ao enquadramento legal, o mesmo termo de referência traz que o RAS deve 

conter “eventuais compatibilidades e/ou incompatibilidades” analisando todas as normas legais 

aplicáveis à tipologia do empreendimento que está sendo estudado, ou seja, não deve conter 

apenas a enunciação das leis, decretos, resoluções, portarias e outras instruções existentes.  

Em síntese, para realizar uma avaliação de impacto ambiental pode-se utilizar dos 

estudos de impacto ambiental e seus respectivos relatórios, ou dos relatórios ambientais 

simplificados, o que determinará qual estudo utilizar é a potência do empreendimento, sendo 

este enquadrado como sendo de baixo potencial de impacto ou não. Além disto, pode-se aplicar 

métodos com o intuito de facilitar e/ou objetivar tal avaliação de impacto ambiental. 

 

 

3.3 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

Segundo Braga et al. (2005), há métodos disponíveis bastante elaborados e detalhados, 

visando apoiar a avaliação de impacto ambiental dos empreendimentos. A definição da 

metodologia é tarefa específica de cada caso, pois cada um dos métodos evidencia diferentes 

graus de subjetividade e por isso o diálogo entre profissionais é o melhor caminho para a seleção 

dos métodos a serem utilizados na avaliação. Os métodos descritos por Braga, Hespanhol, 

Conejo, et al. (2005) são: 

 Método Ad Hoc – são promovidas reuniões com a participação de técnicos e cientistas 

especializados. Neste método há grande subjetividade envolvida nas opiniões e há risco 

de tendenciosidade desde a avaliação até a escolha dos participantes. 
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 Método das listagens de Controle – é uma evolução do método anterior, onde 

especialistas preparam listagens de fatores potencialmente afetáveis pelas ações 

propostas. Com o decorrer do tempo, essas listagens se tornam disponíveis para um 

grande número de empreendimentos-padrão e acessíveis pela bibliografia especializada. 

É um método de simples aplicação e de reduzida exigência quanto a dados e 

informações, no entanto não permite projeções e previsões de impactos de segunda 

ordem. 

 Listagem descritivas – são bastante utilizadas para orientar a elaboração das 

avaliações de impacto ambientais. 

 Listagens comparativas – é uma evolução das listagens descritivas, são 

determinados critérios de relevância aos indicadores ambientais característicos do 

estado ambiental alterável pelos impactos. A intensidade cresce com o número ou 

a ordem alfabética. Neste método a dimensão temporal é considerada., mas não 

revela qual a hierarquia das alternativas no conjunto total dos impactos. 

 Listagens em questionário – procura-se contornar uma falha dos métodos 

anteriores, que consideram os impactos isoladamente. 

 Listagens ponderais – é baseado na listagem de parametros ambientais. A 

importancia relativa de cada um dos parametros em relação a soma dos impactos 

do projeto é dada pela atribuição de pesos. 

 Método da superposição de cartas – trata-se da confecção de cartas temáticas relativas 

aos fatores ambientais potencialmente afetados pelas alternativas, tais como os mapas 

de tipo e uso do solo.  

 Método das redes de interação – surgiram da necessidade de identificar os impactos 

indiretos ou de ordem inferior. Uma limitação é que só abrangem os impactos negativos. 

 Método das matrizes de interação – é uma evolução das listagens e controle, podendo 

ser considerado uma listagem de controle bidimensional. É possível configurar o 

potencial de impacto de cada ação, de modo útil para fixar medidas mitigadoras de 

impactos adversos ou amplificadores de impactos benéficos. 

 Método dos modelos de simulação – são modelos matemáticos com a finalidade de 

representar, o mais próximo possível da realidade, a estrutura e o funcionamento dos 

sistemas ambientais. Algumas desvantagens são: dificuldades de encontrar dados 

disponíveis e possibilidade de induzir o processo de decisão, mas são extremamente 

versáteis. 
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 Método da análise benefício-custo – propõe-se a computar os custos e os benefícios de 

um projeto ou de suas alternativas, visando compará-los e ordená-los por meio da 

relação benefício-custo. A aplicação apresenta várias dificuldades que nem sempre são 

superáveis. 

 Método da análise multiobjetivo – definem-se os objetivos a serem considerados em 

uma determinada situação decisória. Os objetivos retratam a percepção dos decisores 

dos aspectos mais relevantes a considerar em uma situação decisória. 

 Dominância – existe um conjunto de “ótimos” que satisfazem de formas diferentes 

os diferentes objetivos envolvidos na análise, esses conjuntos são colocados em um 

diagrama de pareto para poder verificar quais as soluções dominantes ou não 

inferiores que constituem o conjunto de pareto ótimo. 

 Técnica de análise multiobjetivo – depende das preferências do decisor e da 

natureza do problema, podendo dividir-se em técnicas que geram o conjunto das 

soluções não dominadas, técnicas que utilizam uma articulação antecipada das 

preferências e a técnica que utiliza uma articulação progressiva das preferências. 

Para identificar ou analisar os impactos existem múltiplas formas, mas Sánchez (2013) 

deixa claro que tais instrumentos ajudam e facilitam o trabalho, porém não se tratam de 

“pacotes” acabados. Alguns dos instrumentos descritos por Sánchez (2013) são:  

 Lista de verificação – úteis para uma primeira identificação dos impactos. 

 Matrizes – além da identificação dos impactos ainda pode ser utilizada para a 

comunicação dos resultados facilitando ainda a rápida determinação dos impactos 

considerados significativos e sua importância relativa. Existem várias formas para 

construir uma matriz. 

 Diagramas de interação – diagramas causais indicam relações causa efeito a partir de 

uma ação impactante. As redes podem resultar em figuras complexas, mas permitem um 

bom entendimento das relações. Os diagramas de interação possibilitam identificar os 

impactos e suas ordens, uma limitação é na capacidade restrita de representar 

adequadamente sistemas complexos de relações não lineares de causalidade e 

retroalimentação múltipla. 

 Outras ferramentas ou métodos – existem na literatura sobre avaliação de impacto 

ambiental - AIA, várias outras ferramentas para avaliar impactos. Para Becker et al. 

(2004, apud SÁNCHEZ, 2013) deve-se reunir o enfoque técnico (dedutivo) com o 

participativo (indutivo) para que os resultados sejam enriquecidos. Além disso, com os 

levantamentos de campo e com as interpretações de imagens produzem-se mais imagens 



30 

 

 

 

das quais podem ser sobrepostas para, por exemplo, simular a implantação do 

empreendimento em vários locais. 

 

3.3.1 Matrizes 

 

Para Ijäs et al. (2009) a avaliação de impacto ambiental procura determinar os 

principais impactos do projeto, podendo assim planejar medidas adequadas para mitigar esses 

impactos. Apesar da importância na gestão ambiental, a avaliação do impacto ambiental é 

considerada um dos elementos mais difíceis e menos compreendidos do processo, isso se deve 

à sua natureza subjetiva (Duinker and Beanlands, 1986 e Lawrence, 2007 apud IJÄS et al., 

2009).  

Sánchez (2013), ao descrever sobre matrizes, explica que estas são denominadas de tal 

maneira pela forma que tomam e não por serem operadores matemáticos. Quando o autor fala 

sobre matriz, refere-se as matrizes de interação em suas mais variadas formas, lembrando que 

“uma das primeiras ferramentas no formato de matrizes proposta para avaliação de impacto 

ambiental data de 1971” foi verificada no trabalho de Leopold et al. (1971) (SÁNCHEZ, 2013, 

p. 222). Estas matrizes são compostas pela inter-relação entre linhas e colunas, onde são 

detalhadas duas listas: uma lista, disposta em linhas, que se refere às atividades ou ações 

antrópicas que compõem o empreendimento, e a outra lista, disposta em coluna, que se refere 

a elementos naturais, conforme o Quadro 2.  

No Quadro 2 pode-se observar algumas inter-relações que exemplificam como uma 

matriz de interação deve ser preenchida, ou seja, relacionando os fatores geradores ou as ações 

realizadas pelo meio antrópico para com o meio natural. Por exemplo, na fase de implantação 

destaca-se o desmatamento e/ou terraplanagem para o acesso que pode ou gera perda/alteração 

de habitats, além disto, interfere nas comunidades animais. Outro exemplo ainda demostrado 

no Quadro 2, já na fase de operação é a própria operação da usina, que interfere na proliferação 

de vetores, na criação de novos ambientes, nas comunidades icticas a jusante e na área do 

reservatório. 
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Quadro 2 – Extrato de uma matriz de identificação de impactos no meio biótico 
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X  X  
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X    

     

Implantação de canteiro X         
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Operação da usina      X X X X 

Fiscalização/manutenção da 

faixa de segurança 
    

     

Fonte: Modificado de CNEC. EIA da Usina Hidrelétrica Piraju, São Paulo, preparado para a CBA (1996) apud 

Sánchez (2013). 

 

 

Para realizar a interação entre as linhas e colunas, seguindo o modelo de matriz de 

Leopold, são inseridos números de 1 a 10 nas células centrais, sendo que no canto superior 

esquerdo da célula coloca-se a magnitude do impacto e no canto inferior direito preenche-se 

com a importância do impacto. Também pode-se apenas marcar com X as células que 

correspondem à interação de impactos gerados, procurando identificar os impactos que foram 

gerados. Ou seja, existem várias formas de se apresentar uma matriz, neste caso, Sánchez (2013) 

diz ser uma variação em que a única semelhança com a matriz original de Leopold é a 

apresentação em linhas e colunas, e uma diferença positiva é que neste modelo é exposto 

somente um empreendimento, podendo descrevê-lo mais detalhadamente, por exemplo, 

dividindo em suas fases de planejamento, instalação, operação, desativação.  

Ainda existem outras variações na maneira de preencher as matrizes, como por 

exemplo, com letras ou símbolos, o que dependerá de como e para que se pretenda demonstrar 

a matriz e ainda pode-se acrescentar outra coluna para descrever os impactos gerados pelas 
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interações. O objetivo das matrizes é a interação entre os aspectos antrópicos e naturais, 

identificando e avaliando assim os impactos gerados pela implantação do empreendimento. 

Além disso, é possível a “comunicação dos resultados”, pois segundo Leopold et al. (1971, p.1 

apud SÁNCHEZ, 2013, p. 224) a matriz pode servir como “um resumo do texto da avaliação 

ambiental” possibilitando assim que sejam identificados os impactos e as suas respectivas 

significâncias. 

Sánchez (2013) diz que há algumas críticas em relação às matrizes de Leopold e outras 

semelhantes, citando que a forma como é confeccionada a matriz representa que o meio 

ambiente é “um conjunto de compartimentos”, expressando-se de tal forma como se todos estes 

conjuntos não se inter-relacionassem. Ademais, as relações realizadas podem não caracterizar 

um impacto, compreendido como modificação na qualidade ambiental. 

Existem várias aplicações de matrizes em estudos já realizados, um exemplo é o de 

Silva e Moraes (2012) onde os autores procuraram fazer uma adaptação da Matriz original de 

Leopold – Quadro 3 com o objetivo de verificar as atividades de maior impacto ambiental do 

processo de fabricação de uma empresa do segmento plástico do Rio Grande do Sul, a qual a 

principal matéria-prima é o PVC (Policloreto de Vinila). A metodologia utilizada pelos autores 

baseou-se em uma pesquisa exploratória, elaborada por um estudo de caso, do qual utilizou-se 

de pesquisa bibliográfica, coleta de dados, e entrevistas feitas com os colaboradores da empresa. 

Para a construção da matriz primeiramente identificou-se  

 
“[...] as atividades potencialmente impactantes ao meio ambiente e os aspectos 

ambientais existentes que podem ser afetados por essas atividades. Em seguida, cada 

cruzamento proposto pela matriz foi ponderado quanto a magnitude e importância. Para 

a magnitude foi considerado a soma dos pesos determinados para os atributos extensão, 

periodicidade e intensidade. Já a importância é o resultado da soma dos valores dos 

atributos de ação, ignição e criticidade. O resultado da ponderação de atributos não é 

uma medida do impacto, no sentido físico de uma grandeza que possa servir de padrão 

para avaliar outras do mesmo gênero, mas uma apreciação qualitativa da importância 

do Impacto (Sánchez, 2006 apud SILVA E MORAES, 2012). Nos Quadros 4 e 5 estão 

expostas as ponderações de cada atributo para a formação do peso final. A última etapa 

consiste em cruzar o somatório dos valores obtidos para magnitude e importância, 

multiplicando um pelo outro, obtendo-se assim um índice final. Com esse índice foi 

possível identificar as atividades mais impactantes ao meio ambiente.” (SILVA E 

MORAES, 2012, p. 7). 

 

A matriz adaptada demostrada no Quadro 3, é apenas um exemplo de como pode-se 

preencher a mesma, onde nas colunas são inseridas as atividades impactantes e nas linhas os 

aspectos ambientais que serão alterados. Para o preenchimento da matriz segue-se 

acrescentando a magnitude e a importância, como descritas nos Quadros 4 e 5, dentro de uma 

escala pré-determinada e para obter o índice final faz-se a média. 
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Quadro 3 – Modelo da matriz de Leopold adaptada. 

MATRIZ DE LEOPOLD ADAPTADA 

Atividades Aspectos Ambientais 
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Atividade “1”      

...      

Atividade “n”      

 

 
Fonte: Adaptado de Rocha (2005) apud Silva e Moraes (2012). 

 

Quadro 4 - Ponderação dos valores (pesos) para os atributos de magnitude. 

MAGNITUDE = EXTENSÃO + PERIODICIDADE + INTENSIDADE 

Extensão (peso: 1 a 4) 

Tamanho da ação ambiental do 

empreendimento ou área de influência 

real 

Pequena extensão (+1) 

Média extensão (+2) 

Grande extensão (+3) 

Muito grande extensão (+4) 

Periodicidade (Peso: 1 a 3) 

Duração do efeito da ação 

Tempo que o efeito demora a terminar 

Ação temporária (+1): cessa quando para a ação 

Ação variável (+2): não se sabe quando termina o 

efeito após cessar a ação 

Ação permanente (+3): não cessa  

Intensidade (Peso: 1 a 3) 

Exuberância da ação impactante  

Relação da dimensão da ação com o 

empreendimento 

Baixa (+1): pequena ação impactante 

Média (+2): média ação impactante 

Alta (+3): alta ação impactante 

Fonte: Adaptado de Rocha (2005) apud Silva e Moraes (2012). 
 

Quadro 5 - Ponderação dos valores (pesos) para os atributos de importância. 

IMPORTÂNCIA = AÇÃO + IGNIÇÃO + CRITICIDADE 

Ação (peso: 1 a 4) 

Número de efeitos que a ação causa 

Primária (+1): causa → 1 efeito 

Secundária (+2): causa → 2 efeitos 

Terciária (+3): causa → 3 efeitos 

Enésima (+4): causa → n efeitos 

Ignição (Peso: 1 a 3) 

Tempo que a ação leva para aparecer. 

É o intervalo de tempo entre ação e 

efeito 

Imediata (+1): causa → efeito simultâneo 

Médio prazo (+2): causa → efeito surge simultâneo 

e/ou tempo depois 

Longo prazo (+3): causa → efeito surge muito tempo 

depois, concomitante ou não com os casos anteriores 

Criticidade (Peso: 1 a 3) 

Nível de relação entre a ação e o efeito 

que ela provoca 

Baixa (+1): baixo nível de ação entre causa → efeito 

Média (+2): médio nível de ação entre causa → efeito 

Alta (+3): alto nível de ação entre causa → efeito 

Fonte: Adaptado de Rocha (2005) apud Silva e Moraes (2012). 
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Os autores concluíram seu estudo falando que a matriz foi eficaz ao identificar a 

atividade mais impactante, pois antes disto não se conhecia qual atividade era a mais impactante 

no processo, o que ressalta a eficácia da matriz uma vez que a empresa já tinha “programas que 

visam melhores práticas de planejamento tanto na alocação de recursos materiais como 

máquinas e equipamentos” (SILVA E MORAES, 2012, p. 12). 

No entanto, como descrevem Martins e Neto (2015), “existem métodos de avaliação 

de impactos ambientais mais rápidos e menos onerosos financeiramente, como é o caso do The 

Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM) ” (MARTINS e NETO, 2015, p.43). Tal método foi 

desenvolvido por Cristopher Pastakia (Pastakia, 1998, Pastakia e Jensen, 1998) no final da 

década de 1990 e, até então, foi testado em várias situações de avaliação e estudos de caso (por 

exemplo, Al Malek e Mohamed, 2005; ElNaqa 2005, Haie, 2006; Pastakia e Jensen, 1998) 

(IJÄS et al.,2009, p.82-83). Autores como Ijäs et al. (2009) citam o método RIAM para ser 

utilizado com o objetivo de transformar tal natureza subjetiva em algo mais transparente ao 

processo de avaliação.  Onde, diferentes impactos e sua significância podem ser avaliadas 

usando critérios comumente definidos, cada um com suas próprias escalas ordinais. Assim, 

pode-se facilmente comparar e revisar os resultados.  

No método RIAM explicado por Ijäs et al. (2009) são utilizados cinco critérios de 

avaliação, nomeados como a importância do impacto (A1), a magnitude (A2), a permanência 

(B1), a reversibilidade (B2) e a acumulação (B3), sendo a escala e a descrição apresentados no 

Quadro 14 desta pesquisa. Ainda, coloca-se na matriz a coluna das (RB) bandas de alcance e a 

coluna (ES) referente à pontuação ambiental, obtida através da multiplicação das pontuações 

resultantes do grupo (A) e do grupo (B) (Pastakia, 1998 apud IJÄS et al., 2009). No Quadro 6 

estão descritos os possíveis resultados das pontuações com seus respectivos significados. 

 

Quadro 6 - Conversão das pontuações ambientais para as bandas de alcance. 

Pontuação ambiental Bandas de alcance Descrição das Bandas de alcance 

+72 até +108 +E Impactos extremamente positivos 

+36 até +71 +D Impactos significativamente positivos 

+19 até +35 +C Impactos moderadamente positivos 

+10 até +18 +B Impactos positivos 

+1 até +9 +A Impactos ligeiramente positivos 

0 N Sem alteração/não aplicável 

-1 até -9 -A Impactos ligeiramente negativos 

-10 até -18 -B Impactos negativos 

-19 até -35 -C Impactos moderadamente negativos 

-36 até -71 -D Impactos significativamente negativos 

-72 até -108 -E Impactos extremamente negativos 

Fonte: Pastakia e Jensen (1998). 
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Para a descrição dos meios, Pastakia e Jensen (1998) utilizam: Físico/Químico(PC), 

Biológico/Ecológico(BE), Sociológico/Cultural(SC) e Econômico/Operacional(EO). 

Um exemplo de aplicação do método RIMA é demonstrado no trabalho de Martins e 

Neto (2015) onde os autores utilizaram o método para avaliar curtumes em operação. Como 

resultado obtiveram que o método se mostrou adequado, possibilitando além do diagnóstico e 

analise dos impactos “a valoração e qualificação dos mesmos de forma simplificada e 

compreensível, apontando os aspectos ambientais mais frágeis no processo de licenciamento 

ambiental quanto à mitigação de impactos adversos” (MARTINS E NETO, 2015, p. 50). 

Outra experiência de aplicação deste método é apresentada por Pastakia e Jensen 

(1998) em um exemplo sobre a deposição de cinzas voláteis no aterro proposto pela estação de 

energia Vestkraft I/S em Esbjerg, como pode-se ver um extrato da matriz na Tabela 1. A 

produção de energia na Vestkraft I/S baseia-se no carvão, a queima deste carvão produz vários 

resíduos, sendo que a maioria dos resíduos são reutilizados. No entanto, não é possível reutilizar 

completamente a cinza volátil, pela quantidade produzida. Esta cinza contém diferentes 

oligoelementos, sendo elementos de problemas ambientais, porque podem ser lixiviados das 

cinzas voláteis (PASTAKIA E JENSEN, 1998, p. 466). Para este estudo foram testadas cinco 

opções diferentes para determinada fase do aterro, com diferentes graus de coleta e tratamento 

do lixiviado do aterro sanitário (PASTAKIA E JENSEN, 1998, p. 468). Ao testar o RIAM, este 

método demostrou-se ser uma ferramenta muito útil e transparente a ser aplicada para o caso 

da implementação da Diretiva da União Europeia sobre avaliação de impacto ambiental. 

Também demonstra a eficiência no tratamento e visualização de grandes quantidades de dados. 

 

Tabela 1 – Extrato da Matriz de análise RIAM e Resumo (Opções 1 e 5) 

COMPONENTES ES RB A1 A2 B1 B2 B3 

Opção 1: Fase III aterro utilizados como solução de 

base de componentes físico/químicos 

       

PC1 Construção do aterro, dragagem da 

acumulação de fundo / folha, redução na lixiviação 

do mar e para o mar 

0 N 0 0 1 1 1 

PC2 Construção de taludes menores dentro do 

aterro sanitário, redução na lixiviação em aterros 

não utilizados 

0 N 0 0 1 1 1 

PC3 Drenagem do solo superficial com descarga 

direta para o mar 

0 N 0 0 1 1 1 

PC4 Lixiviação do aterro de cinzas volantes 

existente para o novo aterro sanitário 

-6 -A 1 -1 3 2 1 

PC5 Lixiviação para o mar através dos aterros -54 -D 2 -3 3 3 3 

Fonte: Pastakia e Jensen (1998). 
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Para o preenchimento de uma matriz e diagnostico dos possíveis impactos, 

independente do modelo utilizado, é necessário, conhecer a localidade onde será gerado o 

impacto e suas fragilidades, tendo bases teóricas e conhecimento de campo, realizando 

observações e análises que demonstrem a ocorrência do impacto. Nesta perspectiva segue-se 

com o próximo item deste estudo. 

 

 

3.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE IMPACTOS AMBIENTAIS E BREVES EXEMPLOS 

PARA O CASO DE PCHs 

 

 

De acordo com Bastos e Freitas (2010) o homem, como outras espécies existentes no 

planeta interagem com o ambiente ao seu redor gerando modificações e alterações conforme 

suas necessidades. As consequências de tais alterações são visíveis em toda a biosfera, em 

variáveis níveis de degradação.  

Com base nos dados e resoluções do Instituto Ambiental do Paraná, constatou-se que 

existem matrizes já formuladas, das quais citam os impactos mais frequentes e relevantes para 

cada empreendimento que precisa de estudos de impacto ambiental. No caso das PCHs, os 

impactos são divididos e subdivididos da seguinte maneira: 

 Meio biológico – fauna e flora. 

 Meio físico – água, clima, geologia/geomorfologia, solo. 

 Meio socioeconômico – aspectos sociais e culturais, atividades econômicas nos setores 

primário, secundário e terciário, educação, recreação e lazer, infraestrutura regional, 

núcleos populacionais, patrimônio cultural, histórico, arqueológico e paisagístico, 

populações tradicionais, saúde pública e situação demográfica rural e urbana. 

Além disso, para uma avaliação mais precisa, primeiramente devem-se levar em 

consideração alguns fatores importantes, tais como: possíveis impactos a serem causados “em 

geral definido pelo tipo ou gênero de atividade”, o tamanho da obra e analisa-se ainda a 

“qualidade ambiental da provável área de influência, determinada por sua fragilidade 

ambiental” (IAP, 2016). 

Há diversas opiniões em relação a instalação e operação de PCHs no cenário brasileiro, 

cada instituição e empreendimento com suas percepções e posição bem delineada a respeito do 

assunto. Por exemplo, em um estudo realizado por Schweitzer (2010) o autor fala sobre o 

potencial desperdiçado de energia gerada por PCHs, o termo “desperdiçado” foi utilizado no 

sentido de que os empreendimentos precisam passar por fases dispendiosas, tanto por serem 
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trabalhosas quanto por demandarem conhecimento técnico e estudos mais aprofundados. 

Podendo tais gerar alto custo para obter seus licenciamentos. 

Já em relação aos impactos ambientias e o “jogo de interesses” Neves (2007), em 

estudo sobre os conflitos existentes entre instituições e empreendimentos no setor hidrelétrico, 

mais especificamente em oito PCHs da bacia do Rio Juruena, no Estado do Mato Grosso, deixa 

claro que este impasse existe  e que pode colaborar na geração de impactos negativos. 

Neste sentido, quando se fala sobre a complexa relação entre seres humanos e o meio, 

Latour (1994) nos traz explicações baseadas em sua “teoria das redes”2, que nos leva a 

compreender toda a inter-relação existente entre os chamados atores humanos e não humanos, 

dos quais são dependentes um do outro. Entretanto, para esta percepção de inter-relação é 

necessário sair do foco individualista que se vive e da relação de exterioridade com a questão 

ambiental para uma mudança de paradigma, onde pensamos de forma holística, concebendo o 

mundo como um todo. 

Sánchez (2013) também menciona em seu livro que apesar de ser utilizada uma 

“divisão” do empreendimento, no sentido de compreender minuciosamente todas as suas fases, 

a qual serve como um “procedimento analítico”, não se pode deixar de analisar sua 

integralidade. Considerando assim todas as etapas do ciclo de vida do empreendimento, pois 

distintas etapas podem gerar impactos significativos (SÁNCHEZ, 2013, p. 204). 

Colaborando com essa nova visão de paradigma Leff (2010) nos faz refletir quando 

fala que “a crise ambiental é acima de tudo um problema de conhecimento”. Neste sentido, 

retornamos a ideia anterior de pensar como um todo e não somente em partes independentes, e 

a necessidade de relacionarmos a complexidade dos sistemas e suas dependências, para então 

pensar em um desenvolvimento que abranja toda essa questão, e não somente a ótica 

econômica.   

No entanto, Muller (1998) explica que de certa forma segue-se para um caminho de 

crescimento científico, pois, somente pela ação e conduta de analisar as implicações de atos do 

presente para com o futuro já vem como uma forma hodierna de verificação considerada 

“altamente interdisciplinar e holística”, que tem o objetivo de antever impactos e alterações na 

composição e aplicabilidade de variados projetos (MULLER, 1998, p. 16). 

Leff (2010) fala que o ambiente não é neutro e nem mesmo deslocado do capital. Por 

isso o conhecimento detalhado sobre os impactos que empreendimentos geram é tão necessário, 

                                                 
2 Na Teoria Ator Rede T.A.R os atores humanos e não humanos desempenham suas atividades na rede, onde todas 

as entidades estão interligadas, de forma que poderão gerar ou tolerar a ação das outras entidades através de ações 

e modificações, para alcançar os diversos interesses. Neste contexto, as organizações são compreendidas como 

contínuas e incompletas.  
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já que podemos utilizá-lo para compreender melhor os limites de cada local e assim respeita-

los para uma melhor eficácia nos seus usos em longo prazo. O autor ainda reflete sobre a 

importância de uma produção sustentavelmente ordenada, realmente baseada em uma lógica 

ambiental, ainda descreve o ser humano como sendo um ser entropizante, apontando a 

significativa importância do conhecimento aplicado de maneira consciente e para todos. 

Funchal (2008) cita a avaliação do ciclo de vida como uma metodologia que pode ser 

utilizada para avaliar impactos ambientais. No setor hidrelétrico, por exemplo, este método 

engloba todos os impactos, “desde a extração dos minerais [...] instalação dos equipamentos 

das plantas energéticas [...] descarte dos resíduos até o descomissionamento”. Funchal (2008) 

comenta ainda que a forma de operação possa causar impactos diferentes, como exemplo o 

autor cita a maneira com que a acumulação é realizada em uma PCH, podendo gerar 

significativos impactos. 

Em estudo sobre a “valoração de ativos ambientais” na perspectiva socioambiental de 

PCHs, Filho (2011) comenta alguns impactos que merecem estudos com maior profundidade e 

também explana sobre algumas transformações físico-químicas, biológicas e socioeconômicas. 

Dentre estas modificações o autor destaca “a perda de áreas agricultáveis”, o alagamento de 

locais úteis, prejuízos ambientais destacando a fauna e flora local, mas também destaca que a 

população interpreta a construção das PCHs como algo que trará crescimento econômico e 

benefícios pela energia gerada. 

Em pesquisa sobre a aplicabilidade da avaliação ambiental integrada no licenciamento 

de PCHs no Estado de Minas Gerais, Neder (2014) observa que em um Termos de Referência, 

devem-se identificar os recursos naturais principais, o ecossistema e a população vulnerável à 

implantação do empreendimento. Neder (2014) também menciona que é importante identificar 

e diferenciar os impactos diretos e indiretos e explica que em uma avaliação ambiental 

integrada, como em um estudo de impacto ambiental, são examinados os impactos dos meios 

físico (avalia-se o ambiente terrestre), biótico (estuda-se o ambiente aquático, dependendo 

especificamente da bacia em estudo) e socioeconômico (podem-se investigar os impactos em 

todo o espaço da bacia hidrográfica).  

Sánchez (2013) diz de maneira geral que  

 
“para identificar os impactos ambientais, deve-se conhecer bem suas causas ou ações 

tecnológicas. Por isso, é usual que, antes da identificação propriamente dita dos 

impactos[...] seja elaborada uma lista das atividades que compõem o empreendimento. 

Tal lista deve ser a mais detalhada possível, de maneira a mapear todas as possíveis 

causas de alterações ambientais” (SÁNCHEZ, 2013, p. 204).  
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Em um exemplo descrito por Sánchez (2013), o autor apresenta de forma fragmentada 

por fases do empreendimento as principais atividades componentes de uma barragem: 

 Planejamento - os estudos hidrológicos, a contratação de pessoal temporário, 

levantamentos aerofotogramétricos, serviços topográficos, aberturas de vias de acesso, 

instalação de acampamentos, estudos da disponibilidade de materiais de construção, 

investigação geológico-geotécnicas, perfuração, abertura de trincheiras e coleta de 

amostras, retirada de material para ensaios geológico-geotécnicos, realização de ensaios 

de laboratório ou em escala piloto, levantamento fundiário, elaboração de projeto de 

engenharia. 

 Preparatória – veiculação de informações sobre o empreendimento, Aquisição de terras 

para instalação do canteiro de obras, Encomenda de máquinas e equipamentos. 

 Implantação - Aquisição de terras, Contratação de serviços de terceiros, Construção ou 

serviços de melhoria das vias de acesso, Ampliação e melhorias da infraestrutura 

existente (energia, comunicações, fornecimento de água potável, coleta e tratamento de 

esgotos, etc), Decapeamento e terraplanagem da área do canteiro de obras, Estocagem 

de solo vegetal, Implantação de canteiro de obras, Contratação de mão de obra para a 

construção, Implantação de alojamentos e vila residencial, Construção de oficinas, pátio 

de máquinas, galpões de armazenagem, Abertura de áreas de empréstimo e pedreiras, 

Remoção da vegetação, Implantação das fundações da barragem, Extração de material 

de empréstimo (solo e rocha), Construção de ensecadeira e desvio do rio, Serviços de 

terraplanagem, compactação, transporte de material, concretagem, Disposição de 

resíduos sólidos, Transporte, recebimento e armazenamento de insumos e 

equipamentos, Montagem eletromecânica, Construção de linhas de transmissão, 

Construção de locais para reassentamento da população, Reinstalação de infraestrutura 

afetada (estradas, etc.), Recrutamento de mão de obra para a fase de operação. 

 Enchimento do reservatório - Desocupação da área e transferência da população, 

Pagamento de indenização, Desmatamento e limpeza da área de inundação, Fechamento 

das comportas 

 Operação - Operação do reservatório (controle de vazão), Acompanhamento do 

comportamento das estruturas, Manutenção civil, elétrica e mecânica, Controle e 

eliminação de plantas aquáticas, Fiscalização da área do reservatório e faixa de 
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segurança, Dragagem e remoção de sedimentos, Turbinagem de água, Geração de 

energia elétrica. 

 Desativação - Remoção e contenção dos sedimentos, Retaludamento e implantação de 

sistema de drenagem, Demolição de edifícios e demais estruturas, Preenchimento de 

escavações, Fechamento do acesso a aberturas subterrâneas e sinalização, Revegetação 

e recuperação de áreas degradadas, Desmontagem das instalações elétricas e mecânicas, 

Remoção de insumos e resíduos, Dispensa da mão de obra, Supervisão e monitoramento 

pós-operacional. 

 

Freitas (2014), em sua avaliação sobre a qualidade de estudos ambientais realizados 

em PCHs da bacia do Rio Grande, em Minas Gerais, fez um levantamento dos impactos gerados 

tanto por PCHs quanto por UHEs, como pode ser verificado no Quadro 7. 

 

Quadro 7 - Impactos ambientais decorrentes da implantação de PCH e/ou UHE. 

IMPACTOS FASE DE OCORRÊNCIA 

Perda de área de pastagem Operação do empreendimento 

Diminuição da pesca Operação do empreendimento 

Perda de patrimônio arqueológico e cultural Operação do empreendimento 

Prejuízo da produção florestal Operação do empreendimento 

Novas oportunidades para a economia Operação do empreendimento 

Oportunidade de emprego Construção e operação do 

empreendimento 

Contribuição para a redução de custos 

relacionados a aspectos sociais e de segurança 

Operação do empreendimento 

Contribuição para a redução de custos 

relacionados a outras fontes de energia (biogás, 

petróleo, carvão) 

Operação do empreendimento 

Maior oferta de energia Operação do empreendimento 

Fonte: Freitas (2014). 

 

3.4.1 Verificando Alguns Impactos Acarretados pela Implantação de Empreendimentos ao 

Meio Biológico  

 

Segundo a classificação feita pelo Instituto Ambiental do Paraná, no meio biológico 

enquadra-se estudos referentes a fauna e a flora do local onde será implantado o 

empreendimento (IAP, 2016). Roberto Naime, colunista do Portal EcoDebate e Professor no 

Programa de pós-graduação em Qualidade Ambiental da Universidade FEEVALE de Novo 

Hamburgo – RS, escreve que “o meio biológico consiste no conjunto de plantas e de animais e 
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nas suas inter-relações envolvendo troca de matéria e energia”. Além disto, explica que no meio 

biológico muitas espécies, tanto da fauna quanto da flora, podem ser indicadoras de qualidade 

ambiental. Existindo espécies com valor científico e econômico, ou ameaçadas de extinção, por 

isso a necessidade de protege-las em áreas como as de preservação permanente. Além do mais, 

Roberto (2011) fala que a compreensão deste meio e de sua complexidade para com as relações 

entre si e com o meio físico e antrópico é essencial para uma boa gestão ambiental. 

No que se refere ao ambiente aquático, são vários os usos que podem ser realizados, 

dentre eles, segundo Braga et al. (2005) está a geração de energia elétrica. Os autores falam 

sobre as mudanças que ocorrem no rio com a construção da barragem, e que as consequências 

mais marcantes são que a montante do barramento o rio sofre alterações ficando com 

características de um lago, pois anteriormente poderia ser um rio com velocidade e turbulência 

alta e transforma-se em um lago com velocidade e turbulência baixas. Tais alterações 

modificam também o ecossistema aquático. 

Para os mesmos autores “o equilíbrio do meio aquático deve ser mantido” o que 

significa manter as concentrações mínimas de oxigênio dissolvido e de sais nutrientes na água. 

De tal forma, a água não deve ter substâncias tóxicas além das concentrações críticas para os 

organismos aquáticos. 

Em estudo sobre os impactos causados na fase de construção da Pequena Central 

Hidrelétrica do Rio Sapucaí-mirim - São Paulo, Ruocco (2014) cita que em comunidades de 

macroinvertebrados aquáticos relacionados à pedrais, houve modificações quanto ao 

“transporte de sedimento, nível de flutuação da água e consequente comprometimento da 

dinâmica natural encontrada nos ambientes lóticos sem barramentos” (RUOCCO, 2014, p. 30). 

Além disso, a transformações no curso natural do rio ocasionadas pela implantação de várias 

pequenas centrais hidrelétricas próximas, podem acarretar diminuição “da população de peixes 

e na densidade dos macroinvertebrados” (Sanz et al, 2012 apud RUOCCO, 2014, p. 30). 

Souza (1999) levantou por meio de checklist os impactos prováveis nos meios físico, 

biológico e antrópico do alto da bacia do Rio Jacaré-Guaçu – SP. Com este levantamento, 

avaliaram-se os impactos que realmente eram relevantes para a área em estudo, destacando-se 

os ocorridos na fauna aquática, principalmente no comportamento, pois onde havia um 

ambiente lótico, este se transforma em um ambiente lêntico e ocasiona a “interrupção da 

migração de algumas espécies”. Quanto à vegetação, Souza (1999) comenta que já havia 

pecuária e algumas culturas no local de estudo, portanto, o barramento não afetaria diretamente, 

no entanto, é enfatizado que “a redução de qualquer parte destes núcleos interfere qualitativa e 
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quantitativamente na composição da fauna da área considerada”. Em consequência à falta de 

vegetação, há a redução de alimentos. 

Já Santos (2011), diz que o impacto mais percebido em seu estudo foi o desmatamento 

para a construção dos reservatórios, e ainda em outro estudo, realizado por Borges (2014) 

menciona-se sobre o impacto que a proliferação da espécie invasora Limnoperna fortunei, mais 

popularmente conhecida como mexilhão dourado, pode trazer tanto para o setor econômico, 

quanto ambiental. 

Sobre o meio biológico, Filho (2011) cita as atividades predatórias como a caça e a 

pesca, sendo situações impactantes e que podem acarretar em perdas de biodiversidade. Quanto 

à adaptação do índice de assembleia de peixes em reservatórios, Ferreira (2011) realizou um 

estudo em duas PCHs do Estado de São Paulo e constatou que em áreas onde não havia 

vegetação ripária e a predominância era de pastagem, o índice foi baixo. Ferreira (2011) ainda 

coloca que a poluição orgânica, com níveis baixos de oxigênio e a introdução de espécies, 

apesar de não serem classificados como impactos significativos em seus estudos, são impactos 

que geralmente ocorrem em reservatórios localizados em regiões urbanizadas e portanto 

destaca-os como importantes impactos a serem estudados. Quanto à abundância de espécies e 

equidade, o autor diz que variaram longitudinalmente. No entanto, enfatiza que este fenômeno 

ocorreu somente no período chuvoso. 

Braga (2007) caracterizou a ictiofauna do Rio Pomba em Minas Gerais e com isto 

avaliou os impactos de reservatórios, tanto na distribuição espaço temporal de peixes da bacia 

quanto na fecundidade de Phallocerossp do ribeirão Santana. Os resultados desse estudo 

demonstraram que o Rio Pomba ainda tem um número considerável de espécies da bacia do 

Paraíba do Sul, que é onde se localiza, mas demonstra também que houve a diminuição da 

diversidade de espécies no sentido jusante-montante, o que ocorreu principalmente por 

impactos antrópicos. Esta diminuição da riqueza percebeu-se pelo aumento de espécies 

oportunistas e redução de espécies reofílicas e migradoras após a construção dos reservatórios. 

Braga comenta mais especificamente sobre o cascudo, (P. parahybae) que é uma 

espécie encontrada em ambientes barrentos e de distribuição restrita na bacia em questão. Esta 

espécie classificada como criticamente em perigo (Brasil, 2004; Menezes et al., 2007 apud 

BRAGA, 2007). Nesse estudo foram verificados apenas dois indivíduos, um a jusante e outro 

no reservatório de PCHs diferentes. Outro ponto levantado pelo autor é referente à espécie 

Bryconopalinus, da qual foi encontrado apenas um indivíduo, Braga explica essa ocorrência 

pela falta de vegetação ciliar e pelo tamanho reduzido dessa espécie na bacia. 
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Com esta revisão de alguns estudos pode-se verificar que dependendo do local onde é 

implantado o empreendimento e de suas características, irão resultar em impactos 

diferenciados. Em alguns casos, por exemplo, verificou-se a problemática gerada por 

determinadas espécies existentes, ou que estão afetando aquele local. Em outros casos 

verificou-se a problemática da formação dos lagos alterando a velocidade das águas e toda a 

dinâmica da fauna existente e também o caso da flora com sua função essencial naquele 

ambiente, seja como mata ciliar, como área de preservação permanente, como caminho para a 

fauna se mover de um espaço para outro, entre várias outras funções de suma importância para 

o equilíbrio natural da fauna e flora local. 

Pinho, Maia e Monterroso (2007, apud FREITAS, 2014) salientam que os impactos 

gerados por hidrelétricas “dependem da dimensão do empreendimento e do local onde o mesmo 

está inserido”. Assim, Freitas (2014) demonstra em seu estudo os impactos, de maneira geral, 

dos meios físico, biótico, socioeconômico e cultural tanto de PCHs quanto de UHEs. Em 

síntese, os impactos demonstrados nos Quadros 8, 9 e 10, são gerados por PCHs, salientando 

que todos estes impactos descritos também são vistos na construção de UHEs. 

 

Quadro 8 – Extrato dos impactos ao meio biótico decorrentes do planejamento, construção 

e operação de PCHs. 

Fator ambiental Impacto Fase do empreendimento 

Vegetação 

Inundação da vegetação com perda de 

patrimônio vegetal 
Construção/operação 

Perda de habitats naturais e da 

disponibilidade alimentar para a fauna 
Construção/operação 

Fauna Aquática 

Interferência na composição 

qualitativa e quantitativa da fauna 

aquática com perda de material 

genético e comprometimento da fauna 

ameaçada de extinção  

Construção/operação 

Interferência na reprodução das 

espécies (interrupção da migração, 

supressão de sítios reprodutivos, etc). 

Construção/operação 

Fonte: Brasil (2007) apud Freitas (2014). 

 

Em UHEs, Brasil (2007, apud FREITAS, 2014) cita que deve-se considerar os 

impactos causados a fauna terrestre e alada, tais como a interferência na composição qualitativa 

e quantitativa da fauna terrestre e alada com perda de material genético e comprometimento da 

fauna ameaçada de extinção, a migração provocada pela inundação com adensamento 

populacional em áreas sem capacidade de suporte e o aumento da pressão sobre a fauna 

remanescente por meio da fauna predatória. Já sobre a fauna aquática considera-se a 
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interferência das condições necessárias à sobrevivência da fauna. E na vegetação, além dos 

impactos citados no Quadro 8, deve-se considerar para as UHEs a redução do número de 

indivíduos com perda de material genético e comprometimento da flora ameaçada de extinção, 

a interferência do potencial madeireiro, a interferência em unidades de conservação, o aumento 

da pressão sobre os remanescentes de vegetação adjacentes ao reservatório e a interferência na 

vegetação além do perímetro do reservatório, em decorrência da elevação do lençol freático ou 

de outros fenômenos. 

 

 

3.4.2 Verificando Alguns Impactos Acarretados pela Implantação de Empreendimentos ao 

Meio Físico  

 

 

O meio físico está relacionado com a água, o clima, a geologia, a geomorfologia e o 

solo (IAP, 2016). Nesse sentido, Gebler (2011) fala sobre a importância de se avaliar solos e 

seus usos próximos à bacia, pois dependendo da cultura implantada, devem-se verificar os 

excessos de contaminantes, como o fósforo (P) citado pelo mesmo autor como tendo grande 

potencial de “floração algal”.  

Baitelo (2011) esboça sobre a poluição atmosférica, a qual dependerá do ponto de vista 

ser mais positivo ou negativo, pois de um lado pode ser verificado que por se tratar de um fio 

d’água não acarretará poluições dessa natureza. Por outro lado, pode-se colocar que toda PCH 

depende da construção de reservatórios e, portanto, gerará poluições de dióxido de carbono 

(CO2) e metano em menor ou maior escala. Além disso, em relação aos impactos sobre o meio 

físico, Baitelo (2011) menciona que a ocupação do solo e os usos da água devem ser estudados. 

Em relação ao meio físico, Filho (2011) cita alguns impactos, como as modificações 

no fluxo e na qualidade das águas, as degradações no ambiente decorrente das obras, 

desmatamentos, aumento da possibilidade de ocorrência de eutrofização favorecidas pelas 

alterações na temperatura da água, maior geração de resíduos sólidos no local próximo ao rio, 

erosão do solo, alagamento. Além disso, o autor fala que a implantação de barramentos para 

PCHs geram mudanças, indo desde uma mudança de um ambiente “lótico, complexo” para um 

ambiente lêntico, o qual acarretará impactos ambientais.  

Freitas (2014) também escreve em seu estudo alguns impactos gerados ao meio físico, 

como vistos no Quadro 9. Lembrando que todos os impactos ocasionados pela implantação de 

PCHs também são verificados na construção de UHEs e, além destes, no que se refere aos 

recursos hídricos em UHEs segundo Brasil (2007, apud FREITAS, 2014) pode-se citar 

impactos como a alteração do regime hídrico, interferência nos usos múltiplos do recurso 
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hídrico, elevação do lençol freático. O clima também sofre interferências localmente, e em 

relação a qualidade da água tem-se alterações da estrutura físico-química e biológica do 

ambiente, deteriorização da qualidade da água, criação de condições propícias ao 

desenvolvimento de vetores e dos agentes etiológicos de doenças de veiculação hídrica e 

contribuição de sedimentos, agrotóxicos e fertilizantes face à ocupação da bacia. 

 

Quadro 9 – Extrato dos impactos ao meio físico decorrentes do planejamento, construção e 

operação de PCHs. 

Fator ambiental Impacto Fase do empreendimento 

Recursos Hídricos 

Alteração da descarga a 

jusante em função do período 

de enchimento e/ou de desvio 

permanente do rio 

Construção/operação 

Assoreamento do reservatório 

e erosão das encostas a jusante 

e a montante 

Construção/operação 

Solos e Recursos Minerais 

Interferência e perda na 

atividade mineral 
Construção 

Erosão das margens Construção/operação 

Degradação das áreas 

utilizadas pela exploração de 

material de construção e pelas 

obras temporárias de 

construção civil 

Construção/operação 

Interferência no uso do solo Construção 

Qualidade da Água 
Alteração do ambiente de 

lótico para lêntico 
Construção/operação 

Fonte: Brasil (2007) apud Freitas (2014). 

 

 

3.4.3 Verificando Alguns Impactos Acarretados pela Implantação de Empreendimentos ao 

Meio Socioeconômico 

 

 

Os impactos causados ao meio socioeconômico estão interligados com aspectos 

sociais e culturais, atividades econômicas nos setores primário, secundário e terciário, 

educação, recreação e lazer, infraestrutura regional, núcleos populacionais, patrimônio cultural, 

histórico, arqueológico e paisagístico, populações indígenas, quilombolas e outras populações 

tradicionais, saúde pública e situação demográfica rural e urbana (IAP, 2016). 
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Nesse sentido, Funchal (2008) menciona que em alguns casos são gerados impactos 

socioeconômicos como os apresentados por Santos (2011), onde os principais impactos 

constatados para o estudo realizado na bacia do Rio Palmeiras, no Estado do Tocantins, foram 

verificados no âmbito social. Alguns desses impactos foram negativos e outros positivos, no 

entanto, destacou-se que os impactos considerados positivos para a economia local foram 

percebidos apenas durante as obras, nesse caso, a autora denomina-os “momentâneos”. Outro 

impacto diagnosticado foi em relação à prática de rafting, que era realizada naquele local e teve 

de ser cessado, como o autor diz “em função da cascata de PCHs”. 

Cabe citar aqui o que Santos (2011) avaliou como sendo os impactos mais relevantes 

dentre os socioambientais, que foram diagnosticados como mais relevantes para o estudo. Neste 

sentido, destacou-se “o represamento das águas”, o desequilíbrio do meio destacando a 

ictiofauna, e as perdas “sociais e culturais”, como a mudança de locação das moradias 

circunvizinha a usina e a criação de empregos na fase de construção da usina. 

Souza (1999), em referência aos impactos antrópicos, destaca a importância de se 

analisar as áreas vulneráveis ao processo erosivo, os “núcleos populacionais” e  a “demanda de 

serviços”. No caso em estudo não houve a necessidade de realocação da população, no entanto, 

é um tópico a ser analisado sempre. Sobre os serviços, destacou-se os possíveis pontos de lazer 

ou turismo, antes ou depois do barramento.  

Além disso, são citados no estudo de Souza (1999) que os impactos sobre as infra-

estruturas regionais, como é o caso das estradas de acesso à barragem, pode causar impactos 

tanto na qualidade destas infraestuturas quanto na qualidade de vida de quem reside próximo a 

elas, um exemplo de consequencia seria a geração de material particulado, sendo esses, 

considerados impactos momentâneos – principalmente na fase de construção. E por fim, coloca-

se alguns impactos ligados ao desenvolvimento regional, com ênfase na rapidez no processo de 

decisão, menores custos e tempo quando comparadas à usinas de maior porte; ainda nesta 

comparação fala-se sobre a importância desta rápida decisão, uma vez que pouca ou nenhuma 

população será afetada ao ponto de ter de se realocar, podendo ser afetada positivamente com 

a contratação de mão-de-obra local para a construção, mesmo sendo apenas naquele período. 

Outros pontos ainda foram citados, como é o caso do controle da vazão, “captação de água a 

jusante, diluição de efluentes, geração de energia, recreação, recuperação ambiental da bacia 

[...] gerenciamento eficiente dos recursos por meio de uma gestão descentralizada”. 

Neves (2007) aponta que um dos impactos vistos pela FUNAI é que atividades no 

entorno das terras indígenas interferem nessa. Portanto, na concepção da FUNAI, a distância 

seria um importante fator a ser avaliado. Sendo que o raio considerado de impacto pela FUNAI 
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sempre é considerado mais extenso do que o definido pelo órgão licenciador e até por outros 

estudos técnicos. Com isso, são levantados alguns pontos que devem ser analisados, como a 

“caracterização físico-biótica” das terras indígenas situadas na bacia, o diagnóstico da maneira 

com que esse povo sobrevive e a relação deles com o rio, quais as relações ali existentes e como 

se constituem, entre outros citados no texto. 

Este é apenas um dos conflitos citados por Neves (2007), que ainda comenta sobre a 

lenta decisão de qual estudo deve ser cobrado de determinado empreendimento, pois esta 

decisão depende do grau de significância dos impactos e pelo fato de que cada instituição 

trabalha de forma individualizada, com seus próprios objetivos e cultura, não conseguem entrar 

em um consenso imediato, o que acarreta no atraso de todo o processo. 

Na tese de Baitelo (2011) são citados impactos que uma PCH pode gerar. Alguns são 

em relação aos atingidos, direta ou indiretamente com a implantação de uma PCH, sob o âmbito 

“ambiental, social, político e econômico”. Outros impactos citados são: possíveis conflitos em 

detrimento a alterações de vazão a montante e jusante da barragem; geração e qualidade de 

empregos com consequencia no desenvolvimento da economia local; mudanças no conforto, 

principalmente no que se refere a poluição visual e sonora com os ruídos gerados. Ainda neste 

quesito deve-se avaliar a exposição do operador da PCH; realocação de pessoas; problemas na 

saúde da população próxima a usina, uma vez que pode ocorrer, por exemplo, a proliferação de 

vetores causadores de doenças; considerando valores envolvidos. 

Outros impactos citados por Filho (2011) são referentes às possibilidades de 

aparecimento de doenças, deslocamento de populações, modificações nas condições sociais, 

econômicas e culturais como a geração de emprego, alternativas de turismo e recreação, e em 

alguns casos, a perda de áreas que antes serviam para plantações ou outras maneiras de 

sobrevivência da população local. 

Freitas (2014) também escreve em seu estudo alguns impactos gerados ao meio 

socioeconômico e cultural, como vistos no Quadro 10. Lembrando que todos os impactos 

ocasionados pela implantação de PCHs também são vistos na construção de UHEs e além destes 

estão descritos na página seguinte os verificados em UHE’s. 

 

Quadro 10 – Extrato dos impactos no meio socioeconômico e cultural decorrentes do 

planejamento, construção e operação de PCHs. 

Aspectos 

populacionais rurais 

Inundação/interferência em terras, 

benfeitorias, equipamentos e núcleos rurais. 

Planejamento/ 

Construção/operação 

Patrimônio cultural 

Inundação de sítios arqueológicos  Construção/operação 

Inundação de sítios espeleológicos Construção/operação 

Interferência no potencial turístico Construção/operação 

Fonte: Brasil (2007) apud Freitas (2014). 
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Referente aos aspectos populacionais urbanos Brasil (2007, apud FREITAS, 2014) 

descreve ainda os impactos a serem considerados para as UHEs, como por exemplo a 

inundação/interferência em cidades, vilas, distritos, etc., a mudança compulsória da população, 

a interferência na organização físico-territorial sociocultural, política e nas atividades 

econômicas, a intensificação do fluxo populacional, com alteração demográfica dos núcleos 

populacionais próximos à obra e consequentemente o surgimentos de aglomerados 

populacionais e também a sobrecarga de equipamentos e serviços sociais. 

Aos aspectos populacionais rurais citam-se a mudança compulsória da população, a 

interferência na organização físico-territorial, na organização sociocultural e política e nas 

atividades econômicas e a intensificação do fluxo populacional. 

Sobre a habitação Brasil (2007, apud FREITAS, 2014) cita a alteração na demanda 

populacional, na educação o impacto é na alteração na demanda educacional, na infra-estrutura 

é na interrupção/desativação dos sistemas de comunicação, estradas, ferrovias, aeroportos, 

portos, sistemas de transmissão/distribuição, minerodutos, oleodutos, etc. Cita-se também 

impactos gerados nas comunidades indígenas e/ou outros grupos étnicos, destacando as 

interferências em populações indígenas e/ou outros grupos étnicos, a alteração na organização 

socioeconômica e cultural, a mudança compulsória dos grupos populacionais, o desequilíbrio 

nas condições e saúde e alimentação. E por fim, mas não menos importante comenta-se sobre 

os impactos no patrimônio cultural, tais como a alteração da dinâmica histórica regional e o 

desaparecimento de sítios paisagísticos. 

Ao analisar os quadros 8, 9 e 10 e respectivos comentários, pode-se constatar que os 

impactos gerados por uma UHE e por uma PCH, segundo os autores citados, são bastante 

diferenciados, sendo que de dezesseis impactos citados do meio físico por UHEs, sete também 

são gerados por PCHs;de treze do meio biótico, quatro são também gerados pela implantação 

de PCHs, e em relação ao meio socioeconômico, de vinte e sete citados como sendo impactos 

causados por UHEs, quatro são considerados também como fatores impactantes em PCHs. 

Com estes quadros, nota-se que quando comparada a uma UHE, uma PCH é menos 

impactante. No entanto, como bem colocado por Latini e Pedlowski (2016), deve-se avaliar 

cada empreendimento para verificar os impactos que este irá gerar, uma vez que “diferentes 

pesquisadores têm questionado a falta de evidências científicas de que as PCHs causam 

menores impactos ambientais por unidade de energia gerada do que as grandes usinas 

hidrelétricas, o que torna a imagem “ecoamigável” das PCHs discutível” (Abassi&Abassi, 

2000; 2011; Premalatha et al., 2014 apud LATINI e PEDLOWSKI, 2016). 
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3.5 USINAS HIDRELÉTRICAS 

 

 

Segundo o Atlas de Energia Elétrica do Brasil (ECOA, 2017), as usinas hidrelétricas 

podem ser descritas como “um conjunto de obras e equipamentos cuja finalidade é a geração 

de energia elétrica, através de aproveitamento do potencial hidráulico existente num rio”.  

Uma hidrelétrica é essencialmente composta por “barragem, sistemas de captação e 

adução de água, casa de força e sistema de restituição de água ao leito natural do rio”. Sendo 

que as variáveis determinantes na classificação de uma hidrelétrica são: “altura da queda 

d’água, vazão, capacidade ou potência instalada, tipo de turbina empregada, localização, tipo 

de barragem e reservatório”. Deve-se enfatizar que todos os fatores são interdependentes, por 

exemplo, “altura da queda d’água e a vazão dependem do local de construção e determinarão 

qual será a capacidade instalada - que, por sua vez, determina o tipo de turbina, barragem e 

reservatório” (ECOA, 2017). 

A primeira hidrelétrica do mundo foi construída no final do século XIX nas quedas 

d’água das Cataratas do Niágara. Na mesma época, o Brasil construiu sua primeira hidrelétrica, 

no município de Diamantina, com 0,5 MW (megawatt) de potência e linha de transmissão de 

dois quilômetros. Em aproximadamente 100 anos, a potência instalada das unidades aumentou 

consideravelmente, chegando a 14 mil MW, um exemplo disso é o caso da binacional Itaipu 

(ANEEL, 2008). 

 

  

3.5.1 Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCH 

 

 

Os empreendimentos considerados PCH, segundo a Resolução normativa Nº 673, de 

04 de agosto de 2015 em seu Art. 2º são aqueles propostos para a “autoprodução ou produção 

independente de energia elétrica”, tendo potência instalada entre 03 e 30 MW, sendo que a 

“área de reservatório de até 13 km², excluindo a calha do leito regular do rio” (BRASIL, 2015). 

Já para a Agência Nacional de Energia Elétrica –ANEEL, adota-se como sendo 

empreendimentos considerados PCH os que tem potência entre 1,1 e 30 MW. 

 
A potência instalada determina se a usina é de grande ou médio porte ou uma Pequena 

Central Hidrelétrica (PCH). A (Aneel) adota três classificações: Centrais Geradoras 

Hidrelétricas (com até 1 MW de potência instalada), Pequenas Centrais Hidrelétricas 

(entre 1,1 MW e 30 MW de potência instalada) e Usina Hidrelétrica de Energia (UHE, 

com mais de 30 MW) (ANEEL, 2008). 
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Portanto, vale ressaltar que para o nosso estudo utilizou-se como referência a potência 

que a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e a Eletrobrás (Quadro 11) utilizam.  

 

Quadro 11 - Classificação das PCHs quanto à potência e quanto à queda de projeto. 

Classificação 

das centrais 

Potência - P Queda de projeto - Hd (m) 

(kW) Baixa Média Alta 

Micro P < 100 Hd< 15 15 <Hd< 50 Hd> 50 

Mini 100 < P < 1.000 Hd< 20 20 <Hd< 100 Hd> 100 

Pequenas 1.000 < P < 30.000 Hd< 25 25 <Hd< 130 Hd> 130 

Fonte: ELETROBRÁS (2000). 

 

As Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs são empreendimentos que vêm 

aumentando cada vez mais sua abrangência no Brasil. Nesse sentido, segundo o Banco de 

Informação de Geração – BIG da ANEEL, no mês de abril de 2017, são 436 empreendimentos 

do tipo PCH em operação no país, totalizando 4.978.243 kW de potência fiscalizada, o que é 

referente a 3,27% de toda a energia elétrica disponível nacionalmente.   

Este percentual é significativo, ficando em quarto lugar dentre as fontes de gerações 

de energia elétrica mais expressiva do Brasil, sendo que a primeira fonte são as usinas 

hidrelétricas – UHE, com 61,25%; em segundo lugar são as usinas termelétricas com 26,79% e 

em terceiro lugar, as centrais geradoras eólicas – EOL com 6,83%; como se pode verificar no 

Gráfico 1. 

 

 
Gráfico 1 - Demonstrativo da geração de energia elétrica em operação no País. 

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (2017). 

 

Há mais 29 empreendimentos do tipo PCH em construção, que serão responsáveis por 

acrescentar 374.791 kW de potência outorgada (considerada no ato da outorga), o que equivale 

a mais 3,27% de toda a energia elétrica disponível no Brasil. 

Ainda segundo o Banco de Informações de Geração (BIG) da ANEEL somente no 

estado do Paraná há 30 PCHs em operação. Juntas, são responsáveis pela geração de 274.868 

kW de potência instalada, o que representa 1,65% de toda a energia elétrica disponível no 
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estado, e há ainda 03 em construção que aumentarão esta porcentagem para 6,78% de energia 

elétrica provinda das PCHs no estado, e outras 15 PCHs previstas e não iniciadas. 

A colocação das PCHs em ordem de geração para ao caso estadual segue a 

configuração demonstrada na Gráfico 2, onde as UHEs representam 87,87% da energia 

produzida no Estado, as UTEs equivalem 10,12% e em terceiro lugar as PCHs com 1,65%. 

 

 

 

Gráfico 2 – Demonstrativo da geração de energia elétrica em operação no Estado do Paraná. 

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (2017). 

 

Segundo as diretrizes para projetos de PCH (Eletrobrás, 2000) existem diferentes tipos 

para caracterizar uma PCH, sendo eles: 

 Quanto à capacidade de regulação: 

o A fio d’água - quando as vazões de estiagem do rio são iguais ou maiores que a 

descarga necessária à potência a ser instalada para atender à demanda máxima 

prevista. Nesse caso, o vertedouro funcionará na quase totalidade do tempo, 

extravasando o excesso de água. As simplificações desse tipo de PCH são que 

dispensa estudos de regularização de vazões, dispensa estudos de sazonalidade da 

carga elétrica do consumidor e facilita os estudos e a concepção da tomada d’água. 

E no que se refere ao projeto, pode-se destacar, por exemplo, que as barragens serão 

normalmente baixas, pois têm a função apenas de desviar a água para o circuito de 

adução e como as áreas inundadas são pequenas, os valores despendidos com 

indenizações serão reduzidos. 

o PCH de acumulação, com regularização diária do reservatório - é empregado quando 

as vazões de estiagem do rio são inferiores à necessária para fornecer a potência para 

suprir a demanda máxima do mercado consumidor e ocorrem com risco superior ao 

adotado no projeto. Nesse caso, o reservatório fornecerá o adicional necessário de 

vazão regularizada. 
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o PCH de acumulação, com regularização mensal do reservatório - analisando as 

vazões de estiagem médias mensais, pressupõe-se uma regularização mensal das 

vazões médias diárias, promovida pelo reservatório. 

 Centrais quanto ao sistema de adução - A escolha dependerá das condições topográficas 

e geológicas do local do aproveitamento, bem como de estudo econômico comparativo. 

Para sistema de adução longo, quando a inclinação da encosta e as condições de 

fundação forem favoráveis à construção de um canal, esse tipo, em princípio, deverá ser 

a solução mais econômica. Para sistema de adução curto, a opção por tubulação única 

para os trechos de baixa e alta pressão, deve ser estudada. 

o Adução em baixa pressão com escoamento livre em canal / alta pressão em conduto 

forçado. 

o Adução em baixa pressão por meio de tubulação / alta pressão em conduto forçado. 

 Centrais quanto à potência instalada e quanto à queda de projeto – neste caso a potência 

e a queda estão especificadas no Quadro 11 apresentado na página 50. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Neste capítulo são apresentados o enquadramento metodológico deste estudo e as fases 

da pesquisa juntamente com os instrumentos de investigação utilizados para a mesma. 

 

 

4.1 ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 

 

 

Para responder ao objetivo principal do nosso estudo, ou seja, analisar os impactos 

ambientais das Pequenas Centrais Hidrelétricas Canhadão e Tigre, utilizou-se de uma pesquisa 

com abordagem mista com predominância da pesquisa qualitativa. 

Pois, de acordo com Johnson e Onwuegbuzie (2004) o método misto serve para 

melhorar, a partir dos pontos fortes, as abordagens qualitativa e quantitativa e diminuir os 

pontos fracos de ambas as abordagens, com isso a metodologia mista irá além de uma 

explicação focada. Os mesmos autores explicam que uma pesquisa de métodos mistos pode ser 

compreendida como uma mistura ou combinação de técnicas de pesquisa quantitativa e 

qualitativa, de métodos, de abordagens, de conceitos que estão interagindo em um único estudo.   

Para Denzin e Lincoln (2006) a pesquisa qualitativa e a quantitativa se diferem 

basicamente por  

 
“A palavra qualitativa implica uma ênfase sobre as qualidades das entidades e sobre 

os processos e os significados que não são examinados ou medidos 

experimentalmente (se é que são medidos de alguma forma) em termos de quantidade, 

volume, intensidade ou frequência. [...]. Já os estudos quantitativos enfatizam o ato de 

medir e de analisar as relações causais entre variáveis, e não processos” (DENZIN E 

LINCOLN, 2006, p. 23). 

 

Além disto, a pesquisa qualitativa  

 

“envolve o estudo do uso e a coleta de uma variedade de materiais empíricos — estudo 

de caso; experiência pessoal; introspecção; história de vida; entrevista; artefatos; 

textos e produções culturais; textos observacionais, históricos, interativos e visuais — 

que descrevem momentos e significados rotineiros e problemáticos na vida dos 

indivíduos” (DENZIN E LINCOLN, 2006, p. 17). 

 

Com esta percepção, enfatiza-se que o trabalho tem um contexto metodológico misto, 

pois os resultados quantitativos também serão tratados de forma qualitativa e vice-versa. Isso 
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porque os resultados terão grandes influências quanto a aspectos percebidos em relação à 

qualidade ambiental relacionada com os impactos e o significado destes. No próximo item e 

subitens serão descritas as fases desta pesquisa detalhando seus instrumentos de investigação. 

 

 

4.2 FASES DA PESQUISA 

 

 

Em síntese, este trabalho foi constituído das seguintes etapas: a escolha das PCHs, 

delimitação das áreas de influência, a confecção de mapas, a formulação e aplicação dos 

questionários e, construção da matriz de interação, todas estas fases estão mais bem descritas 

nos subitens a seguir. 

 

 

4.2.1 A escolha das PCHs 

 

 

Para definir as Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs para o estudo primeiramente 

realizou-se um recorte, do qual foi levado em consideração a região, sendo que havia interesse 

em estudar empreendimentos da região Sudoeste do Paraná. Estabelecido este recorte, realizou-

se uma pesquisa no banco de informação e geração da ANEEL, focando-se nas PCHs em 

construção e operação no Sudoeste do Paraná, com isto, e aproveitando-se de alguns contatos 

enviaram-se e-mails para pessoas envolvidas com tal modelo de empreendimento, como 

proprietários e/ou colaboradores, onde solicitou-se a autorização para a realização do estudo. 

Os primeiros a autorizar o estudo foram os empreendedores das PCHs Canhadão e 

Tigre, ambas situadas no município de Mangueirinha, no Sudoeste do Paraná. 

Após esta permissão concedida via e-mail, deu-se sequência no estudo conhecendo 

melhor alguns documentos relacionados especificamente com as PCHs e também com 

legislações, normatizações vigentes e pertinentes relacionadas aos impactos ambientais de 

PCHs. Referente aos documentos específicos das PCHs, primeiramente houve o contato com o 

Relatório Ambiental Simplificado - RAS da PCH Tigre (RECITECH AMBIENTAL), o qual já 

estava disponível na rede de internet, e posteriormente, pois as PCHs encontravam-se em fases 

de construção diferentes, entrou-se em contatos com os estudos realizados para a PCH 

Canhadão, também disponível na rede de internet. 
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4.2.2 Caracterização do Município 

 

 

As duas usinas hidrelétricas estudadas localizam-se no município de Mangueirinha, 

Sudoeste do Paraná. O município, segundo o Instituto Paranaense de Desenvolvimento 

Econômico e Social (ITCG-PR apud IPARDES, 2018) tem uma área de unidade territorial com 

aproximadamente 1.073 km2, sendo que o município é dividido em dois distritos 

administrativos, o Distrito de Covó e o de Mangueirinha. Totalizando 17.048 habitantes no ano 

de 2010 e com estimativa para o ano de 2017 de 17.269 habitantes (IBGE, 2017). Segundo o 

site da Prefeitura municipal de Mangueirinha, o município fica a 408,39 km de Curitiba, capital 

do Estado do Paraná. 

De acordo com o caderno estatístico do IPARDES (2018), registros do ano de 2010 

dizem que 3.317 pessoas têm como atividade econômica a agricultura, pecuária, produção 

florestal, pesca e aquicultura, colocando estas atividades como as principais desenvolvidas no 

município. Em segundo lugar, com 907 pessoas empregadas está a administração pública, 

defesa e seguridade social, seguida do comércio, reparação de veículos automotores e 

motocicleta com 831 pessoas envolvidas, entre outros como na área de construção, serviços 

domésticos, educação e saúde, etc., totalizando 8.065 pessoas empregadas. 

De acordo com a (EMBRAPA, 2007) a região das PCHs em estudo tem 

predominância pelos latossolos, cambissolos e neossolos. Sobre a geologia do local em estudo, 

obteve-se através de pesquisa bibliográfica que  

 

“O topo da sequência vulcano-sedimentar Serra Geral, no território paranaense, é 

composto por extensa cobertura de rochas ácidas e intermediárias, principalmente 

riodacito porfirítico, andesito, traquidacito, dacito, riolito e vitrófiro. Esta associação 

litológica, com uma estratigrafia interna peculiar e respectivas estruturas de fluxo, é 

caracterizada por vários autores (ROISENBERG, 1989; WHITTINGHAM, 1989; 

UMANN et al., 2001; SIVIERO et al., 2005; BRYAN et al., 2010) como um depósito 

de ignimbrito reomórfico, enquanto outros a interpretam como conjuntos de derrames 

de lava ácida (NARDY,1995; NARDY et al., 1995; SARTORI et al., 1975; AYALA 

& MOREIRA, 1982)” (MINEROPAR, 2013). 

 

A Formação Covó, assim descrita por (MINEROPAR, 2013) é composta “pela 

interdigitação dos membros Guarapuava e Palmas”, sendo a área com maior representatividade 

desta formação a localidade de Covó, que situa-se entre os municípios de Palmas e 

Mangueirinha. 

No caso do membro Palmas que aflora na região Sul do Paraná, próximo dos 

municípios de Mariópolis, Mangueirinha e General Carneiro, este tem afloramentos com cotas 
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de 686 a 1.341 m, atingindo espessura aparente de 655 m, que pode ser explicado pelas 

irregularidades do relevo de deposição dos produtos vulcânicos, pela tectônica rúptil ou pela 

interdigitações com outras unidades do Grupo Serra Geral. No entanto, perfis de detalhe e 

controlados nas bordas oeste, norte e leste da área aflorante mostram que a espessura local varia 

entre 80 e 120 m, aproximadamente (MINEROPAR, 2013). 

O Membro Palmas está no relevo do Terceiro Planalto Paranaense em domínio 

morfoestrutural denominado por OKA-FIORI (2006, apud MINEROPAR, 2013) planalto de 

Palmas/Guarapuava, ao qual caracteriza-se por interflúvios aplainados, vertentes retilíneas e 

convexas, vales em U, gradiente de 660 m (700 a 1.360 m) e declividades de até 6%. 

 

“Os riolitos do Membro Palmas sobrepõem-se aos basaltos dos membros General 

Carneiro a leste, Foz do Areia e Três Pinheiros a norte e oeste, Chopinzinho a noroeste 

e Flor da Serra a sul da sua área de exposição. A interdigitação com o Membro 

Guarapuava é verificada em várias localidades, principalmente a norte da cidade de 

Palmas e ao longo do vale do rio Marrecas, onde também ocorre a interdigitação com 

basaltos do Membro Três Pinheiros, da Formação Candói” (MINEROPAR, 2013). 

 

As rochas magmáticas ou ígneas para Branco (2015) são rochas que se formaram pelo 

resfriamento e solidificação de um magma. Se o magma resfria na superfície da Terra, após ser 

expelido por um vulcão, origina uma rocha ígnea vulcânica (também chamada de extrusiva), 

sendo o exemplo mais comum é o basalto. As rochas ígneas são classificadas em ácidas (mais 

de 66% de sílica), como o granito e o riolito; intermediárias (52 a 66% de sílica), como o sienito 

e diorito; básicas (45 a 52% de sílica), como o gabro e o basalto; e ultrabásicas (menos de 45% 

de sílica), como o peridotito. A acidez das rochas altera sua coloração, sendo que as ácidas são 

geralmente claras e as ultrabásicas, escuras. As rochas ígneas costumam ser maciças, ter boa 

resistência mecânica e cristais bem formados. 

 

 

4.2.3 Caracterização das áreas de estudo 

 

 

Ambas as PCHs estudadas localizam-se na bacia hidrográfica do Rio Iguaçu. Sendo 

que a PCH Tigre situa-se na sub bacia do Rio Marrecas. Já a PCH Canhadão, localiza-se na 

sub-bacia do rio Covó, como pode-se ver a localização através da Figura 1. 

 



57 

 

 

 

 
Figura 1 - Localização das bacias hidrográficas do rio Covó e do rio Marrecas. 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 

A primeira visita no local de implantação das PCHs ocorreu no dia 13 de julho de 

2016. Na ocasião, procurou-se realizar o diagnóstico dos impactos mais relevantes e 

perceptíveis para o momento, tais observações foram registradas por fotografias. Foi nesta 

ocasião que verificou as principais áreas a serem consideradas na pesquisa, áreas estas 

diagnosticadas como sendo os pontos de maior alteração no meio. Tais pontos e coordenadas 

foram marcados e registrados com o auxílio do GPS Etrex portátil da marca Garmin, o qual foi 

emprestado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Francisco Beltrão.  

Neste mesmo dia conheceu-se, através das observações de campo, as áreas de possível 

influência direta e indireta e a área que é diretamente afetada quanto aos impactos gerados. Com 

esta delimitação verificada e comparada com o que é colocado nos estudos das PCHs, pode-se 

determinar como as áreas seriam delimitadas para serem estudadas. Sendo esta delimitação 

importante para o estudo como um todo, desde os locais que seriam analisados para compor a 

matriz quanto na confecção dos mapas. Ainda se utilizando da informação das áreas de 

influências, também procuramos fazer um levantamento das propriedades próximas para a 

futura aplicação dos questionários para os lindeiros. Finalmente, já visando à formulação da 
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matriz de interação, procurou-se nessa visita, diagnosticar os aspectos próprios do meio 

ambiente e os alterados, para melhor distribuição na formulação da matriz. 

A segunda visita ocorreu sem agendamento prévio ou previsão de saída a campo, mas 

aproveitou-se de uma oportunidade para visitar a PCH Canhadão, a qual seguia em fase de 

implantação, para verificar o andamento das obras e consequentemente as alterações no meio. 

Neste momento não diagnosticou-se alterações discrepantes do que já havíamos visto na 

primeira visita, apenas a continuação das obras e, portanto, ficou mais compreensível de como 

ficaria o empreendimento em sua totalidade. 

Na terceira visita realizada no dia 20 de julho de 2017, tivemos a oportunidade de estar 

presente no momento de enchimento do barramento da PCH Canhadão. Dentre os profissionais, 

segundo o que está descrito no site da PCH Canhadão, estavam presentes  

 

“[...] engenheiros ambientais, engenheiros civis, biólogos, engenheiro florestal, 

arqueológo, entre outros que fizeram a vistoria ambiental do evento, nos quais foram 

verificados a vazão sanitária, correta supressão vegetal da área, comportamento da 

barragem, monitoramento de fauna, manutenção da beleza cênica entre outros pontos” 

(BLOG PCH CANHADÃO, 2017). 

 

Toda a equipe envolvida naquele momento estava interagindo e realizando seus 

trabalhos para que tudo ocorre-se como previsto. Para melhor conhecimento de cada PCH 

seguem os subitens específicos. 

 

 

4.2.4 Caracterização da PCH Canhadão 

 

 

A PCH Canhadão localiza-se no Rio Covó, representado na Figura 2, onde localiza-se 

também os pontos da barragem e da casa de força da PCH. O Rio Covó pertence a bacia 

hidrográfica do Rio Iguaçu. 

A primeira visita realizada na PCH Canhadão ocorreu ainda na sua fase inicial de 

construção, sendo assim, pode-se ter uma compreensão melhor do grau de impacto que está 

sendo gerado neste meio. Nas Figuras a seguir procurou-se demonstrar as partes constituintes 

da PCH.  
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Figura 2 - Localização da construção da barragem e da câmara de carga da PCH Canhadão. 

Fonte: Adaptado do Google Earth (2017). 

 

Na Figura 3 pode-se verificar o barramento e o desvio do rio, já construídos e com o 

reservatório preenchido. Pela mesma imagem, do ano de 2017, pode-se ver ainda a construção 

da tomada d’água e o início do canal.  

 

 
Figura 3 - Barramento e desvio do rio realizados para a PCH Canhadão. 

Fonte: FBF Construtora (2017). 
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A Figura 4 demonstra parte do canal em fase inicial de construção, no ano de 2016, e 

a Figura 5 na sequencia traz como ficou o conduto forçado já finalizado, imagem do ano de 

2017. 

 

 
Figura 4 - Vista do local onde será implantada parte do canal da PCH Canhadão. 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

 
Figura 5 - Conduto forçado da PCH Canhadão. 

Fonte: FBF Construtora (2017). 
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4.2.5 Caracterização da PCH Tigre 

 

 

A PCH Tigre situa-se na bacia hidrográfica do Rio Iguaçu, sub bacia do Rio Marrecas, 

na Figura 6, pode-se verificar o local da PCH. Na mesma figura percebe-se também que a PCH 

fica próxima ao município de Mangueirinha e ao Distrito de Covó e tem como um de seus 

afluentes o Rio Covó. 

 

 
Figura 6 – Vista da localização da barragem e da casa de força da PCH Tigre. 

Fonte: Adaptado do Google Earth (2017). 

 

A primeira visita realizada na PCH Tigre ocorreu após sua construção, dessa forma, o 

conhecimento sobre como era o local antes da construção deu-se apenas por mapeamentos e 

análise de documentos relacionados a PCH. A Figura 7 demonstra as partes constituintes da 

PCH e consequentemente os pontos que foram verificados como os de maiores impactos. Como 

pode-se perceber a PCH é composta do barramento que forma o reservatório, do desvio do rio 

indo para a tomada d’água que dá início ao canal, na sequencia tem-se o trecho de canal e a 

câmara de carga ao seu final, o que dá início ao decaimento pelo conduto forçado, passando 

pela casa de força e desaguando logo em seguida. 
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Figura 7 - Vista geral da PCH Tigre. 

Fonte: Adaptado de A. Müller - consultoria ambiental (2016).  

 

 

4.2.6 Delimitação das áreas de influência 

 

 

As áreas de influência, como descrito no referencial teórico deste estudo, dividem-se 

principalmente em três graus de influência, sendo a área diretamente afetada, a área de 

influência direta e a área de influência indireta. Para este trabalho seguiu-se as delimitações das 

referidas áreas já descritas nos estudos realizados das PCHs. Portanto, serão considerados: 

 Área diretamente afetada: locais onde foram realizadas modificações no meio para a 

construção das PCHs, sendo eles: “vias de acesso ao local, área de empréstimo de 

materiais, bota fora, canteiro de obras (canal, tubulações, casa de força e barramento), 

alojamento e margens do corpo hídrico”.  

 A área de influência direta: local exposto aos impactos diretos da implantação e 

operação da atividade impactante, tais como:  

 

“Áreas de intervenção, como casa de máquinas, canteiro de obras, acessos, área alagada, 

eixo do barramento, alojamentos, área de preservação permanente, trecho do rio onde 

ocorrerá mudança de vazão, locais de corte de vegetação e movimentação para 

construção das estruturas das PCHs e as propriedades rurais diretamente afetadas por 

quaisquer estruturas de implantação das PCHs” (RECITECH AMBIENTAL p. 44). 
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 Área de influência indireta: “todo o meio físico e biótico correspondente a sub-bacia 

hidrográfica do Rio Marrecas [...] e, as regiões correspondentes ao município de 

Mangueirinha [...]”. E da sub-bacia hidrográfica do Rio Covó para o caso da PCH 

Canhadão. 

Esta delimitação auxiliará em determinados momentos da análise dos impactos 

ambientias, tais como na confecção dos mapas e na aplicação dos questionários, o que será 

melhor descrito nos subitens expecíficos. 

 

 

4.2.7 Confecção dos Mapas 

 

 

Para a obtenção dos mapas de uso do solo, das classes de solo, da hidrografia e da 

declividade, dos quais auxiliarão na identificação dos impactos gerados pelas PCHs, 

primeiramente, fez-se o download de imagens disponíveis no site do Banco de Dados 

Geográfico do Exército, estas imagens são cartas com escala de 1:25.000, denominadas como: 

Santo Antônio MI-2863-2-SO, Covó MI-2863-2-NO, Estil MI-2863-1-NE, Coronel Domingos 

Soares MI-2863-2-SE, Mangueirinha MI-2851-4-SO, Reserva Indígena de Mangueirinha MI-

2851-3-SE, Reserva Ecológica Rio dos Touros MI-2851-4-SE, Nova Concórdia MI-2863-1-SE 

e Pedregulho MI-2863-2-NE. Na sequência, importamos todas as cartas para o Programa Spring 

5.4.3 e com as coordenadas adquiridas in loco (durante a primeira visita às PCHs) pode-se 

determinar os pontos exatos das PCHs nas cartas exportadas para o Programa.  

Com isto delimitou-se as áreas de influências de cada PCH e editaram-se todos os rios, 

curvas de nível e rodovias dentro das áreas de influência. Depois de concluída a edição das 

linhas correspondentes aos rios, curvas de nível e rodovias, realizou-se as classificações, como 

por exemplo, as nomeações dos rios como primários, secundários, terciários, etc. 

Após isto, para sobrepor nas cartas obteve-se através do site da United States 

Geological Survey (USGS), imagens do satélite Landsat 8, imagem combinada do sensor OLI 

e do sensor Tirs. 

No caso do mapeamento de uso e ocupação do solo confeccionou-se três mapas, 

procurando abranger o antes, durante e depois da construção das PCHs. Para isto, baseou-se 

nos anos das licenças dos empreendimentos. Utilizou-se para o primeiro mapa o ano de 2013 

que foi o ano em que as duas PCHs obtiveram a licença prévia. Para o segundo mapa baseou-

se no ano de 2015, que fica entre a licença de instalação (2014 para ambas as PCHs) e de 
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operação (2016 para o caso da PCH Tigre e 2017 para a PCH Canhadão), e para o terceiro 

mapa, utilizou-se o ano de 2017, ano em que a pesquisa estava sendo realizada e que a PCH 

Canhadão obteve a licença de operação. As etapas seguidas para a realização destes mapas 

foram:  

 

1- Download das imagens do satélite Landsat 8 do site da USGS 

Selecionou-se imagens para o ano de 2013, 2015 e 2017, tomando o cuidado para 

compreender a mesma estação do ano para todas as imagens selecionadas, com o objetivo de 

reduzir erros de mapeamento. Para tanto, a estação do ano correspondente as imagens 

adquiridas foram do inverno. 

 

2- Conversão radiométrica (conversão de 16 bits para 8 bits) 

As imagens do satélite Landsat 8 são de 16 bits, apresentando dessa forma 65.536 

níveis de cinza. 

Níveis de cinza = (2n) 

Onde: 

N = número de bits 

Níveis de cinza = 216 = 65.536 

Diante disso, com o objetivo de facilitar o processamento das imagens no software 

Spring 5.4.3 realizamos a conversão para 8 bits, dessa forma possuímos 256 níveis de cinza. 

 

3- Importação das Imagens para o SPRING 

As imagens da banda 6, banda 5 e banda 4 do ano de 2017 foram importadas para o 

software Spring 5.4.3 e realizamos a composição falsa cor 6R5G4B (banda 6 – vermelha, banda 

5 – verde, banda 4 – azul). Posteriormente, seguimos fazendo o contraste (realce) das 

respectivas bandas utilizando a operação linear. O contraste tem como objetivo destacar objetos 

e feições do terreno, ou seja, melhorar a qualidade visual da imagem. 

 

4- Registro (georreferenciamento) das imagens de 2013 e 2015 

Com base nas imagens do ano de 2017 fizemos o georreferenciamento das imagens 

do ano de 2013 com a aquisição de pontos de controle selecionando-os na tela. Após a seleção 

dos pontos de controle, aplicamos o interpolador de polinômio de grau 1.  
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5- Importação das imagens de 2013 e 2015 

Após o georreferenciamento, ambas foram importadas para o software Spring 5.4.3, 

utilizando a correção de sistema com o interpolador vizinho mais próximo e em seguida foi 

realizada o contraste das respectivas imagens para melhorar a visualização. 

 

6- Transformação IHS 

Realizamos a transformação IHS com a banda 8, para melhorar a resolução espacial 

das imagens, passando da resolução espacial de 30metros para 15 metros. 

 

7- Recorte do Plano de informação de acordo com a área de estudo 

Realizou-se o recorte do plano de informação (recorte das imagens de cada banda) 

tendo como máscara a delimitação das bacias hidrográficas da área de estudo. 

 

8- Classificação do uso e ocupação do solo 

Com base na composição das bandas 6, 5 e 4 (RGB) fizemos a classificação 

supervisionada. Para essa classificação realizamos a aquisição de amostras das classes de uso e 

ocupação do solo para o treinamento. Sendo que as classes, de uso e ocupação do solo, 

adquiridas foram: Mata, pastagem, água, solo exposto, como demonstrado no Quadro 12. 

 

Quadro 12 – Nomeação das classes de uso e ocupação do solo e das suas especificações. 

Classe Especificação 

Mata Inclui APP, reflorestamento, vegetação de grande porte 

Pastagem Arbustos, grama, 

Água Açude, área alagada, lagoas 

Solo Exposto Áreas urbanas, solo exposto, residências isoladas, estradas 

 

Para a classificação supervisionada, com base nas amostras de treinamento, utilizou-

se o classificador Maxver, com limiar de aceitação de 100%, e dessa forma gerou-se o plano de 

informação no modelo imagem do uso e ocupação para os anos de 2013, 2015 e 2017. E a partir 

da imagem de uso e ocupação do solo realizou-se a associação dos temas para as classes 

temáticas: mata, solo exposto, pastagem, atividades agrícolas e água. 

Para a geração do mapa de altimetria realizado com o auxílio do tutorial 

disponibilizado por (BATISTA, 2010) utilizou-se a imagem do modelo digital de elevação 

(MDE) obtida junto a Shuttle Radar Topography Mission (SRTM). As imagens MDE utilizadas 
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foram: s26_w053_1arcv3 e s27_w053_1arcv3, com resolução espacial de 30 metros (USGS), 

sendo que neste momento realizaram-se o mosaico das duas imagens.  

Da mesma forma e com as mesmas imagens gerou-se o mapa de declividade em 

porcentagem, sendo que as classes foram definidas de acordo com a metodologia apresentada 

pela Embrapa (1979) - Quadro 13. 

 

Quadro 13 - Classificação da declividade segundo a EMBRAPA. 

DECLIVIDADE DISCRIMINAÇÃO 

0 - 3 Relevo plano 

3 - 8 Relevo suavemente ondulado 

8 - 20 Relevo ondulado 

20 - 45 Relevo fortemente ondulado 

45 - 75 Relevo montanhoso 

> 75 Relevo fortemente montanhoso 

Fonte: EMBRAPA (1979). 

 

E para a geração do mapa de solo foi obtido o arquivo no formato shapfile junto ao 

Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná (ITCG, 2008) com as classes de solo do 

estado do Paraná, sendo que este arquivo contendo as informações foram importadas ao banco 

de dados do software Spring 5.4.3 e recortado com o limite da bacia hidrográfica do rio covo e 

do Rio Marrecas. 

 

 

4.2.8 Formulação e desenvolvimento do questionário 

 

 

Para este estudo formulou-se dois questionários, tendo como público alvo, moradores 

próximos das PCHs (lindeiros) e moradores mais distantes das PCHs, ou seja, 

moradores/trabalhadores da cidade de Mangueirinha e do Distrito de Covó (comtemplando as 

áreas de influência direta e parte da indireta). 

Ambos os questionários foram realizados predominantemente com questões fechadas 

o que será suficiente para este estudo. Com tais respostas, pretende-se alcançar o objetivo 

principal da aplicação destes questionários que é analisar a percepção destes moradores em 

relação à implantação das PCHs e aos consequentes impactos gerados por estas, o que também 

auxiliará no preenchimento das matrizes.  
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Os critérios de inclusão em geral foram dois, sendo que a pessoa entrevistada deveria 

ser morador(a) do Município de Mangueirinha ou da Zona Rural ou do Distrito de Covó, para 

o caso do público em geral, ou ser lindeiro, e ter idade igual ou maior de 18 anos. O único 

critério de exclusão é não ter conhecimento das instalações das PCHs Canhadão e Tigre do 

município de Mangueirinha. Com estas informações consideramos que o risco é mínimo de 

constrangimento ao responder o questionário. E se houver constrangimento, a entrevista poderá 

ser interrompida a critério do participante, em qualquer momento.  

Os benefícios dos resultados destes questionários, além de auxiliar no preenchimento 

da matriz para o estudo em questão, o que agregará no resultado final desta pesquisa, ainda 

pode-se considerar que os participantes estarão auxiliando, de forma indireta, a acrescentar em 

estudos sobre o impacto ambiental das PCHs em Mangueirinha, gerando benefício social já que 

esse conhecimento pode auxiliar em palestras ou ensino sobre educação ambiental. 

Formulou-se o primeiro questionário especificamente para os lindeiros das PCHs 

(Anexo A). A princípio, por conversas informais, este questionário seria aplicado para 11 

famílias consideradas lindeiras, no entanto, para esta pesquisa procurou-se seguir o que se 

dispõe nos estudos já realizados das PCHs. Com isto, segundo o plano ambiental de 

conservação e uso do entorno do reservatório (2016), da PCH Canhadão, foram quatro 

propriedades atingidas, porém sem nenhuma realocação de residência ou moradores. E da PCH 

Tigre foram três propriedades atingidas, sendo que duas são de sócios. Para a aplicação dos 

questionários, a pesquisadora procurou abranger a totalidade, realizando visita as sete 

propriedades e convidando um morador maior de 18 anos de cada propriedade para participar 

da pesquisa. 

Na formulação do questionário aplicado aos lindeiros procurou-se dividir as 37 

questões em três blocos, sendo que o primeiro se refere a qualificação do entrevistado, o 

segundo ao conhecimento sobre as PCHs, o terceiro aos impactos e por último, ainda 

considerado ao terceiro bloco, mas somente para o caso de haver algum entrevistado que tenha 

sido removido/indenizado. A formulação destes blocos auxiliará no momento da compreensão 

dos resultados. 

O segundo questionário (Anexo B) foi formulado para o público em geral, sendo estes, 

moradores do município de Mangueirinha, do distrito de Covó ou da zona rural do município 

em questão. Como o questionário contou com 40 questões, estas foram divididas em seis blocos 

para que facilitasse a análise dos dados. O primeiro bloco refere-se a qualificação do 

entrevistado, o segundo ao conhecimento sobre as PCHs, o terceiro a avaliação em relação a 
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presença das PCHs no Município, o quarto bloco procurou comparar o antes e o depois da 

implantação das PCHs, o quinto refere-se a avaliação sobre o futuro do município na presença 

das PCHs, e por último as medidas realizadas em relação aos impactos. 

Como a população de Mangueirinha em 2010 era de 17.048 habitantes e a população 

estimada para 2016 era de 17.301 habitantes (IBGE, 2016), para a aplicação do questionário 

em questão foi realizado um recorte de forma a abranger um número considerável da população 

e que estas pessoas sejam representativas, no sentido de não pesquisar somente um grupo já 

com uma opinião consolidada sobre o assunto referente a implantação das PCHs ou quem não 

conheça ou não saiba da existência das PCHs em estudo. 

A representatividade da população aferiu-se realizando um cálculo amostral através de 

calculadoras on-line. Para este caso, de uma população de aproximadamente 17.301 habitantes 

a amostra com nível de confiança de 90% e erro amostral de 5%, é de 267 indivíduos. Número 

este de questionários aplicados que a pesquisadora procurou aproximar-se. 

Além deste recorte, foram definidos quais os pontos de aplicação os questionários. 

Para isto, entrou-se em contato, via telefone, em uma conversa informal, com o presidente do 

Conselho Municipal do Meio Ambiente, o qual sugeriu realizar uma pesquisa aleatória, com o 

objetivo de obter informações que represente a população no geral. Com isto, a aplicação do 

questionário realizou-se em dois períodos. O primeiro período de pesquisa realizou-se em um 

sábado pela manhã, das 08h00min até as 12h00min, E o outro período realizou-se em uma 

sexta-feira das 07h00min às 12h00min. Fez-se em dois períodos para abranger o maior número 

de pessoas possível, procurando atingir ou aproximar-se dos 267 questionários aplicados, pois 

se considerava que cada pessoa levaria em torno de 10 minutos para respondê-lo. 

A aplicação foi pré-organizada para ocorrer em quatro pontos do município, sendo 

eles: em vias públicas, próximo a dois mercados em locais diferenciados do município e com 

movimento considerado, na praça central e em outro local não fixado, pois os aplicadores dos 

questionários, neste caso, procuraram abranger as demais ruas com movimento considerável. 

Para a aplicação destes questionários contou-se com cinco pessoas, nos dois períodos.  

Após a aplicação, seguiu-se para a tabulação dos dados, realizada utilizando o 

Software Excel 2016, também se fez gráficos para que as representações das repostas ficassem 

mais facilmente compreensíveis.  
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4.2.9 Desenvolvimento e Interpretação da Matriz de Avaliação de Impacto Rápido 

 

 

Visando responder ao objetivo do estudo, desenvolveu-se uma matriz, para ser 

aplicada para cada uma das PCHs em estudo. Pois, a matriz de avaliação de impacto rápido - 

rapid impact assessment matrix (RIAM) trata-se de “uma ferramenta para organizar, analisar e 

apresentar os resultados de uma avaliação holística do impacto ambiental” (PASTAKIA e 

JENSEN, 1998, p. 461). Para os mesmos autores, a flexibilidade que esta matriz fornece, 

juntamente com a apresentação gráfica dos resultados, faz com que estas matrizes sejam 

consideradas uma ferramenta poderosa para a avaliação de impactos. 

A escolha pelo método RIAM, deu-se primordialmente pelo fato de ser uma matriz de 

aplicação rápida, pois procurou-se priorizar impactos e parâmetros que poderiam ser avaliados, 

destacando o tempo útil para a realização do estudo, e também pelo fato de não haver uma 

equipe multidisciplinar para auxiliar na construção de uma matriz detalhada de impactos como 

geralmente faz-se em UHEs ou até mesmo para hidrelétricas menores mas com todo o amparo 

técnico e financeiro para a realização de um estudo mais aprofundado. 

Para este estudo procurou-se utilizar de análise de documentos; observações de campo, 

com registros fotográficos; geoprocessamento, na confecção de mapas; questionários; métodos 

estes que vieram a auxiliar no preenchimento, de forma menos subjetiva possível, da matriz. 

Então, para o desenvolvimento das matrizes de interação das PCHs em estudo, 

primeiramente fez-se uma pesquisa dos impactos avaliados por estudos já realizados, como 

teses, dissertações, artigos, livros e sites. Após essa pesquisa inicial, realizou-se uma visita de 

campo com o intuito de verificar o que se relacionava da teoria previamente vista com a 

realizada das PCHs em estudo. 

Para a descrição dos meios a serem disposto nas matrizes, Pastakia e Jensen, 1998 

utilizam a seguinte divisão com sua respectiva denominação: 

 

 Físico / Químico (PC) 

 Biológico / Ecológico (BE) 

 Sociológico / Cultural (SC) 

 Econômico / Operacional (EO) 
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Após montada as matrizes o preenchimento destas seguiu levando-se em consideração 

alguns critérios e pontuações descritos por (PASTAKIA e JENSEN, 1998). Tais autores 

explicam que “os impactos do projeto são avaliados em relação aos componentes ambientais, e 

para cada componente é determinada uma pontuação (usando os critérios definidos), que 

fornece uma medida do impacto esperado do componente” (PASTAKIA e JENSEN, 1998, p. 

464). Preliminarmente os autores descrevem que devesse considerar que os critérios de 

avaliação se dividem em dois grupos, sendo eles: 

 Critérios que são importantes para a condição, que individualmente pode alterar a 

pontuação obtida, 

 Critérios que são de valor para a situação, mas não devem ser individualmente capazes 

de alterar a contagem obtida. 

O valor atribuído a cada um desses grupos de critérios é determinado pelo uso de uma 

série de fórmulas simples, as quais permitem que as pontuações para os componentes 

individuais sejam determinadas de forma já definida. 

O sistema de pontuação requer uma simples multiplicação das pontuações atribuídas 

a cada um dos critérios no grupo (A). O uso do multiplicador para o grupo (A) é importante, 

pois assegura imediatamente que o peso de cada pontuação seja expresso, enquanto que a soma 

simples de pontuação pode fornecer resultados idênticos para diferentes condições. As 

pontuações para o grupo de critérios de valor (B) são adicionadas em conjunto para fornecer 

uma única soma. Isso garante que as contagens de valores individuais não possam influenciar 

a pontuação geral, mas que a importância coletiva de todo o grupo de valores (B) seja totalmente 

levada em consideração. A soma das pontuações do grupo (B) é então multiplicada pelo 

resultado das pontuações do grupo (A) para fornecer uma pontuação de avaliação final (ES) 

para a condição. O processo pode ser expresso pelas seguintes fórmulas: 

(A1) x (A2) = AT                        (1) 

(B1) + (B2) + (B3) = BT             (2) 

(AT) x (BT) = ES                        (3) 

Onde: 

(A1) (A2) são pontuações de critérios individuais para o grupo (A); 

(B1) (B2) (B3) são as pontuações de critérios individuais para o grupo (B); 

AT é o resultado da multiplicação de todos as pontuações (A); 

BT é o resultado do somatório de todas as pontuações (B); e 

ES é a contagem ambiental para a condição 
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A avaliação de cada componente segue a descrição do Quadro 14. 

 

Quadro 14 –Critérios de avaliação. 

Critério Escala Descrição 

A1: Importância da condição 

4 Importante para interesses nacionais/internacionais 

3 Importante para interesses regional/nacional 

2 
Importante para áreas imediatamente fora da 

condição local 

1 Importante somente para a condição local 

0 Sem importância  

A2: Magnitude da mudança / 

efeito 

+3 Grande benefício positive 

+2 Melhoria significativa no status quo 

+1 Melhoria do status quo 

0 Sem mudança 

-1 Mudança negativa para o status quo 

-2 Desvantagem ou alteração negativa significativa 

-3 Mudança principal 

B1: Permanência 

1 Sem alteração / não aplicável 

2 Temporário 

3 Permanente 

B2: Reversibilidade 

1 Sem alteração / não aplicável 

2 Reversível 

3 Irreversível 

B3: Cumulativo 

1 Sem alteração / não aplicável 

2 Não cumulativo / único 

3 Cumulativo / sinérgico 

Fonte: Pastakia e Jensen (1998). 

 

Com o objetivo de fornecer um sistema de avaliação mais seguro, os valores ES 

individuais são agrupados em intervalos para que possam ser comparados. As escalas são 

definidas por condições que atuam como marcadores para a mudança de bandas. O Quadro 15 

apresenta os valores ES e as bandas de alcance atualmente utilizadas. A avaliação final de cada 

componente é avaliada de acordo com essas bandas de alcance. 
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Quadro 15 - Conversão das Pontuações Ambientais para Bandas de alcance. 

Pontuação ambiental Bandas de alcance Descrição das Bandas de alcance 

+72 até +108 +E Impactos extremamente positivos 

+36 até +71 +D Impactos significativamente positivos  

+19 até +35 +C Impactos moderadamente positivos 

+10 até +18 +B Impactos positivos 

+1 até +9 +A Impactos ligeiramente positivos 

0 N Sem alteração/não aplicável 

-1 até -9 -A Impactos ligeiramente negativos 

-10 até -18 -B Impactos negativos 

-19 até -35 -C Impactos moderadamente negativos 

-36 t até o -71 -D Impactos significativamente negativos 

-72 até -108 -E Impactos extremamente negativos 

Fonte: Pastakia e Jensen (1998). 

 

Após preencher a matriz, considerando os passos apresentados anteriormente, obtém-

se de maneira resumida em qual banda de alcance um impacto analisado se enquadra, podendo 

assim dizer se o mesmo é positivo ou negativo e ainda, dependendo da pontuação, diferenciar 

entre uma alteração com mais ou menos impacto para determinado meio. 
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5   RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos nesta pesquisa, 

visando responder aos objetivos delineados no início da mesma. Para isso, iniciou-se com a 

apresentação dos resultados das aplicações dos questionários, através de gráficos que 

demonstram o diagnóstico da percepção tanto dos lindeiros quanto dos demais moradores do 

município e arredores. 

O próximo subitem refere-se aos resultados verificados através da confecção dos 

mapas, pelos quais pode-se analisar as alterações no uso e ocupação do solo em diferentes anos, 

declividade, classes de solo, hidrografia, comparando também as porcentagens de cada porção 

analisada. 

E por fim, são apresentados os resultados da matriz de avaliação de impactos rápidos, 

com seus critérios e conversões de índices ambientais já pré-determinados e descritos na 

metodologia deste trabalho.  

 

 

5.1 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS 

 

 

Após o projeto ser liberado pelo comitê de ética e pesquisa, deu-se início a aplicação 

dos questionários. Primeiramente fez-se um teste piloto, para isto convidou alguns colegas do 

mestrado para ler o questionário e verificar possíveis melhorias ou mudanças necessárias, o que 

foi possível diagnosticar algumas alterações a serem realizadas. Depois disto, seguiu-se para a 

aplicação dos questionários direcionados aos lindeiros (ANEXO A) e posteriormente para o 

público em geral (ANEXO B), assim denominado o questionário aplicado para os moradores 

da área indiretamente afetada, mais especificamente para moradores do Município de 

Mangueirinha, Distrito de Covó e Zona Rural. 

A fim de apresentar e descrever os resultados da pesquisa, depois da aplicação de 

ambos os questionários, seguiu-se para tabulação dos dados com o auxílio do software 

Microsoft Excel 2016, o qual também foi utilizado para formular gráficos que possibilitasse a 

análise dos dados. 
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5.1.1 Percepção dos lindeiros em relação as PCHs e os impactos gerados pelas mesmas 

 

 

Primeiramente aplicaram-se os questionários para os lindeiros. Para isto, seguiu-se até 

a residência destes, onde a pesquisadora apresentou-se e verificou a possibilidade de um 

integrante da família, maior de 18 anos, responder algumas perguntas. Então para a pessoa que 

se dispunha em responder foi entregue o questionário e aguardou a mesma finalizar. Após isto, 

entre uma e outra residência, além de responder aos questionários os entrevistados conversavam 

e comentavam sobre o que pensam do empreendimento. O que ia fazendo com que uma 

primeira percepção, de maneira geral, já se formava.  

Do total de sete lindeiros descritos em ambos os estudos das PCHs, cinco foram 

devidamente entrevistados. O motivo de faltar dois questionários, foi que em um dos casos a 

pesquisadora não encontrou a propriedade e no outro caso porque ao aplicar o questionário o 

entrevistado disse estar cuidando da propriedade a pouco tempo (menos de um mês) e comentou 

que os donos moram em outra localidade, portanto, este questionário, no momento da tabulação, 

não foi considerado, tanto pela falta de respostas quanto pela insegurança do entrevistado 

percebida ao responder as mesmas. 

A divisão das questões do questionário deu-se em três blocos, sendo o primeiro 

referente a qualificação do entrevistado, o segundo ao conhecimento sobre as PCHs e o terceiro 

referente aos impactos, englobando o terceiro bloco, ainda haviam algumas questões para o 

caso de haver algum entrevistado que tenha sido removido/indenizado. 

No primeiro bloco, as perguntas eram voltadas para conhecer o perfil dos 

entrevistados, para isso procurou-se abranger respostas como idade, gênero, quanto tempo 

reside na localidade, se a casa é própria ou alugada, como chega água na residência, qual a 

profissão, salário e grau de escolaridade.  

Obteve-se pelas respostas da questão 1, que 80% dos lindeiros das duas PCHs, que se 

dispusera a responder o questionário eram do sexo masculino, sendo que 20% eram do sexo 

feminino.  Pela questão 2 referente a idade dos entrevistados, contatou-se que 80% tinham mais 

de 40 anos de idade e 20% tinham entre 21 e 40 anos de idade. Os resultados destas duas 

questões podem ser verificados no Gráfico 3. 
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Gráfico 3- Maior representatividade, entre lindeiros que responderam ao questionário, do sexo 

masculino e com idade maior que 40 anos. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Na sequência o Gráfico 4 resume as respostas das questões 3 a 7. No caso da questão 

3 que indaga se a propriedade é próxima da PCH Canhadão ou Tigre, as respostas mostraram 

que, 60% dos entrevistados disseram residir próximo a PCH Canhadão e 40% próximo a PCH 

Tigre. Sendo verificado pelas respostas da questão 4 que 60% dos entrevistados moram em 

residência própria, e os outros 40% responderam ser alugada, diagnosticando-se que se tratavam 

de famílias que cuidam/trabalham na propriedade. Destas propriedades lindeiras, quando 

perguntados na questão 5 sobre como chega a água na sua casa, 60% disseram ser abastecidas 

por poço artesiano e 40% por rede pública. Além disto, sobre a questão 6, 60% dos entrevistados 

disseram que o grupo familiar que mora na mesma residência fica entre 4 e 7 pessoas e 40% 

entre 1 a 3 pessoas. E acordo com os resultados, todos os entrevistados, ou seja, 100% disseram 

sobre a questão 7 que residem na localidade a mais de 10 anos, tal informação pode ser 

interpretada de forma positiva, já que tais entrevistados residem a um tempo considerável nesta 

localidade e ali, constituíram família, tendo apego e conhecimento sobre a localidade. 
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Gráfico 4 - Características referentes as residências dos lindeiros. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Além disto, pelo Gráfico 5 pode-se compreender mais sobre a qualificação do 

entrevistado. Pelas respostas da questão 8, todos os entrevistados são agricultores, ou seja, 

utilizam daquela localidade próxima a sua residência para desenvolver suas atividades e 

sustentar-se. Ao responderem a questão 9, sobre a renda familiar, a maioria dos entrevistados – 

40% responderam que seu grupo familiar recebe entre 6 e 9 salários mínimos, sendo que 20% 

disseram receber entre 1 e 3 salários, 20% entre 3 e 6 salários e os outros 20% responderam 

receber mais de 15 salários mínimos por mês entre todos os membros da família. Quanto a 

escolaridade, questão 10, 40% disseram ter ensino médio completo, 20% ensino fundamental 

completo, 20% ensino fundamental incompleto e 20% ensino superior incompleto. Tais 

resultados demonstram que a maior parcela da população lindeira tem um grau de escolaridade 

básico, pois 40% concluíram o ensino médio, além disto, 20% ingressaram no ensino superior. 

No entanto, 40% destes entrevistados não chegaram ao ensino médio. 
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Gráfico 5 - Características referentes a qualificação do entrevistado. 

Fonte: Autoria própria. 

 

O segundo bloco do questionário buscava perceber se o entrevistado conhecia a PCH 

próxima a sua propriedade, através de quem ou como conheceu, a opinião sobre a forma de 

geração de energia elétrica e se teve conversa com o mesmo antes da construção do 

empreendimento com o objetivo de informar o que seria realizado e a finalidade da energia.  

A partir das respostas obtidas neste bloco e demonstradas no Gráfico 6, conseguiu-se 

verificar, pela questão 11, que todos os entrevistados conhecem a PCH próxima a sua 

residência. Ao responder à questão 12, 80% disserem que conhecem através de pessoas ligadas 

a construção e 20% assinalou “outros”, explicando que parte da propriedade está sendo utilizada 

para a implantação de uma das PCHs, o que também se relaciona com o conhecer a PCH através 

de pessoas ligadas a construção.  

A questão 13 indagava em relação ao que os lindeiros acham sobre a forma de geração 

de energia (hidrelétrica), como resposta 80% disseram ser a favor da forma de geração de 

energia elétrica (hidrelétrica) e 20% dizem que esta é a forma mais sustentável que conhecem.  

Finalizando este bloco, a questão 14 era: teve algum tipo de conversa com o(a) 

senhor(a) sobre a PCH antes do início das obras, para explicar o que seria realizado, ou para 

dizer a finalidade da energia da PCH? Dos entrevistados, 80% responderam que houve conversa 

com eles antes da construção da PCH e 20% informaram que não houve conversa a respeito do 

empreendimento. 
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Gráfico 6 - Conhecimento sobre a PCH próxima a residência e opinião sobre as mesmas. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Tais posições com tendência a serem positivos em relação a implantação das PCHs, 

como verificado nas respostas da questão 13, são também evidenciadas por outras respostas no 

decorrer do questionário, onde os entrevistados assumem esta posição favorável a implantação 

das PCHs enfatizando seus benefícios. O foco para esta percepção se deu pelas respostas dos 

entrevistados, as quais demonstram que os empreendimentos trouxeram benefícios, como por 

exemplo, quando 60% dos entrevistados respondem que as estradas melhoraram muito, sendo 

que 20% acham que melhoraram pouco e 20% que continuaram igual, na questão 30 do 

questionário – Gráfico 7. A variação das respostas desta questão pode ser explicada pelo fato 

de algumas propriedades estarem mais próximas e/ou mais distantes do Distrito de Covó, pois 

para o caso das mais distantes, os entrevistados ao responder essa questão comentavam que, ou 

a estrada estava em péssimo estado, ou nem existia estrada até a propriedade. 

 

 
Gráfico 7 – As vias de acesso, um dos impactos positivos mais enfatizados pelos lindeiros. 

Fonte: Autoria própria. 

100%

80% 20%

80% 20%

80% 20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

11

12

13

14

Porcentagens obtidas nas respostas

N
ú
m

er
o
 d

a 
Q

u
es

tã
o

Conhecimentos sobre as PCHs

Conhece as PCHs

Conhece através de pessoas

ligadas a construção
Outro

Sou a favor

Esta é a forma mais sustentáveis

que conheço
Sim

Não

Legenda por ordem crescente 

do número das questões:

60%20%

20%

Em relação às estradas de acesso a sua propriedade:

melhorou muito melhorou pouco está igual



79 

 

 

 

Referente as questões do bloco 3, sobre os impactos, pode-se perceber que a maioria, 

80%, informa que a qualidade de vida continua igual sendo que os demais (20%) colocam que 

melhorou pouco. Além disto, grande parte das questões obtiveram respostas com 100% 

respondendo que conseguiram manter as mesmas atividades de trabalho desempenhadas de 

antes da construção da barragem; que a produção agrícola não será afetada pelo 

empreendimento, que a utilização para com o rio continua igual, que não tiveram casas 

danificadas pelas obras, que depois da construção não houve falta de água nem de energia 

elétrica com frequência, que não houve desaparecimento de patrimônio cultura, que não teve 

perdas que não foram compensadas e que não teve pessoas realojadas. 

Não houve a necessidade de realocação de famílias, no entanto houve a indenização 

pela utilização de parte de propriedades destes lindeiros para a implantação das PCHs. Tal 

compensação, foi diagnosticada como sendo satisfatória por parte dos lindeiros, que além de 

responder ao questionário comentavam sobre as respostas. Os que não sabiam responder sobre 

a indenização naquele momento, era porque encontravam-se em fase de negociação. 

Sobre as mudanças percebidas no ambiente desde o início das obras, questão 17 do 

questionário, percebeu-se que ao aplicar o questionário, a mesma não foi bem formulada, 

trazendo dificuldade para os lindeiros responder por completo, para tanto solicitou que 

respondessem a alteração que mais perceberam no ambiente dentre as descritas, e não mais que 

colocassem em ordem hierárquica das alterações que achavam mais significativas. Sendo assim, 

a resposta que mais se destacou foi em relação as estradas (40%), verificada como um impacto 

positivo, seguida de alterações na flora, diagnosticada pela supressão de vegetação, alterações 

na quantidade de plantações e alterações no solo (com 20% cada uma das 3 alterações 

mencionadas) - Gráfico 8.  

 

 
Gráfico 8 – As alterações, no meio ambiente, mais percebidas pelos lindeiros. 

Fonte: Autoria própria. 
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Sobre a utilização do rio para pesca, questão 20 do questionário, 80% falaram que não 

pescavam e 20% que pescavam - Gráfico 9. Destes 20% que pescavam, 100% dizem que 

continuam pescando e que em relação a quantidade de peixes continua igual, questão 21 do 

questionário. 

 

 
Gráfico 9 - Entre lindeiros participantes apenas 20% utilizavam o rio para pesca. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Já em relação ao rio houve heterogeneidade nas respostas da questão 22, como 

apresenta o Gráfico 10, onde 40% informam que teve mudanças no curso do rio, 40% que não 

teve mudanças e 20% que não sabiam responder.  

 

 
Gráfico 10 - Heterogeneidade nas respostas referentes as mudanças no curso do rio. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Quando se trata do futuro do rio, questão 23 do questionário, 40% dizem que 

continuará igual, 40% que melhorará muito e 20% que melhorará pouco - Gráfico 11. Quanto 

as respostas obtidas sobre o futuro do rio, chamou atenção a opinião dos lindeiros, já que em 

nenhuma resposta apareceu que o rio iria piorar seja pouco ou muito, o que demonstra mais 

uma vez a colocação positiva dos entrevistados para com o empreendimento. 
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Gráfico 11 - Respostas diferentes mas com tendência positiva em relação ao futuro do rio. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Relacionando os empreendimentos com o município, questão 29 do questionário, 60% 

falaram que depois da construção da barragem melhorou pouco, 20% que está igual e 20% que 

melhorou muito. O mesmo verificou-se em relação a oferta de trabalho, questão 31 do 

questionário, onde 60% diz que melhorou pouco, 20% que melhorou muito e 20% que está 

igual – Gráfico 12.  

 

 
Gráfico 12 - Tendência favorável em relação as PCHs e o município/oferta de trabalho. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Como resultado destas entrevistas, pode-se ter a percepção de que os lindeiros são a 

favor das PCHs como fonte de geração de energia elétrica e também demonstraram ser positivos 

em relação a instalação destes empreendimentos próximos a suas residências.  
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5.1.2 Percepção do público geral em relação as PCHs e os impactos gerados pelas mesmas 

 

 

Seguindo a pesquisa, aplicou-se o questionário para o público em geral, conforme já 

pré-determinado os dias, horários e localidades que ocorreria tal aplicação. Neste questionário 

haviam 40 questões divididas em seis blocos. 

No primeiro bloco de questões procurou-se conhecer mais sobre o entrevistado, para 

isto haviam oito perguntas que envolviam o gênero, a faixa etária, se a residência era própria 

ou locada e a quanto tempo o entrevistado residia na localidade informada, com o que trabalha, 

sua renda e escolaridade. Sendo que o objetivo deste bloco foi o de ter um parâmetro de quem 

estava respondendo aos questionários, buscando ter a percepção deste público para com as 

PCHs em estudo, já que estas são empreendimentos que ao serem inseridos no município estão 

trazendo alterações, que por vez, são percebidas e sentidas pela população local.  

A maioria dos entrevistados foram mulheres (60,91%) e tinham entre 21 e 40 anos de 

idade (60%), sendo que 12,73% dos entrevistados tinham idade menor ou igual a 20 anos, ou 

seja, entre 18 e 20 anos, pois um dos critérios de inclusão era ser maior de 18 anos, e 27,27% 

tinham idade igual ou maior que 41 anos, como pode-se verificar no Gráfico 13 que apresenta 

as respostas das questões 1 e 2 do questioário.  

 

Gráfico 13 - Maior representatividade, do público geral que responderam ao questionário, do 

sexo feminino e com idade entre 21 e 40 anos. 

Fonte: Autoria própria. 
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Referente as questões 3, 4 e 5 do questionário, que buscavam perceber se a residência 

é própria ou alugada, onde localiza-se e a quanto tempo o entrevistado reside no local, obtive-se 

que do total de entrevistados – Gráfico 14: 

 87,27% residem em casa própria e 12,73% em casa alugada.  

 86,36% residem no Município de Mangueirinha, 0,91% no Distrito de Covó e 12,73% 

na Zuna Rural. 

 73,64% já residem a mais de 10 anos neste local indicado; 8,18% entre 1 a 3 anos; 7,27% 

menos de um ano; 6,36% entre 4 a 7 anos e 4,55% entre 8 a 10 anos.  

Ou seja, a maior parcela dos entrevistados reside a mais de 10 anos na localidade 

indicada e tem casa própria, o que, como percebido no caso dos lindeiros, pode demonstrar 

confiabilidade para as respostas, já que pelas características verificadas há a possibilidade de 

que os entrevistados conhecem o município onde moram e/ou preocupam-se com as alterações 

que envolvem esta localidade. 

 

 
Gráfico 14 - Características referentes as residências dos entrevistados. 

Fonte: Autoria própria. 

 

A maior parcela dos entrevistados 51,82%, recebem entre 1 e 3 salários mínimos, 
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sendo que os demais ou preferiram não informar ou demonstraram variação entre as demais 

opções de respostas da questão 7 do questionário - Gráfico 15.  

 

 

Gráfico 15 - Maior parcela dos entrevistados recebem entre 1 e 3 salários mínimos. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Referente a escolaridade, questão 8, obteve-se que 35,45% possuem ensino médio 

completo, 14,55% tem ensino superior incompleto, 12,73% ensino superior completo, 11,82% 

com ensino fundamental completo, 9,09% com ensino médio incompleto, 8,18% com ensino 

fundamental incompleto, 7,27% tem pós-graduação e 0,91% sem estudo – Gráfico 16.  

 

Gráfico 16 - Heterogeneidade quanto a escolaridade dos entrevistados. 

Fonte: Autoria própria. 
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Dos entrevistados, 63,30%, trabalham no comércio, banco, transporte, hotelaria ou 

outros serviços, em segundo lugar vem os entrevistados que trabalham na agricultura, no 

campo, na fazenda ou na pesca com 7,34% de representatividade, seguido de outras profissões 

que podem ser vistas no Gráfico 17 que apresenta as respostas da questão 6 do questionário. 

Apesar de a maioria dos entrevistados trabalhar no comércio, lembra-se que no município há a 

predominância de pessoas trabalhando na agricultura (IPARDES, 2018). O que não demonstra 

ser um erro amostral, já que a pesquisa ocorreu de forma aleatória e o objetivo do levantamento 

sobre a ocupação destas pessoas foi para conhecimento do público que estava respondendo ao 

questionário. Com estes resultados verificou-se que, apesar da heterogeneidade nas respostas 

referentes a escolaridade, renda e trabalho, obteve-se uma variedade considerável de 

entrevistados, o que potencializa a pesquisa. 

 

Gráfico 17 - Profissionais de diversas áreas responderam ao questionário. 

Fonte: Autoria própria. 

 

No segundo bloco as questões voltaram-se ao conhecimento que estes entrevistados 

tinham sobre as PCHs. As questões 9 e 10 indagavam se o entrevistado tinha conhecimento 
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questões o mesmo era desconsiderado, já que não conhecer as PCHs foi um critério de exclusão 

desta pesquisa. Dos entrevistados, 94,55% disseram conhecer a PCH Canhadão e 90% a PCH 

Tigre. Na sequência a questão 11 referia-se da forma com que o entrevistado conhecia a/as 

PCHs, sendo que 41,82% responderam ser pela região onde localizam-se, 21,82% de conversas 

informais, 17,27% de notícias divulgadas em jornais, rádio, televisão e outros meios de 

comunicação, 14,55% de pessoas envolvidas com a construção e 4,55% do nome. E as respostas 

da questão 12 mostra o que os entrevistados pensam a respeito das hidrelétricas, destes, 37,27% 

acham que tem formas mais sustentáveis, 24,55% são a favor, 20,91% são contra, 12,73% não 

sabiam opinar sobre o assunto e 4.55% dizem ser a forma mais sustentável que conhecem. Os 

resultados deste bloco estão apresentados no Gráfico 18. 

 

Gráfico 18 - Respostas referentes a qual PCH o entrevistado conhecia, de que forma conhecia 

e a opinião sobre hidrelétricas. 

Fonte: Autoria própria. 
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todos as questões, da 13 a 21 apresentadas no Gráfico 19, que referiam-se a oportunidade de 

trabalho durante e após as obras, o movimento do comércio durante e após as obras, o preço 

dos aluguéis das casas, o preço dos produtos de comércio alimentício durante as obras, o preço 

dos materiais de construção durante as obras, a ocorrência de doenças, a violência, e qual a 

frequência que o entrevistado, antes da barragem, utilizava os rios e as cachoeiras onde 

localizam-se hoje as PCHs. 

Dentre estas questões acima mencionadas verificou-se que ocorreu porcentagens 

diferentes referente a opinião “está igual” em questões como a 13, sobre a oportunidade de 

trabalho durante as obras em que 29% dizem que “aumentou pouco” e em seguida, 26% dos 

entrevistados dizem que “aumentou pouco” em relação ao movimento do comércio durante as 

obras, questão 15 do questionário. Destaca-se que este “aumentou pouco” a oportunidade de 

trabalho e o movimento do comércio está relacionado com o período de durante as obras. 

 

Gráfico 19 – A maior parcela dos entrevistados acham que “continua igual” quanto as 

características do município em relação a construção das PCHs 

Fonte: Autoria própria. 
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A questão 22 perguntava se antes da barragem, com que frequência o entrevistado 

utilizava os rios, as Cachoeiras onde localizam-se hoje as PCHs, os resultados foram que 35% 

utilizava as vezes, 23% raramente 16% nunca utilizou, 15% frequentemente e 11% sempre 

utiliza – Gráfico 20. E a questão 23 foi suprimida do gráfico pois dependia da resposta da 

questão 22, o que levou muitos entrevistados a não respondê-la. 

 

 

Gráfico 20 - Heterogeneidade nas respostas sobre a frequência de utilização do local de 

construção das PCHs. 

Fonte: Autoria própria. 

 

No Gráfico 21 pode-se verificar as respostas obtidas com as questões referente ao antes 

e depois das PCHs, questões 24 a 31 do questionário, ou bloco quatro, o que possibilitou 

perceber que no geral os entrevistados acham que permaneceram iguais quando solicitados 
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Pode-se diagnosticar que a menor porcentagem, 56%, dizendo “está igual” ocorreu na 

questão 28, que se refere ao estado de manutenção das ruas e estradas, onde 27% dizem que 
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Logo em seguida a questão 29 mostra que 12% acham que piorou muito e 12% que 

piorou pouco, 64% que continua igual, 8% que melhorou pouco e 5% que melhorou muito 

16%

23%

35%

15%

11%

0% 10% 20% 30% 40%

22

Porcentagens obtidas nas respostas

N
ú
m

er
o
 d

a 
Q

u
es

tã
o

Antes da barragem, com que frequência você utilizava os rios, as 

Cachoeiras onde localizam-se hoje as PCHs? 

Sempre

Frequentemente

As vezes

Raramente

Nunca

Legenda:



89 

 

 

 

quando fala-se sobre as áreas de recreação ou lazer. Com essas respostas percebe-se uma 

posição com tendência negativa quando a análise das áreas de recreação ou lazer. 

 

Gráfico 21 – A maior parte dos entrevistados, ao comparar o antes e depois da implantação 

das PCHs, dizem “está igual” para as questões indagadas.  

Fonte: Autoria própria. 
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benefícios ou prejuízos ao município os entrevistados se mostraram bastante divididos com 

50,91% e 45,45% dizendo que não para os dois casos, respectivamente. E em referência a 

prefeitura, se cuidou mais do município com a vinda destes empreendimentos 75,45% falaram 

que não. Tais resultados estão apresentados no Gráfico 22. 
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Gráfico 22 – Público dividido quanto aos benefícios e prejuízos das PCHs para com o 

município mas a maioria aponta que a Prefeitura não cuidou melhor do município. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Com as respostas das questões 33, 35 e 39 obteve-se que a maioria das pessoas que 

responderam à questão 33, a qual perguntava: você acha que as PCHs trouxeram benefícios ao 

município? Se sim, quais foram? Responderam emprego e melhoria nas estradas. Logo em 

seguida a resposta que mais apareceu foi em relação a emprego e qualidade de vida e em 

menores quantidades apareceram as respostas melhoria na qualidade da energia e transporte, 

investimentos/arrecadações como ICMS e também citaram que os benefícios foram mais para 

os donos dos terrenos. 

Sobre a questão 35 que perguntava: Você considera que as PCHs trouxeram prejuízos 

ao município? Se sim, quais? A maioria tem a percepção que houve prejuízo ao meio ambiente, 

como desmatamento, assoreamento, animais que desaparecerão e estragos principalmente a 

cachoeira (turismo) e em menores números apareceram respostas que envolvem prejuízos 

ambientais voltados para o lazer, mencionando os limites de locomoção, pois citam que é 

proibido chegar próximo as PCHs. 

E na questão 39, a qual indagava se as medidas para reduzir os impactos não foram o 

suficiente o que poderia ser realizado? As respostas que mais apareceram foram “outras 

medidas sem prejudicar as cachoeiras e o meio ambiente em geral” e “não deveria ter feito nada, 

inclusive as PCHs”. Na sequência, em menores quantidades, apareceram respostas como 

“desmatamentos”, mais estudos e reunião com a população”, foi feito manifestações que não 
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adiantaram em nada” e “cumprir a lei municipal que destina parte do investimento para 

melhorias ambientais e educacionais”. 

E por fim, a questão 40 buscou relacionar o meio ambiente e os impactos, verificando 

como os entrevistados percebem a instalação das PCHs, com isso, 40% disseram que impactou 

e não foi feito nada para minimizar os impactos; 24,55% não sabiam informar; 22,73% falaram 

que impactou, mas estão minimizando os impactos e 12,73% acham que não impactou o meio 

ambiente, como pode-se verificar pelo Gráfico 23. 

 

Gráfico 23 – Maioria dos entrevistados dizem que não foi feito nada em relação aos impactos. 

Fonte: Autoria própria. 

 

As respostas da questão 40 mostram que os entrevistados ficaram divididos, sendo que 

uma porcentagem considerável deles - 25% não sabiam informar, o que vem de encontro com 

as respostas da questão 11 apresentada no Gráfico 18, o qual demonstra a forma com que estes 

entrevistados conhecem a/as PCH/PCHs em estudo. Sendo que 41,82% responderam ser pela 

região onde localizam-se, 21,82% de conversas informais, 17,27% de notícias divulgadas em 

jornais, rádio, televisão e outros meios de comunicação, 14,55% de pessoas envolvidas com a 

construção e 4,55% do nome. Ou seja, a maneira com que estas pessoas conhecem o local e a 

implantação das PCHs interfere na resposta da questão 40, afinal se os entrevistados não 

conhecem efetivamente então eles não saberiam informar como eles percebem a instalação das 

PCHs em relação aos impactos e ao meio ambiente. 
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Referente aos 13% dos entrevistados que responderam não impactou o meio ambiente, 

a relação feita foi também referente a forma que conhece a PCH em questão.  

A maior parte dos entrevistados – 40% disseram que impactou, e não foi feito nada 

para minimizar os impactos. Esta grande porcentagem referente a esta resposta foi 

diagnosticada da seguinte forma, estes entrevistados viram os impactos e as alterações no meio 

para a implantação das PCHs, no entanto não visualizaram nada sendo feito para minimizar tais 

impactos, o motivo mais compreensível no momento é que as PCHs ou está em fase de 

construção – PCH Canhadão ou está no início da fase de operação – PCH Tigre, para tanto, as 

medidas, digamos mais visíveis, estão em fase de implantação, como é o caso do 

reflorestamento. Já que este foi um dos impactos mais visíveis destacados pelos entrevistados 

ao responderem a questão 35 referente aos prejuízos destas instalações para o município, além 

disto, destaca-se que nada foi feito referente a questão do lazer até o momento, o que pode ser 

melhor utilizado nas localidades trazendo benefícios para o município, população e 

empreendedores, como no caso do turismo. 

E 23% dos entrevistados disseram que impactou, mas estão minimizando os impactos. 

Tal resposta pode ser compreendida através da forma com que estes conhecem as PCHs, por 

exemplo, de pessoas envolvidas com a construção. Ou também pela sua opinião em relação as 

hidrelétricas, como apresentado no Gráfico 18 na questão 12, onde verificado com uma posição 

que tende a ser favorável às PCHs, 24,55% sendo a favor e 4.55% dizem ser a forma mais 

sustentável que conhecem.  

 

 

5.1.3 Da percepção ambiental dos entrevistados 

 

 

Buscando saber a opinião dos lindeiros e dos moradores inseridos na área de influência 

indireta, a respeito das PCHs em estudo, em um contexto ambiental, percebeu que a maioria, 

no caso dos lindeiros, é a favor de hidrelétrica e em específico das PCHs em estudo, já no caso 

do público em geral, houve certa heterogeneidade nas respostas, mostrando que 37,27% acha 

que tem forma mais sustentável, 24,55% é a favor, 20,91% é contra, 12,73% não sabia opinar 

e 4,55% diz que é a forma mais sustentável que conhece, com tais resultados percebe-se uma 

tendência maior no sentido contrário da opinião dos lindeiros, pois 58,18% estão entre os que 

são contra e os que acham que tem forma mais sustentável. 
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Tal resultado pode estar relacionado com uma série de fatores como: ao ver 

diferenciado do público que respondeu aos questionários, sendo no caso dos lindeiros a maioria 

homens e no caso do público em geral a maioria mulheres; ou a forma com que os entrevistados 

conhecem as PCHs em estudo. No caso dos lindeiros 100% conhecem a PCH perto de sua 

residência sendo que 80% conhecem e tem informações de pessoas envolvidas com a 

construção e 20% colocou “outros” explicando que parte da propriedade está sendo utilizada 

para a implantação de uma das PCHs. Já no caso do público em geral, 41,82% responderam 

que conhecem pela região onde localizam-se, 21,82% de conversas informais, 17,27% de 

notícias divulgadas em jornais, rádio, televisão e outros meios de comunicação, 14,55% de 

pessoas envolvidas com a construção e 4,55% do nome. Tais respostas podem ser indicativas 

de equívoco sobre as PCHs em estudo, por exemplo quando o entrevistado responde que 

conhece por conversas informais, explica-se o motivo desta colocação pelo fato de haver outras 

PCHs em planejamento e construção no município, inclusive alvo de debates pelo motivo de 

estarem sendo instaladas várias PCHs próximas umas das outras e estarem alterando quedas 

naturais das quais a população tinha como área de lazer e pelas belezas que ao ver da 

pesquisadora deveriam ser consideradas patrimônio natural do município. Dentre as discussões 

da população e poder judiciário estão várias PCHs e além disto nas proximidades do município 

de Mangueirinha e aos redores existem várias quedas, umas se destacam mais que outras pela 

altura da queda e tamanho da cachoeira, é neste sentido que as respostas podem ser indicativas 

de equívoco. 

Grande parcela dos entrevistados, em ambos os casos, tem casa própria e residem a 

mais de 10 anos na localidade informada, o que traz confiabilidade as respostas que 

apresentaram, pois acredita-se que com o tempo as relações e conhecimentos sobre o que ocorre 

no município façam parte da vida destas pessoas. 

Ao comparar os dados sobre a profissão atual e a renda percebeu-se heterogeneidade, 

pois entre os lindeiros entrevistados todos são agricultores, já entre a população geral 

entrevistada a grande maioria trabalha no comércio, tendo representatividade de 7,34% de 

agricultores. Também verificou-se diferença na questão salarial, sendo que dentre os lindeiros 

entrevistados a maioria diz receber entre 6 e 9 salários mínimos e dentre o público geral a 

maioria disse receber entre 1 e 3 salários mínimos. Essas diferenças de profissão e salarial 

percebida entre o que os lindeiros e o público em geral, demonstra que os lindeiros recebem 

mais, seja por suas atividades ou pelo número de pessoas que residem na mesma casa e podem 

contribuir para a renda da família. No caso do público em geral não questionou-se sobre o grupo 
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familiar, mas pode-se destacar o fato de a maioria trabalhar no comércio e possuir escolaridade 

até o ensino médio somente, o que torna-se um critério de competitividade e também relaciona-

se diretamente com a renda, principalmente quando trabalha-se nos centros urbanos. 

Dentre os impactos pressupostos e apresentados nos questionamentos, o que se 

percebeu em ambos os casos foi que com a implantação das PCHs, segundo a percepção destes 

entrevistados, as alterações vistas como negativas ficam focadas principalmente na supressão 

de vegetação. Acrescentando-se aos impactos negativos, os lindeiros citam as alterações no 

solo, e os entrevistados do público geral citam assoreamento, animais que desaparecerão e 

estragos na cachoeira e prejuízos voltados para o lazer. E o impacto positivo que teve destaque 

em ambos os casos, no entanto com predominância para os lindeiros, foi referente a rede viária. 

Além disto, com menos ênfase o público geral em específico destacou impactos positivos tais 

como emprego, melhoria na qualidade da energia e transporte e arrecadações para o município. 

 

 

5.2 ANÁLISE DAS CARACTERÍTICAS FÍSICAS E DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

NAS BACIAS DO RIO COVÓ E MARRECAS. 

 

 

Neste item estão apresentados e descritos os resultados obtidos pela confecção dos 

mapas específicos da bacia hidrográfica do Rio Covó e Marrecas, onde as PCHs Canhadão e 

Tigre encontram-se instaladas, respectivamente.  

Com base na composição das bandas 6, 5 e 4 (RGB) fez-se a classificação 

supervisionada. Para essa classificação realizou-se a aquisição de amostras das classes de uso 

e ocupação do solo para o treinamento. As classes de uso e ocupação do solo adquiridas foram: 

mata, pastagem, água, solo exposto, como descritas no Quadro 16. 

 

Quadro 16 – Classes e especificações  para o mapeamento de uso e ocupação do solo. 

CLASSE ESPECIFICAÇÃO 

Mata Inclui APP, reflorestamento, vegetação de grande porte 

Pastagem Arbustos, grama, 

Água Açude, área alagada, lagoas 

Solo Exposto Áreas urbanas, solo exposto, residências isoladas, estradas 

 

Para a classificação supervisionada, com base nas amostras de treinamento, utilizou-

se o classificador Maxver, com limiar de aceitação de 100 %, e dessa forma gerou-se o plano 
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de informação no modelo imagem do uso e ocupação para os anos de 2013, 2015 e 2017. A 

partir da imagem de uso e ocupação do solo realizou-se a associação dos temas para as classes 

temáticas e gerou-se os mapas como apresentados nos próximos subitens. 

O desempenho geral do mapeamento do ano de 2013 foi de 97,30%, resultando em 

confusão média de 2,70%, e com índice de Kappa geral para este ano de 95,53%, sendo 

considerado, portanto, com qualidade excelente. Tal resultado foi igual para as duas bacias, na 

análise do ano de 2013, em estudo uma vez que o mapeamento foi realizado uma única vez e 

posteriormente apenas recortado às bacias diferentes. A análise de concordância Kappa 

segundo o laboratório de epidemiologia e estatística é baseada no número de respostas 

concordantes, esta medida de concordância tem como valor máximo 1, o qual representa o total 

de concordância e os valores próximos de 0, indicam nenhuma concordância, como pode-se 

verificar no Quadro 17. 

 

Quadro 17 - Qualificação de acordo com o Índice Kappa. 

VALORES KAPPA INTERPRETAÇÃO 

0 Péssima 

0,01 – 0,20 Ruim 

0,21 – 0,40 Razoável 

0,41 – 0,60 Bom 

0,61 – 0,80 Muito Bom 

0,81 – 1,00 Excelente 

Fonte: Fonte: Landis e Koch (1997, p. 165). 

 

O desempenho geral do mapeamento do ano de 2015 foi de 94,44 %, resultando em 

confusão média de 5,56 %, e com índice de Kappa geral para este ano de 91,79 %, sendo 

considerado, portanto, como qualidade excelente. E o desempenho geral do mapeamento do 

ano de 2017 foi de 96,45 %, resultando em confusão média de 3,55 %, e com índice de Kappa 

de 94,52 % para o mapeamento deste ano, sendo considerado, portanto, como qualidade 

excelente. 

Em uma bacia hidrográfica, cada curso d’água é classificado através da hierarquia 

fluvial, que constitui-se em numerar os cursos em ordem crescente, onde “os menores canais, 

sem tributários (da nascente a confluência), são os canais de primeira ordem, a união de dois 

canais de primeira ordem forma um canal de segunda ordem, e assim sucessivamente, até o 

principal “de enésima ordem”. Tal procedimento facilita os estudos morfométricos sobre as 

bacias hidrográficas, tais como análise linear, hipsométrica e de área. Possibilita também 
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compreender o grau de organização e a complexidade do sistema hidrográfico (SANTOS, 

2004). Algumas dessas classificações podem ser expressas em mapa específico ou em conjunto 

com outras informações. Com a rede hidrográfica feita, pode-se isolar as bacias em estudo, 

através do delineamento dos divisores de água como verificado nas Figuras a seguir. 

 

 

5.2.1 Uso e Ocupação do Solo da Bacia do Rio Covó 

 

 

Neste subitem estão apresentados os mapas de uso e ocupação do solo e os quadros 

com os resultados obtidos tanto em hectare (ha) quanto com a porcentagem de cada uso do solo, 

sendo também apresentado mapas de declividade, hidrografia, altimetria e tipos de solo. Tais 

mapas e informações auxiliam na percepção da qualidade ambiental da localidade em estudo. 

A Bacia hidrográfica delimitada possui área de aproximadamente 18.072,4 ha. 

A rede de drenagem da bacia do Rio Covó demonstrada em todos os mapas foi 

classificada conforme a ordem dos cursos de água como apresenta a Figura 8 e a Tabela 2. Pelos 

resultados pode-se dizer que a predominância é dos rios de 1° ordem – 59,7%, ou seja, um 

tributário sem ramificação. 

 
Figura 8 – Predominância dos rios de primeira ordem na bacia do Rio Covó. 

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 2 - Resultado das ordens dos cursos de água da bacia do Rio Covó. 

CURSOS DE ÁGUA EXTENSÃO (Km) PORCENTAGEM (%) 

1° Ordem 285,1 59,7 

2° Ordem 99,5 20,9 

3° Ordem 48,3 10,1 

4° Ordem 26,5 5,5 

5° Ordem 17,9 3,8 

Total 477,3 100 

Fonte: Autoria própria. 

 

Na Figura 9 segue o mapa de uso e ocupação do solo da Bacia Hidrográfica do Rio 

Covó no ano de 2013. Através da Figura 9 e da Tabela 3 verifica-se que 38,1% da área da bacia 

hidrográfica do Rio Covó no período de inverno do ano de 2013 eram ocupadas por atividade 

agrícola, somando-se a esta atividade obteve-se 16,4% de pastagem e 18,4% de solo exposto, o 

que demonstra um ambiente já antropizado. A porcentagem de mata verificada foi de 27,1%.  

 

 
Figura 9 - Uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica do Rio Covó no ano de 2013. 

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 3 - Resultados do uso e ocupação do solo da bacia do Rio Covó no ano de 2013. 

CLASSES DE USO ÁREA (ha) PORCENTAGEM (%) 

Água 9,1 0,1 

Mata 4.896,6 27,1 

Pastagem 2.964,7 16,4 

Solo Exposto 3.322,2 18,4 

Atividade Agrícola 6.879,8 38,1 

Área total das classes 18.072,4 100,0 

Fonte: Autoria própria. 

 

A Figura 10 apresenta o mapa de uso e ocupação do solo do ano de 2015, as 

informações obtidas deste mapa estão expressas na Tabela 4. Com estas informações obteve-se 

que a porcentagem referente a atividade agrícola foi de 31,5%, de pastagem foi de 22,6% e de 

solo exposto de 19,6%.  

 

 
Figura 10 - Uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica do Rio Covó no ano de 2015. 

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 4 - Resultados do uso e ocupação do solo da bacia do Rio Covó no ano de 2015. 

CLASSES DE USO  ÁREA (ha) PORCENTAGEM (%) 

Água 1,6 0,0 

Mata  4.760,5 26,3  

Pastagem 4.090,8 22,6 

Solo Exposto 3.533,2 19,6 

Atividade Agrícola 5.686,3 31,5 

Área total das classes 18.072,4 100,0% 

Fonte: Autoria própria. 

 

Sobre a Figura 11 e a Tabela 5 obteve-se que 26,9% correspondem a atividades 

agrícolas, 31,2% a mata, 13,5% a solo exposto e 28,4% a pastagem. 

 

 
Figura 11 - Uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica do Rio Covó no ano de 2017. 

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 5 - Resultados do uso e ocupação do solo da bacia do Rio Covó no ano de 2017. 

CLASSES DE USO ÁREA (ha) PORCENTAGEM (%) 

Água 4,0   0,0  

Mata 5.634,6  31,2  

Pastagem 5.135,0  28,4  

Solo Exposto 2.431,7 13,5 

Atividade Agrícola 4.867,2 26,9 

Área total das classes 18.072,4 100,0 

Fonte: Autoria própria. 

 

Somando as áreas de agricultura, pastagem e solo exposto do ano de 2013, 2015 e 

2017, obteve-se que, respectivamente, 72,9%, 73,7% e 68,8% que correspondem a área 

antropizada. E que 27,1%, 26,3% e 31,2% eram mata como pode-se analisar pela Tabela 6. 

Comparando-se os anos de 2013 e 2015 percebeu um aumento de 0,8% da área antropizada e 

consequentemente uma diminuição da área de mata de 0,8%. Já para o ano de 2017 verificou-

se que houve um aumento na classe mata e pastagem, sendo que teve diminuição das classes de 

solo exposto e agrícola. No caso de a área de pastagem ter aumentado é provável ter ocorrido 

tal resultado pela ampliação desta atividade na localidade em questão. No entanto, a área de 

mata ter aumentado 4,1% de 2013 para 2017 pode-se considerar alguns fatores como, por 

exemplo, reflorestamentos ou aponta-se para algum erro confusão média, podendo o programa 

utilizado ter associado outra classe em épocas de plantio por exemplo, pois, apesar do cuidado 

em trabalhar com cartas da mesma estação, inverno, foram utilizadas de meses diferentes, como 

caso do ano de 2013 utilizou-se carta do mês de agosto, do ano de 2015 utilizou-se do mês de 

setembro e de 2017 do mês de julho.  

 

Tabela 6 – Demonstrativo dos resultados referentes ao uso e ocupação do solo da bacia 

hidrográfica do Rio Covó. 

CLASSES DE USO  % da área - 2013 % da área - 2015 % da área - 2017 

Água 0,1 0,0  0,0  

Mata 27,1 26,3  31,2  

Pastagem 16,4 22,6 28,4  

Solo Exposto 18,4 19,6 13,5 

Atividade Agrícola 38,1 31,5 26,9 

Fonte: Autoria própria. 

 

Na Figura 12 o mapa da declividade da bacia hidrográfica do Rio Covó representa que 

nesta localidade a maior parte é considerada entre suavemente ondulada e ondulada, resultados 
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estes expressos na Tabela 7. Percebe-se também, locais com relevo plano e em menor 

porcentagem relevo fortemente ondulado.  

 

 
Figura 12 - Mapa representativo da declividade da bacia hidrográfica do Rio Covó. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 7 - Resultados do mapa de declividade da Bacia do Rio Covó. 

CLASSES DE DECLIVIDADE (%) EXTENSÃO (ha) PORCENTAGEM (%) 

0 - 3 % Relevo plano  2.045,9 11,3 

3 - 8 % Relevo suavemente ondulado  7.840,6 43,3 

8 - 20 % Relevo ondulado  7.511,8 41,5 

20 - 45 % Relevo fortemente ondulado  673,7 3,7 

45 - 75 % Relevo montanhoso  0,4 0,0 

> 75 % Relevo fortemente montanhoso  0,0 0,0 

Total 18.072,4 100,0 

Fonte: Autoria própria. 

 

 Para Santos (2004) em um planejamento pode-se utilizar de classificações referentes 

“a textura, ao tipo e a hierarquia dos cursos de água. A textura da rede hídrica é definida pelo 
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espaçamento entre os tributários, podendo-se inferir o tipo de terreno ocorrente” (SANTOS, 

2004, p. 86) como se representa pela Figura 13. 

 

 
Figura 13 - Representação dos espaçamentos entre os tributários de bacia de textura fina, média 

e grossa, da esquerda para a direita. 

Fonte: Howard (1945) apud Santos (2004). 

 

Santos (2004) diz que pode-se compreender sobre a rocha e o solo através do arranjo 

da ramificação de drenagem e pelos ângulos que se formam entre os tributários, o que infere 

também no tipo de drenagem, Figura 14. 

 

 
Figura 14 - Arranjo das ramificações de drenagem - Drenagem dendrítica, paralela e 

desordenada respectivamente. 

Fonte: Howard (1945) apud Santos (2004). 

 

Em relação ao que Santos (2004) fala sobre os espaçamento entre os tributários e o 

arranjo da ramificação de drenagem e ao que percebe-se na Figura 15, pode-se dizer que a bacia 

é considerada de textura média e de drenagem dendrítica. De acordo com Lima (2008) no caso 

de drenagem dendríticas estas são típicas de regiões onde predomina rocha de resistência 

uniforme. 
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Figura 15 - Representação da hidrografia e altimetria da bacia do Rio Covó. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 8 - Resultados do mapa de altimetria da Bacia do Rio Covó. 

CLASSES DE ALTIMETRIA ÁREA (ha) PORCENTAGEM (%) 

700 - 750 m 0,1 0,0 

750 - 800 m 0,2 0,0 

800 - 850 m 0,1 0,0 

850 - 900 m 713,1 3,9 

900 - 950 m 6.970,4 38,5 

950 - 1000 m 9.473,2 52,4 

1000 - 1050 m 915,3 5,06 

Total 18.072,4 100,0 

Fonte: Autoria própria. 

 

Com a  Figura 16 verifica-se que o solo predominante da região é o latossolo, tendo 

também, em menor quantidade, a ocorrência de cambissolos, neossolos e nitossolos. Pela 

Tabela 9 obtém-se que 85,8% correspondem aos latossolos, 12,0% aos cambissolos, 1,5% aos 

neossolos e 0,5% aos nitossolos.  
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Figura 16 - Representação das classes de solo presentes na bacia hidrográfica do Rio Covó. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 9 - Resultados do mapa de solo da bacia hidrográfica do Rio Covó. 

CLASSES DE SOLO EXTENSÃO (ha) PORCENTAGEM (%) 

Cambissolos  2.181,4 12,0 

Latossolos  15.512,5 85,8 

Neossolos  284,8 1,5 

Nitossolos  93,7 0,5 

Total  18.072,4 100,0 

Fonte: Autoria própria. 

 

Com 85,8% de predominância aparecem os latossolos que são solos profundos, bem 

drenados e que tem por característica aparecer em relevos suaves, o que vai de encontro com 

os resultados da Tabela 7 que demonstram que a declividade desta região fica entre 3 e 20%, 

ou seja que varia entre Relevo suavemente ondulado e ondulado. Além disto, os latossolos por 

serem profundos, são estáveis para suportar construções como no caso das PCHs. 
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5.2.2 Uso e Ocupação do Solo da Bacia do Rio Marrecas 

 

 

Neste subitem estão apresentados os mapas de uso e ocupação do solo, os quadros 

com os resultados obtidos, sendo também apresentado mapas de declividade, hidrografia, 

altimetria e tipos de solo. Esta bacia hidrográfica possui área de aproximadamente 35.618,8 ha. 

A rede de drenagem da bacia do Rio Marrecas, demonstrada em todos os mapas 

referentes a esta bacia, foi classificada conforme a ordem dos cursos de água como apresenta a 

Figura 17 e a Tabela 10. Pelos resultados pode-se dizer que a predominância é dos rios de 1° 

ordem – 61,1%, ou seja, rios que correspondem às nascentes, onde o volume de água ainda é 

baixo, também explicado como sendo um tributário sem ramificações. Seguindo o que Santos 

(2004) fala sobre os espaçamentos entre os tributários e o arranjo da ramificação de drenagem, 

pode-se dizer que a bacia é considerada de textura média e de drenagem dendrítica.  

 

 
Figura 17 - Predominância dos rios de primeira ordem na bacia do Rio Marrecas. 

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 10 - Resultados da ordem dos cursos de água da Bacia do Rio Marrecas. 

CURSOS DE ÁGUA EXTENSÃO (Km) PORCENTAGEM (%) 

1° Ordem 617,9 61,1 

2° Ordem 188,7 18,7 

3° Ordem 87,3 8,6 

4° Ordem 68,2 6,7 

5° Ordem 24,2 2,4 

6° Ordem 25,7 2,5 

Total 1.012,0 100 

Fonte: Autoria própria. 

 

Na Figura 18 segue o Mapa de uso e ocupação do solo da Bacia hidrográfica do Rio 

Marrecas no ano de 2013, juntamente com os resultados da mesma - Tabela 11, verifica-se que 

entre as classes de uso e ocupação do solo do ano de 2013 da bacia do Rio Marrecas obteve-se 

30,4% de mata, 27,2% de atividade agrícola, 24,6% de solo exposto e 17,6% de pastagem. 

Considerando que a área de pastagem, solo exposto e atividade agrícola já foi antropizada então 

tem-se uma área de 69,4% já impactadas pela ação humana. 

 

 
Figura 18 - Uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica do Rio Marrecas no ano de 2013. 

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 11 - Resultados do uso e ocupação do solo da bacia do Rio Marrecas no ano de 2013. 

CLASSES DE USO ÁREA (ha) PORCENTAGEM (%) 

Água 67,9 0,2 

Mata 10.818,8 30,4 

Pastagem 6.275,3 17,6 

Solo Exposto 8.773,5 24,6 

Atividade Agrícola 9.674,9 27,2 

Área total das classes 35.610,4 100,0 

Fonte: Autoria própria. 

 

Ao verificar os resultados da Figura 19 e da sua respectiva Tabela 12, percebe-se um 

leve aumento quanto à classe de atividade agrícola, um aumento mais considerável na de 

pastagem, uma diminuição tanto no solo exposto quanto na classe de mata, quando comparado 

com os resultados de 2013. 

 

 
Figura 19 - Uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica do Rio Marrecas no ano de 2015. 

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 12 - Resultados do uso e ocupação do solo da bacia do Rio Marrecas no ano de 2015. 

CLASSES DE USO  ÁREA (ha) PORCENTAGEM (%) 

Água  38,0 0,1  

Mata  10.713,4  30,1  

Pastagem 8.413,5 23,6  

Solo Exposto 6.645,9 18,7 

Atividade Agrícola 9.799,6 27,5 

Área total das classes 35.610,4 100,0 

Fonte: Autoria própria. 

 

Já na Figura 20 e Tabela 13 percebe-se que houve aumento da área de mata e pastagem 

comparadas com os outros anos analisados e diminuição do solo exposto e atividades agrícolas. 

 

 
Figura 20 - Uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica do Rio Marrecas no ano de 2017. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 13 - Resultados do uso e ocupação do solo da bacia do Rio Marrecas no ano de 2017. 

CLASSES DE USO  ÁREA (ha) PORCENTAGEM (%) 

Água  75,4  0,2  

Mata 11.576,8 32,5  

Pastagem  9.609,9 27,0  

Solo Exposto 6.044,6 17,0 

Atividade Agrícola 8.303,7 23,3 

Área total das classes 35.610,4 100,0 

Fonte: Autoria própria. 
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O resultado das porcentagens da classe de uso e ocupação do solo da bacia do Rio 

Marrecas estão resumidos na Tabela 14, onde pode-se perceber que da mesma forma que os 

resultados se comportaram para a bacia do Rio Covó ocorreu para a bacia do Rio Marrecas. 

Sendo que a classe mata diminui do ano de 2013 para 2015 e a mesma aumenta em 2017. Isso 

também ocorre para as classes correspondentes às áreas antropizadas, de 2013 para 2015 

aumenta a porcentagem, mas para o ano de 2017 tal número diminui. Pela similaridade da forma 

com que estes números se comportam, e por terem se comportado desta forma para o 

mapeamento de ambas as bacias estudadas, além de poder ter ocorrido um erro de confusão do 

software na leitura das classes em períodos diferentes do ano podendo coincidir com o plantio 

e colheita destas áreas, pois, diagnosticou-se que apesar do cuidado em utilizar cartas da mesma 

estação, inverno, as mesmas foram de meses diferentes, como caso do ano de 2013 utilizou-se 

carta do mês de agosto, do ano de 2015 utilizou-se do mês de setembro e de 2017 do mês de 

julho. Além disto, os resultados podem ter influencias do reflorestamento de algumas áreas. 

 

Tabela 14 - Demonstrativo dos resultados referentes ao uso e ocupação do solo da bacia 

hidrográfica do Rio Marrecas. 

CLASSES DE USO % da área - 2013 % da área - 2015 % da área - 2017 

Água 0,2 0,1  0,2  

Mata 30,4 30,1  32,5  

Pastagem 17,6 23,6  27,0  

Solo Exposto 24,6 18,7 17,0 

Atividade Agrícola 27,2 27,5 23,3 

Fonte: Autoria própria. 

 

Pela Figura 21 e Tabela 15 analisa-se que a bacia hidrográfica do Rio Marrecas tem as 

características similares a da bacia do Rio Covó, onde a declividade varia de suavemente 

ondulada com representatividade de 51% a fortemente ondulada com 32,7%, tendo locais 

planos 14,2% em alguns pontos e em menor proporção relevo fortemente ondulado 1,9%. 

E através da Figura 22 e Tabela 16 obtém-se que a grande representatividade -51,7%, 

refere-se a altimetria de 950 a 1000 metros, seguida dos 1000 a 1050 metros com 22,6% e de 

900 a 950 metros com 20,7%. 
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Figura 21 - Mapa da declividade da bacia hidrográfica do Rio Marrecas. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 15 - Resultados do mapa de declividade da bacia hidrográfica do Rio Marrecas. 

CLASSES DE DECLIVIDADE EXTENSÃO (ha) PORCENTAGEM 

0 - 3 % - Relevo plano  5.081,5 14,2 

3 - 8 % - Relevo suavemente ondulado  18.187,5 51,0 

8 - 20 % - Relevo ondulado  11.665,6 32,7 

20 - 45 % - Relevo fortemente ondulado  675,2 1,9 

45 - 75 % - Relevo montanhoso  0,6 0,0 

> 75 % - Relevo fortemente montanhoso  0,0 0,0 

Total 35.610,4 100,0 

Fonte: Autoria própria. 

 

Com os resultados dos mapas de declividade e altimetria percebe-se que a região em 

estudo não tem variações bruscas na paisagem. Sendo percebido que logo após os vales, 

presentes com maior representatividade próximos aos rios de ordem maior, ocorre o aumento 

deste relevo, o que propicia, em determinados locais, a construção de PCHs, uma vez que o 

decaimento necessário para o conduto, de certa forma, já está esculpido. E apenas com maior 

distância destes locais é que vai ocorrendo um aumento maior no relevo.  
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Tais resultados ainda relacionam-se com o que (MINEROPAR, 2013) descreve sobre 

os membros de Palmas da Formação Covó, onde os vales são caracterizados pelas suas formas 

em U, o gradiente variando de 700 a 1.360 metros e declividades de até 6%. 

 

 
Figura 22 – Representação da hidrografia e altimetria da bacia do Rio Marrecas. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 16 - Resultados do mapa de altitude da bacia hidrográfica do Rio Marrecas. 

CLASSES DE ALTITUDE EXTENSÃO (ha) PORCENTAGEM (%) 

700 - 750 m 0,2 0,0 

750 - 800 m 0,1 0,0 

800 - 850 m 0,2 0,0 

850 - 900 m 62,4 0,1 

900 - 950 m 7.383,6 20,7 

950 - 1000 m 18.422,1 51,7 

1000 - 1050 m 8.071,1 22,6 

1050 - 1100 m 1.547,3 4,3 

1100 - 1150 m 123,4 0,3 

Total 35.610,4 100,0 

Fonte: Autoria própria. 

 

A Figura 23 e sua respectiva Tabela 17 mostram que dentre as classes de solo foram 

identificadas três classes predominantes nesta bacia, sendo apresentados os latossolos com 

maior representatividade – 81,8%, e na sequência os cambissolos com 17,6% e os neossolos 
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com menor porção - 0,5%. O que corresponde com a Tabela 2 apresentada no item 5.1 desta 

pesquisa. 

 

 
Figura 23 - Representação das classes de solo da bacia hidrográfica do Rio Marrecas. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 17 - Resultados do mapa de solo da bacia hidrográfica do Rio Marrecas. 

CLASSES DE SOLO EXTENSÃO (ha) PORCENTAGEM (%) 

Cambissolos  6.271,4 17,6 

Latossolos  29.218,8 81,8 

Neossolos  120,2 0,5 

Total  35.610,4 100 

Fonte: Autoria própria. 

 

Com as mesmas características já observadas para o caso da bacia do Rio Covó, tem-

se a bacia do Rio Marrecas com predominância de 81,8% dos latossolos que como já 

mencionado são solos profundos, bem drenados e que tem por característica aparecer em 

relevos suaves, o que vai de encontro com os resultados da Tabela 15 e Tabela 7 que 

demonstram que a predominância da declividade desta região fica entre 3 e 8%, ou seja, 

considerado um Relevo suavemente ondulado. Além disto, os latossolos por serem profundos, 

são estáveis para suportar construções como no caso das PCHs. 
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5.3 ANÁLISE DA MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO RÁPIDO 

 

 

Como forma de análise dos impactos ambientais utilizou-se o método RIAM, para 

isso primeiramente listaram-se os possíveis impactos gerados pelas PCHs, contando com o 

embasamento teórico obtido por pesquisas já realizados como Freitas (2014), em livro como 

Sánchez (2013) e os estudos das próprias PCHs como o RAS, o plano ambiental de conservação 

e uso do entorno do reservatório – PACUERA, e o programa ambiental de geração de mão de 

obra local. Posteriormente, separaram-se os impactos verificados e que foram analisados 

conforme o meio em que mais se enquadra, essa fragmentação, descrita por Pastakia e Jensen 

(1998), é necessária para a disposição dos impactos na matriz, sendo assim pré-determinada: 

Físico / Químico (PC), Biológico / Ecológico (BE), Sociológico / Cultural (SC) e Econômico / 

Operacional (EO). Após esta organização seguiu-se para o preenchimento da matriz, que 

resume-se pelas equações 1, 2 e 3 apresentadas a seguir, onde a soma das pontuações do grupo 

(B) é multiplicada pelo resultado das pontuações do grupo (A) para fornecer uma pontuação de 

avaliação final (ES) para a condição. 

 

(A1) x (A2) = AT                        (1) 

(B1) + (B2) + (B3) = BT             (2) 

(AT) x (BT) = ES                        (3) 

Onde: 

(A1) (A2) são pontuações de critérios individuais para o grupo (A); 

(B1) (B2) (B3) são as pontuações de critérios individuais para o grupo (B); 

AT é o resultado da multiplicação de todos as pontuações (A); 

BT é o resultado do somatório de todas as pontuações (B); e 

ES é a contagem ambiental para a condição 

Os critérios e a conversão das pontuações citados acima, estão detalhadas nos 

Quadros 14 e 15 das páginas 71 e 72 desta pesquisa. Nos itens a seguir estão dispostas as 

matrizes das duas PCHs e suas análises. 
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5.3.1 Analisando a PCH Canhadão pelo método RIAM 

 

Utilizando-se do método RIAM, analisaram-se os impactos gerados pela implantação da PCH Canhadão. A matriz representando os 

impactos ao meio está apresentada na Tabela 18. 

 

Tabela 18 - Matriz de avaliação de impacto rápido da PCH Canhadão. 

COMPONENTES A1 A2 AT B1 B2 B3 BT ES RB 

PC1 
Alteração da descarga a jusante em função do período de enchimento do 

reservatório e/ou do desvio permanente do rio 
3 -2 -6 3 2 2 7 -42 -D 

PC2 Assoreamento do reservatório 3 -2 -6 2 2 3 7 -42 -D 

PC3 Qualidade da água 2 -2 -4 2 2 3 8 -32 -C 

PC4 Processos erosivos 3 -2 -6 2 2 3 7 -42 -D 

PC5 Degradação das áreas utilizadas pela exploração de material de construção e pelas 

obras temporárias de construção civil (corte e movimentação de solo e rocha) 

2 -3 -6 3 3 2 8 -48 -D 

PC6 Interferência no uso do solo 1 -1 -1 3 3 2 2 -8 -A 

PC7 Alteração do ambiente de lótico para lêntico 2 -2 -4 3 3 2 8 -32 -C 

PC8 Alteração do habitat 3 -1 -3 3 2 2 7 -21 -C 

PC9 Resíduos sólidos 2 -1 -2 2 1 1 4 -8 -A 

PC10 Esgotamento sanitário 2 -1 -2 2 1 1 4 -8 -A 

PC11 Área de bota-fora 1 -1 -1 3 3 2 8 -8 -A 

PC12 Ruídos de explosões e máquinas + emissões 2 -2 -4 2 2 3 7 -28 -C 

PC13 Rede viária 2 3 6 3 3 3 9 54 D 

PC14 Alojamentos/instalações durante as obras 1 -1 -1 2 2 1 5 -5 -A 

PC15 Proliferação e vetores 1 -1 -1 2 2 3 7 -7 -A 

PC16 Alteração na paisagem como um todo 3 -1 -3 3 3 3 9 -27 -C 

BE1 Inundação da vegetação com perda de patrimônio vegetal 3 -2 -6 3 2 3 8 -48 -D 

BE2 Perda de habitats naturais e da disponibilidade alimentar para a fauna terrestre 2 -2 -4 2 2 3 7 -28 -C 

BE3 Diminuição da pesca 2 -1 -2 1 2 1 4 -8 -A 

BE4 Desmatamento nos locais das obras 3 -2 -6 3 2 3 8 -48 -D 

BE5 Ameaças de atropelamento de animais silvestres 3 -1 -3 3 3 2 8 -24 -C 
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Continuação da Tabela 18 - Matriz de avaliação de impacto rápido da PCH Canhadão. 

COMPONENTES A1 A2 AT B1 B2 B3 BT ES RB 

SC1 Interferência em terras vizinhas 2 -1 -2 1 1 1 3 -6 -A 

SC2 Interferência no potencial turístico 3 -1 -3 1 1 1 3 -9 -A 

EO1 Oportunidade de emprego 3 1 3 2 2 3 7 21 C 

EO2 Novas oportunidades para a economia 3 1 3 3 2 3 8 24 C 

EO3 Maior oferta de energia consequentemente contribuição para a redução de custos 

relacionados a outras fontes de energia 

3 1 3 3 3 3 3 9 A 

EO4 Perda de área de pastagem 1 -1 -1 3 3 3 9 -9 -A 

EO5 Aumento de arrecadação tributária municipal 2 2 4 3 2 3 8 32 C 

EO6 Riscos de acidentes de trabalho 2 -1 -2 2 1 1 4 -8 -A 

EO7 Indenização e regularizações 2 2 4 3 3 2 8 32 C 

EO8 Desmobilização de mão de obra contratada ao final das obras 3 -2 -6 1 2 1 4 -24 -C 

 

Com os resultados obtidos pela Tabela 18, através do método RIAM, obteve-se uma divisão dos impactos gerados pela implantação da 

PCH Canhadão dispostos da seguinte forma, tanto para os impactos considerados negativos quanto para os impactos considerados como positivos, 

verificou-se três escalas de ponderação, sendo elas em ordem decrescente: impactos significativamente negativos (-D), impactos moderadamente 

negativos (-C) e impactos ligeiramente negativos (-A). 

Referente aos impactos significativamente negativos foram verificados a alteração da descarga a jusante em função do período de 

enchimento do reservatório e/ou do desvio permanente do rio, o assoreamento do reservatório, os processos erosivos, a degradação das áreas 

utilizadas pela exploração de material de construção e pelas obras temporárias de construção civil (corte e movimentação de solo e rocha), a 

inundação da vegetação com perda de patrimônio vegetal e desmatamento nos locais das obras 

Sobre a alteração da descarga a jusante em função do período de enchimento do reservatório e/ou do desvio permanente do rio, este 

aspecto demonstrou-se como uma alteração que para o momento a mesma foi significativa para aquele ambiente, mesmo que mantendo a vazão 

sanitária, como é destacado por (PCH CANHADÃO, 2017). Nas Figuras 24, 25 e 26 procurou-se demonstrar como era a vazão do rio antes, durante 

e após o enchimento do reservatório, respectivamente.
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Figura 24 - Rio Covó no trecho em que posteriormente foi implantada a barragem da PCH 

Canhadão. 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

 
Figura 25 - Trecho do Rio Covó a jusante do barramento, no dia do enchimento do reservatório. 

Fonte: Autoria própria (2017) 
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Figura 26 - Rio Covó após o enchimento do reservatório. 

Fonte: FBF Construtora (2017). 

 

Quanto ao assoreamento do reservatório, aos processos erosivos e a degradação das 

áreas utilizadas pela exploração de material de construção e pelas obras temporárias de 

construção civil (corte e movimentação de solo e rocha) procurou-se demonstrar, através da 

sequência de figuras abaixo, a vista de alguns dos locais onde houve o revolvimento do solo, 

seja pelas supressões da vegetação ou pela necessidade da realização de cortes para aberturas 

de vias de acesso e obras civis, e também onde houve a abertura da rocha. Segundo a FBF 

Construtora (2017) a escavação em solo foi de 155.022,65 m3 e a escavação em rocha a céu 

aberto foi de 41.274,85 m3. Aspectos estes que destacam ainda mais os processos erosivos, 

sejam eles mais ou menos intensos, dependendo da localização. 

Com as Figuras 27 e 28 tem-se um entendimento de como era o ambiente do local do 

barramento e desvio do rio durante a fase inicial e a fase final da implantação da PCH Canhadão, 

e a Figura 29, traz este mesmo local já com o reservatório preenchido, ou seja, procurou-se 

demonstrar uma sequência de imagens buscando a compreensão das alterações realizadas.  

Com a Figura 27 pode-se diagnosticar a existência de uma faixa de mata ciliar, a qual, 

foi em parte suprimida para a construção da barragem e posterior enchimento do reservatório, 

restando apenas um fragmento desta mata – Figura 28. Essa retirada de mata ciliar traz outros 

impactos como consequência, por exemplo, a erosão desta encosta e o assoreamento neste 

trecho do rio. Pelas mesmas figuras, logo na sequência das faixas de uso do solo, além do rio e 

da mata ciliar, percebe-se que já encontra-se agricultura, ficando o rio, pela supressão dessa 

vegetação ciliar, ainda mais exposto e susceptível as práticas realizadas nesta agricultura. Além 
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disto, através destas figuras percebe-se o desvio realizado no rio, o revolvimento e a 

compactação do solo, que são consequências das construções. 

 

 
Figura 27 - Fase inicial da implantação da PCH, demonstrando a construção do desvio com 

a escadaria para deslocamento da fauna aquática. 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

 
Figura 28 - Fase final da implantação da PCH, barramento e o desvio concluídos. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
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Com as Figuras 29 e 30 além do corte no solo realizado para a implantação do canal 

ainda enfatiza-se a questão do revolvimento do solo, ao qual tem como uma das consequências 

a erosão neste local, o que acarreta no assoreamento do rio a jusante desta localidade. 

 

 
Figura 29 - Vista para a margem direita do futuro reservatório, com corte no solo para a 

construção do canal. 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 

 
Figura 30 - Vista do espaço a montante do barramento, local do futuro reservatório, da onde 

houve a supressão de vegetação e consequentemente revolvimento do solo provocando 

processos erosivos. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
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Com as Figuras 31, 32 e 33 apresenta-se o andamento das obras do canal. Pela 

característica do canal da PCH Canhadão ter um longo trecho, torna-se necessária a abertura de 

um espaço consideravelmente grande para a implantação do mesmo, com isso a necessidade de 

alteração nestes locais torna-se ainda mais significativa. Destaca-se por estas figuras que no 

decorrer da implantação do trecho de canal foram necessárias aberturas para a vala tanto em 

solo quanto em rocha. Além disto, em alguns locais diagnosticou-se a precisão da prática de 

desmatamento, também para abertura destes locais. 

 

 
Figura 31 -  Fase inicial da construção do canal. 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

 
Figura 32 - Trechos da implantação do canal com abertura em rocha. 

Fonte: FBF Construtora (2017) / Autoria própria (2016). 
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Ao final das obras referentes ao canal, o mesmo foi impermeabilizado e preenchido 

como pode-se notar pela Figura 33, que mostra parte do trecho deste canal. 

 

 
Figura 33 - Fase final da implantação do canal, com o mesmo já impermeabilizado e 

preenchido. 

Fonte: FBF Construtora (2017). 

 

A Figura 34 traz o antes e depois de outra parte constituinte da PCH, o conduto 

forçado, demonstrando o decaimento necessário até a casa de força.  

 

 
Figura 34 - Conduto forçado no início e no final da fase de implantação. 

Fonte: Autoria própria (2016) / FBF Construtora (2017). 
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E a Figura 35 refere-se a uma imagem do trecho do rio logo após a casa de força, nota-

se o corte realizado no solo para abertura da estrada e para a construção da própria casa de força, 

com consequência de processos erosivos neste local, e da mesma forma que já comentado para 

as outras localidades, processo este que promove o assoreamento do rio. Como alteração, 

também percebe-se a abertura na vegetação ciliar na margem direita do rio. 

 

 
Figura 35 - Trecho do Rio Covó próximo à casa de força da PCH Canhadão. 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 

Referente aos impactos sobre a inundação da vegetação com perda de patrimônio 

vegetal e desmatamento nos locais das obras, ambos geram prejuízos na produção florestal. 

Pode-se verificar através de algumas imagens anteriormente apresentadas que tal desmatamento 

foi realizado em diferentes localidades e com intensidades diferenciadas para a construção do 

barramento, do canal, da casa de força e para o enchimento do reservatório. 

Como impactos moderadamente negativos obteve-se a qualidade da água, a alteração 

do ambiente lótico para lêntico, a alteração do habitat, a perda de habitats naturais e da 

disponibilidade alimentar para a fauna terrestre, ameaça de atropelamento de animais silvestres, 

os ruídos de explosões e máquinas e as emissões atmosféricas geradas, a alteração na paisagem 

como um todo e a desmobilização de mão de obra contratada ao final das obras. 
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Sobre a qualidade da água, no trecho do Rio Covó onde localiza-se a PCH Canhadão, 

a mesma é considerada ruim de acordo com a metodologia IQA3. E os resultados encontrados 

por (FORTE, 2016), apontam valores acima dos valores máximos determinados pelo 

CONAMA (2005) para as análises de coliformes termotolerantes e fenol. Para FORTE (2016) 

o principal fator desta classificação é a falta de saneamento no distrito de Covó e o possível 

despejo irregular de efluente industrial, oficina mecânica, posto de combustível, ou outra fonte. 

Houve alteração do ambiente de lótico para lêntico, principalmente a montante do 

barramento, mas com alterações também a jusante em alguns períodos como no momento do 

enchimento do reservatório. A Figura 36 traz um registro fotográfico da fase inicial do 

enchimento do reservatório, e quando comparada a sua vazão com a Figura 24, pode-se perceber 

o impacto desta transição de ambientes com vazão antes mais fluente e durante o enchimento 

mais lêntica. Da mesma forma acrescenta-se a este diagnóstico a Figura 26, que mostra o 

andamento do rio após o enchimento do reservatório, o que enfatiza-se a frase descrita acima, 

de que esta alteração ficará principalmente marcada a montante do barramento, mas que 

também será sentida a jusante, uma vez que, até o rio se encontrar em sua calha natural 

novamente, verifica-se que logo após o desvio, justamente por essa alteração, o escoar da água 

está mais “espalhado”, o que leva-se a perceber que naquele local da nova calha do rio, a mesma 

será acrescida em sua largura. Alterações estas que com o passar do tempo, e com a adaptação 

e regeneração do ambiente se tornaram “normal” considerando-se o espaço/tempo futuro, mas 

que para chegar a esta fase, sofreram alterações. 

 

 
Figura 36 - Rio Covó a montante do barramento da PCH Canhadão, no início do 

enchimento do reservatório. 

Fonte: Autoria própria (2017). 

                                                 
3 O IQA - Índice de Qualidade das Águas foi criado em 1970, nos Estados Unidos, pela National Sanitation 

Foundation. Em 1975 começou a ser utilizado pela CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). E 

nas décadas seguintes, outros Estados brasileiros adotaram o IQA, que hoje é o principal índice de qualidade da 

água utilizado no país (ANA, 2017). 
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Referente a alteração do habitat, com consequente perda de habitats naturais e da 

disponibilidade alimentar para a fauna terrestre e ameaça de atropelamento de animais 

silvestres são reflexos de alterações como o desmatamento (por isso impacto significativamente 

negativo).  

Na sequência, os ruídos de explosões e máquinas e as emissões atmosféricas geradas, 

Quando geram-se ruídos sejam de explosões ou de máquinas além das emissões atmosféricas 

ocasionadas, tem-se a problemática do estresse da fauna local, que juntamente com as alterações 

do habitat de determinada fauna estes animais tendem a fugir/dispersar-se ou dependendo da 

situação procurar outro local para sua sobrevivência, neste caminho percorrido os riscos de 

atropelamentos de animais silvestres são intensificados, principalmente se tem ruas, rodovias 

próximo destes locais.  

Como um impacto acarreta outro, com a junção de todas as alterações citadas a acima 

tem-se a alteração na paisagem como um todo, que é reflexo da implantação da obra em geral, 

mesmo que dentro de uma paisagem já antropizada, como verificado nos mapeamentos 

realizados nesta pesquisa, e diagnosticados também pela Figura 37, tem-se uma modificação e 

esta é percebida como inclusa no uso e ocupação da porção de solo em estudo. 

 

 
Figura 37 - Vista da Construção da PCH na paisagem, destacando os usos  do solo próximos. 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 

Ainda tem-se o impacto relacionado a desmobilização de mão de obra contratada ao 

final das obras, pois, muitos dos trabalhadores locais que participaram da construção da PCH 

são apenas temporariamente contratados, os quais dependeram de novas contratações futuras 

para a obtenção de renda. Sendo este impacto caracterizado como negativo pela flutuação que 

estes trabalhadores têm em sua renda mensal. 
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Como impactos ligeiramente negativos obteve-se aspectos relacionados com a 

qualidade da água, interferência no uso do solo, alojamentos e instalações durante as obras, 

resíduos sólidos, esgotamento sanitário, área de bota fora, proliferação de vetores, diminuição 

da pesca, interferência em terras vizinhas e no potencial turístico, perda de áreas de pastagem e 

risco de acidente de trabalho. 

No que refere-se a interferência no uso do solo, para este caso, não houve 

significativos impactos, no entanto, a construção alterou determinados uso do solo como é o 

caso das vegetações suprimidas e de áreas agricultáveis atingidas. 

Para além disto, tem-se a necessidade de alojamentos/instalações para a fase de 

implantação da PCH, o que traz consigo a geração de resíduos sólidos, o esgotamento sanitário. 

Como a PCH procurou utilizar-se dos próprios materiais que retirava dos locais de 

construção para realocar onde havia necessidade, então, quanto aos impactos referentes a área 

de bota fora não foram considerados significativos. 

A proliferação de vetores é um impacto acarretado por alterações como a supressão 

de vegetação e o reservatório. Tal impacto não foi mensurado nesta pesquisa, mas considerado, 

pois, se não houverem medidas mitigadoras eficientes para todos os impactos, este será um 

fator negativo no futuro. 

Com a implantação da PCH e as alterações realizadas no corpo hídrico outra 

consequência que pode ser vir a aparecer é em relação a diminuição da pesca na localidade. 

Também tem-se o impacto referente a interferência em terras vizinhas e perda de áreas de 

pastagem, que com o auxílio dos questionários percebeu-se que houve esta interferência mas 

que a mesma não foi considerada como significativa. 

Quanto aos riscos de acidente de trabalho, os mesmos existem pela natureza das obras 

que são realizadas, mas verificou-se que medidas preventivas são aplicadas para evitar a 

ocorrência dos mesmos. Neste sentido, a empresa responsável pela obra, realiza dentre outros 

programas, os subprogramas de capacitação de mão de obra local e de saúde e segurança da 

mão de obra. 

E por fim, o potencial turístico foi percebido através dos questionários como um 

impacto negativo, mas não foi considerado significativo pelo fato que a localidade de 

implantação da PCH não foi diagnosticada como um local de uso contínuo da população para 

fins de lazer. E neste sentido, caberia ainda futuros investimentos relacionados ao 

desenvolvimento do município, em relação a turismo, podendo, os sócios da PCH e o 



126 

 

 

 

município, utilizar-se destes locais para tais finalidades. Para tanto, este impacto transita entre 

ser de caráter negativo e positivo. 

Iniciando os impactos positivos, obteve-se como impacto significativamente positivo 

a rede viária e suas benfeitorias, impacto este que demonstrou-se como o principal impacto 

positivo que os lindeiros verificaram. 

Na sequência como impactos moderadamente positivos obtiveram-se a oportunidade 

de emprego, novas oportunidades para a economia, o aumento de arrecadação tributária para o 

município e as indenizações e regularizações.   

No que refere-se a oportunidade de emprego, considerado como um impacto positivo, 

de forma direta verificou-se que no mês de julho de 2016, fase de construção, haviam 65 

trabalhadores envolvidos com a obra, sendo que 38% dos funcionários residiam em 

Mangueirinha, 15% em Reserva do Iguaçu e 8% em Foz do Jordão, municípios vizinhos, ou 

seja, 61% dos trabalhadores residem na região (FORTE, 2016). Ademais, tem-se os 

trabalhadores envolvidos de forma indireta com o empreendimento, como por exemplo, os 

funcionários de empresas que fornecem serviços e máquinas para a construção da PCH. 

Relacionado a oportunidades de empregos tem-se as novas oportunidades para a 

economia, pois para além da fase de construção, quando em funcionamento a PCH gera energia 

fomentando também o mercado de trabalho. Com a implantação do empreendimento, o 

município aumentará suas arrecadações tributárias. 

Sobre as indenização e regularizações, verificou-se com a aplicação dos questionários 

pode-se verificar que dentre os lindeiros entrevistados estes estão satisfeitos com a indenização 

recebida pela construção da PCH em suas terras.  

E por fim, como ligeiramente positivo obteve-se a maior oferta de energia com 

consequente contribuição para a redução de custos relacionados a outras fontes de energia, 

pois, com a geração de mais 10 MW que é a potência da PCH Canhadão, terá mais oferta de 

energia, estando, de certa forma, contribuindo para que não ocorram as grandes faltas de energia 

e para que não tenha-se a necessidade de ativação de outras fontes consideradas mais caras ou 

não renováveis. 
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5.3.2 Analisando a PCH Tigre 

 

A PCH Tigre se encontra na fase de operação, sendo assim os estudos e monitoramentos, realizados pela empresa responsável, encontram-

se disponível para pesquisa, o que auxiliou tanto na verificação dos impactos descritos nestes estudos quanto na descrição dos programas e medidas 

utilizadas para minimizar os impactos. Tendo em vista o objetivo de analisar os impactos da PCH Tigre utilizando-se do método RIAM obteve-se 

a seguinte matriz representada pela Tabela 19. 

 

Tabela 19 - Matriz de avaliação de impacto rápido da PCH Tigre. 

COMPONENTES A1 A2 AT B1 B2 B3 BT ES RB 

PC1 
Alteração da descarga a jusante em função do período de enchimento do 

reservatório e/ou de desvio permanente do rio 
3 -2 -6 3 2 2 7 -42 -D 

PC2 Assoreamento do reservatório 2 -2 -4 2 2 3 7 -28 -C 

PC3 Qualidade da água 2 -2 -4 2 2 3 7 -28 -C 

PC4 Processos erosivos 2 -2 -4 2 2 3 7 -28 -C 

PC5 
Degradação das áreas utilizadas pela exploração de material de construção e pelas 

obras temporárias de construção civil (corte e movimentação de solo e rocha) 
2 -2 -4 3 3 2 8 -32 -C 

PC6 Interferência no uso do solo 1 -1 -1 3 3 2 8 -8 -A 

PC7 Alteração do ambiente de lótico para lêntico 2 -2 -4 3 3 2 8 -32 -C 

PC8 Alteração do habitat 3 -1 -3 3 2 2 7 -21 -C 

PC9 Resíduos sólidos 2 -1 -2 2 1 1 4 -8 -A 

PC10 Esgotamento sanitário 2 -1 -2 2 1 1 4 -8 -A 

PC11 Área de bota-fora 1 -1 -1 3 3 2 8 -8 -A 

PC12 Ruídos de explosões e máquinas + emissões 2 -2 -4 2 2 3 7 -28 -C 

PC13 Rede viária 2 3 6 3 3 3 9 54 D 

PC14 Alojamentos/instalações durante as obras 1 -1 -1 2 2 1 5 -5 -A 

PC15 Proliferação e vetores 1 -1 -1 2 2 3 7 -7 -A 
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Continuação da Tabela 19 - Matriz de avaliação de impacto rápido da PCH Tigre. 

COMPONENTES A1 A2 AT B1 B2 B3 BT ES RB 

PC16 Alteração na paisagem como um todo 3 -1 -3 3 3 3 9 -27 -C 

BE1 Inundação da vegetação com perda de patrimônio vegetal 3 -2 -6 3 2 3 8 -48 -D 

BE2 Perda de habitats naturais e da disponibilidade alimentar para a fauna terrestre 2 -2 -4 2 2 3 7 -28 -C 

BE3 Diminuição da pesca 2 -1 -2 1 2 1 4 -8 -A 

BE4 Desmatamento dos locais das obras com prejuízo da produção florestal  3 -2 -6 3 2 3 8 -48 -D 

BE5 Ameaças de atropelamento de animais silvestres 3 -1 -3 3 2 3 8 -24 -C 

SC1 Interferência em terras vizinhas 2 -1 -2 1 1 1 3 -6 -A 

SC2 Interferência no potencial turístico 3 -1 -3 1 1 1 3 -9 -A 

EO1 Oportunidade de emprego 3 1 3 2 2 3 7 21 C 

EO2 Novas oportunidades para a economia 3 1 3 3 2 3 8 24 C 

EO3 
Maior oferta de energia consequentemente contribuição para a redução de custos 

relacionados a outras fontes de energia 
3 1 3 1 1 1 3 9 A 

EO4 Perda de área de pastagem 1 -1 -1 3 3 3 9 -9 -A 

EO5 Aumento de arrecadação tributária municipal 2 2 4 3 2 3 8 32 C 

EO6 Riscos de acidentes de trabalho 2 -1 -2 2 1 1 4 -8 -A 

EO7 Indenização e regularizações para com os lindeiros 2 2 4 3 3 2 8 32 C 

EO8 Desmobilização de mão de obra contratada ao final das obras 3 -2 -6 1 2 1 4 -24 -C 

 

Com os resultados obtidos pela Tabela 19, através da matriz de avaliação de impacto rápido, obteve-se uma divisão dos impactos gerados 

pela implantação da PCH Tigre dispostos da seguinte forma, tanto para os impactos considerados negativos quanto para os impactos considerados 

como positivos, verificou-se três escalas de ponderação, sendo elas em ordem decrescente: impactos significativamente negativos (-D), impactos 

moderadamente negativos (-C) e impactos ligeiramente negativos (-A). 

Referente aos impactos significativamente negativos foram verificados a alteração da descarga a jusante em função do período de 

enchimento do reservatório e/ou de desvio permanente do rio, a inundação da vegetação com perda de patrimônio vegetal e o desmatamento dos 

locais das obras com prejuízo da produção florestal. 
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A alteração da descarga a jusante em função do período de enchimento do 

reservatório e/ou de desvio permanente do rio, é um impacto verificado principalmente entre o 

período de construção do barramento e do desvio e do enchimento do reservatório e do canal, 

mas é considerado um dos principais impactos negativos pela alteração que aquele ambiente 

sofre naquele momento. Período esse que a possibilidade do estresse causado, pelas alterações 

bruscas da descarga a jusante, na fauna aquática daquele local pode ser fatal.  

O canal, fica a meia encosta do rio, como pode-se verificar na Figura 38, com 

comprimento de 1.050 metros, sendo que sua forma é trapezoidal com base de 4,00 metros e 

profundidade de aproximadamente 2,5 metros (RECITECH AMBIENTAL). Nos locais em 

solo exposto utilizou-se de revestimento de geomembrana de PEAD – Polietileno de alta 

densidade com o objetivo de impermeabilizar o canal.  

 

 
Figura 38 - Imagem aérea da localização esquemática da PCH. 

Fonte: Recitech ambiental. 

 

Segundo o RAS realizado para a PCH, para o enchimento do reservatório levaram-se 

dois dias e manteve-se uma vazão afluente próxima à vazão com 50% de permanência 

(RECITECH AMBIENTAL). No entanto, para aquele meio houve alteração e esta foi 

significativa, gerando estresse para os indivíduos ali presentes, pois são dois dias de que a vazão 

do rio diminuiu consideravelmente. 

A área alagada total foi de 65 ha, dos quais 8,32 ha referem-se a calha natural do rio, 

ou seja, a área efetivamente alagada é de 56,7 ha. E a área alagada para o reservatório da PCH 

foi de 41,66 ha. De acordo com o Art. 2º da Resolução normativa nº 673 (BRASIL, 2015), são 

empreendimentos considerados PCHs aqueles com área do reservatório que não passam de 13 

km², excluindo a calha do leito regular do rio. Portanto, a área inundada é consideravelmente 
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baixa, apesar de a PCH ter potência para gerar 9 MW e não 30 MW que poderia ser considerado 

para o caso de reservatórios maiores. Mas essa área ser considerada baixa não significa que não 

acarretou impactos significativos, pois, como já mencionado nesta pesquisa deve-se considerar 

o todo envolvido. 

Com a implantação da PCH outro dos principais impactos negativos refere-se a 

inundação da vegetação com perda de patrimônio vegetal pois houve o “alagamento de 33,34 

ha de floresta secundária em estágio inicial/médio de regeneração (floresta antropizada) ” 

(RECITECH AMBIENTAL). 

E ainda entre os impactos significativamente negativos destacou-se o desmatamento 

dos locais das obras e consequente prejuízo da produção florestal, ao qual, somando áreas de 

obras e aberturas de estradas o desmatamento foi de 25,4 ha (RECITECH AMBIENTAL). 

Destaca-se a significância deste impacto, pelo fato de serem suprimidas áreas de vegetação 

nativa, habitat de fauna terrestre e alada.  

Referente às áreas de supressão vegetal e alagamento “o lago terminará 

aproximadamente a 2,50 km da barragem, ocupando áreas de pastos e lavouras temporárias de 

APP’s em uma faixa de 3,50 km seguindo a calha do rio”, além disto, “ocorrerá à elevação do 

nível da água formando um lago que irá ocupar cerca de 30 ha das três propriedades envolvidas, 

somando a APP e canteiro de obras, teremos uma área de impacto as propriedades de 101,55 

ha” (RECITECH AMBIENTAL).  

Com tais impactos, destaca-se a importância das medidas mitigadoras, neste sentido, 

segundo o que está proposto no RAS da PCH é que a APP a ser recuperada na margem no lago 

terá 50 m - Figura 39, enquadrando-se no que é exigido pela Lei nº 12.727. No caso da 

construção da casa e força e demais partes da PCH, e abertura de estradas, terá a supressão da 

vegetação “dever-se-á apresentar medidas compensatórias, podendo ser a incorporação 

proporcional, destas áreas, na APP que será recuperada” (RECITECH AMBIENTAL). Sobre o 

componente desmatamento dos locais das obras, segundo a Lei nº 12.727, de 17 de outubro de 

2012 que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, em seu Art 5° deixa claro que  

 
“Na implantação de reservatório d’água artificial destinado a geração de energia ou 

abastecimento público, é obrigatória a aquisição, desapropriação ou instituição de 

servidão administrativa pelo empreendedor das Áreas de Preservação Permanente 

criadas em seu entorno, conforme estabelecido no licenciamento ambiental, 

observando-se a faixa mínima de 30 (trinta) metros e máxima de 100 (cem) metros 

em área rural, e a faixa mínima de 15 (quinze) metros e máxima de 30 (trinta) metros 

em área urbana” (BRASIL, 2012, grifo da autora). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm#art5
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Figura 39 - Limites da área de alagamento e recomposição da faixa de mata ciliar na bacia 

do Rio Marrecas, com APP de 50 m. 

Fonte: Projeto Básico da PCH apud Recitech ambiental. 

 

Na sequência obteve-se os impactos moderadamente negativos como o assoreamento 

do reservatório, os processos erosivos, a degradação das áreas utilizadas pela exploração de 

material de construção e pelas obras temporárias de construção civil (corte e movimentação de 

solo e rocha), a alteração do ambiente de lótico para lêntico, a qualidade da água, a alteração 

do habitat, a perda de habitats naturais e da disponibilidade alimentar para a fauna terrestre, as 

ameaças de atropelamento de animais silvestres, os ruídos de explosões e máquinas e as 

emissões geradas, a desmobilização de mão de obra contratada ao final das obras e a alteração 

na paisagem como um todo. 

O assoreamento do reservatório, como todos os impactos dependeram das ações de 

mitigação. Ações estas de suma importância tanto para o meio quanto na manutenção e 

operação da PCH. A ocorrência deste impacto tem sua maior significância na fase de 

implantação, pela movimentação de solo, sendo de difícil quantificação e temporário 

(RECITECH AMBIENTAL), mas também ocorre na fase de operação, pois com o tempo e o 

revolvimento de solo a montante do barramento pode causar assoreamento, sendo um fator a 

ser considerado na manutenção da PCH.  

Os processos erosivos também dependem, tanto na fase de implantação quanto de 

operação, das medidas mitigadoras, pois são processos que intensificam sua significância e 

magnitude com o tempo caso não forem tomados os devidos cuidados. São vários os fatores 
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que acarretam os processos erosivos, e também que são intensificados por tais processos, “o 

clima, a topografia, os materiais de origem, a biota e o tempo são os fatores que determinam as 

características dos solos e das quais depende o seu equilíbrio dinâmico. Qualquer mudança em 

uma dessas variáveis certamente irá afetar o solo” (BASTOS e FREITAS, 2010, p. 31). 

No que refere-se a degradação das áreas utilizadas pela exploração de material de 

construção e pelas obras de construção civil tem-se que foram removidos materiais para a 

construção da PCH e também para a abertura de estradas de acesso aos locais de construção, 

além disto, utilizou-se de materiais retirados de jazidas próximas a construção (RECITECH 

AMBIENTAL). Com a construção das obras pode-se perceber impactos como, por exemplo, 

os cortes realizados tanto no solo quanto na rocha, que são vistos na construção de partes da 

PCH, como demonstrados nas Figuras 40, 41 e 42.  

 

 
Figura 40 - Vista do barramento e do desvio construídos, demonstrando sua margem esquerda 

com plantações e a queda d’água natural a jusante do barramento. 

Fonte: Autoria própria (2016). 
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Figura 41 - Vista do canal preenchido e impermeabilizado com a manta, passando a direita 

do leito natural do rio. 

Fonte: Autoria própria (2016). 
 

Com a Figura 42 pode-se ter uma vista do conduto forçado e da casa de força, nota-se 

o corte em solo e rocha realizado para a instalação deste conduto, sendo que o mesmo foi 

“ancorado em blocos de concreto engastados em rocha de boa qualidade” (RECITECH 

AMBIENTAL). Além disto, diagnosticou-se o desmatamento no local para tais construções. 

 

 
Figura 42 - Vista do conduto forçado, próximo a câmara de carga, para a casa de força, 

destaque para o corte em solo e rocha realizado para a instalação deste conduto. 

Fonte: Autoria própria (2016). 
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Além dos impactos identificados individualmente, tem-se que os mesmos são, na 

maioria dos casos, dependentes um do outro, ou seja, quanto maior o processo erosivo, mais 

assoreamento terá e a degradação das áreas utilizadas pela exploração de material de construção 

e pelas obras de construção civil está diretamente ligadas a estes dois impactos, pois auxilia na 

intensificação dos mesmos. Tais processos são explicados por alguns autores como: 

 
“As encostas sofrem com a exploração de recursos naturais e com várias formas de 

uso que os seres humanos têm dado a elas. Os solos, que são a parte mais externa do 

relevo, acumulam toda a sorte de danos, em função de não se levar em conta, na 

maioria das vezes, os riscos associados à sua utilização, o que se torna crítico, por 

exemplo, nas relações entre encostas e as calhas fluviais. O que acontece numa 

encosta acaba se refletindo sobre as calhas fluviais, podendo causar, por exemplo, o 

assoreamento desses corpos líquidos, diminuindo a qualidade e a quantidade de água. 

Assim, um corte de encosta para a construção de uma estrada, por exemplo, precisa 

levar em conta esses fatores, porque do contrário incorrerá em custos de manutenção 

ou recuperação altíssimos” (LIMA-E-SILVA, GUERRA, DUTRA, 2010, p.227). 

 

Naturalmente na localidade onde foi implantada a PCH, existem quedas d’água 

naturais como pode-se verificar na Figura 38, o que propicia um ambiente lótico. No entanto, 

durante a construção e enchimento do reservatório e do canal, aquela localidade, naquele 

momento, sofreu alteração, pois o que antes era um ambiente considerado lótico transformou-

se em um ambiente lêntico. De acordo com (RECITECH AMBIENTAL) na área de fim do 

remanso já era considerado um ambiente lêntico, e nesta área não haverá mudanças 

significativas, mas o diagnóstico desta pesquisa levou em consideração o local como um todo. 

O monitoramento da qualidade da água para esta pesquisa não foi realizado, mas pela 

importância menciona-se que é na fase de implantação da PCH que se verifica a alteração maior 

na qualidade da água, pois ocorrem várias modificações no solo e ao redor do corpo hídrico, 

ocasionando alterações em alguns parâmetros. No entanto, devem-se ter cuidados também na 

fase de operação, por isso, segundo o RAS, a necessidade de limpeza do reservatório antes de 

seu enchimento, uma vez que se não houver a remoção da biomassa ali existente, com o tempo 

essa irá se degradar gerando alterações na qualidade da água. 

No que refere-se a alteração do habitat, tem-se que houve alteração de um ambiente 

lótico para lêntico como descrito anteriormente, o que, por consequência, afeta a fauna aquática, 

porém considerou-se que a PCH opera a fio d’água e está devidamente estruturada como, por 

exemplo, com escadas que auxiliam no deslocamento destes. Quanto a fauna terrestre que 

também sofre com as altercações em seu habitat, e  
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“Dependendo da escala das alterações ou de quem é afetado na comunidade faunística, 

ocorrerão mudanças na composição ou nas populações[...] O normal tem sido a 

presença simultânea de alguns ou de todos eles (fatores que podem contribuir na 

sensibilidade de espécies), numa entropia desastrosa para a fauna aquática nacional” 

(ALMEIDA e TERTULIANO,  2010, p.159-160). 

 

Tal impacto entrelaça-se com o impacto causado através da perda de habitats naturais 

e da disponibilidade alimentar para a fauna terrestre, pois pela supressão de vegetação, além 

da alteração e perda do habitat natural, consequentemente irá ser afetada a disponibilidade de 

alimento para a fauna ali existente.  Ainda tem-se as ameaças de atropelamento de animais 

silvestres, que são acrescidas, já que estes sentem a necessidade de fugir em busca de um novo 

habitat e de alimento, fatores essenciais para a sobrevivência, e é nesta fuga que geralmente 

ocorrem os atropelamentos. 

Neste sentido, o que existe como proposta para mitigar os impactos é uma proposta de 

corredor entre um fragmento de vegetação e a mata ciliar, como verificado na Figura 43 

(RECITECH AMBIENTAL). 

 

 
Figura 43 - Fragmentos identificados na área do empreendimento, e, possíveis locais para 

implantação de corredores ecológicos. 

Fonte: Google Earth (2011), adaptado por Luiz Gustavo E. Vale apud Recitech ambiental. 
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Na fase de implantação há um acréscimo considerável de ruídos de explosões e de 

máquinas além disto, tem-se as emissões geradas neste processo. Tal poluição ocorre 

principalmente na exploração de materiais, na carga e descarga de matérias prima como solo e 

rochas, gerando poeira e através do transito de veículos com a queima de combustível veicular. 

Tais poluentes são de difícil monitoramento e quando lançados se espalham na atmosfera, sendo 

assim de forma cumulativa com outros já existentes e que são gerados e lançados diariamente 

pela ação humana. 

Ao final das obras, tem-se a desmobilização da mão de obra contratada, impacto 

considerado como sendo de importância regional e nacional, pois há vários profissionais 

envolvidos na implantação da PCH. No caso de empresas e profissionais ligados a este tipo de 

trabalho, apesar de cada contratação ser temporária, sempre tem-se a necessidade de 

manutenção e a possibilidade de novos contratos de trabalhos. Mas, para os postos de trabalho 

gerados temporariamente na localidade da instalação, há uma alternância maior. 

Também ao final da fase de implantação pode-se ter uma visão geral da alteração na 

paisagem como um todo como demonstrado na Figura 6 desta pesquisa. Sendo visualmente 

sentido impactos referentes a supressão de vegetação, e suas consequências na fauna e solo, o 

que vem de encontro com os resultados das questões referentes aos impactos percebidos em 

ambos os questionários aplicados. 

Sobre os impactos negativos, por fim, obteve-se os considerados como impactos 

ligeiramente negativos, ou seja, impactos negativos de menor significância para o meio quando 

comparados aos demais impactos, como a interferência no uso do solo, a perda de área de 

pastagem, a interferência em terras vizinhas, resíduos sólidos, esgotamento sanitário, área de 

bota-fora, as instalações e alojamentos durante as obras, a proliferação e vetores, a diminuição 

da pesca, a interferência no potencial turístico e os riscos de acidentes de trabalho. 

A interferência no uso do solo pode ser resumida na supressão de vegetação, em parte 

nativa e na utilização de locais antes utilizados para agricultura. Além disto, tem-se como uma 

interferência no uso do solo, quando trata-se de acrescentar um empreendimento que antes não 

existia, no entanto, através dos mapeamentos e levantamentos demonstrados nos itens 

anteriores desta pesquisa, aferiu-se que a localidade em questão tem suporte para 

empreendimentos deste porte. 

Especificamente sobre a perda de área de pastagem, tal impacto não foi significativo 

ao ponto de tornar-se a produção não viável e, além disto, como mencionado pelos lindeiros, 
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os mesmos não se sentem prejudicados, comentando ainda que tal empreendimento veio para 

acrescentar. 

E sobre a interferência em terras vizinhas, segundo relatos de moradores lindeiros, os 

mesmos, ou não utilizavam diretamente as terras utilizadas para a implantação da PCH, ou 

utilizavam pouco, o que com as negociações, concluíram que este quesito, não foi um impacto 

considerados como significativo. Mas para esta pesquisa, enquadrou-se ainda como negativo 

pois entende-se que teve esta interferência e alteração no meio. 

Quanto aos resíduos sólidos gerados pelos trabalhadores envolvidos, considerou-se 

sendo de caráter temporário, para aquela localidade; cumulativo por se acumular no ambiente, 

independentemente de onde estes trabalhadores estiverem. No caso dos resíduos orgânicos, a 

disposição era realizada em uma vala coberta por solo, depois de utilizada diariamente, já os 

resíduos comuns eram destinados ao aterro municipal e os recicláveis a alguma associação de 

Mangueirinha (RECITECH AMBIENTAL). Da mesma forma tem-se o esgotamento sanitário, 

que foi realizado um sistema do tipo fossa sumidouro que ao final das obras foi drenado por 

caminhão limpa fossa e encaminhado ao tratamento adequado. Na fase de operação da PCH 

ainda haverá a ocorrência destes dois impactos, no entanto em proporções significativamente 

menores. 

A área de bota-fora aparece como um impacto negativo, embora grande parte do que 

foi retirado para as obras reutilizou-se para aterramento, ainda teve materiais que precisaram 

ser realocados. Como no caso do corte das árvores que em parte foram depositadas fora da área 

destinada à preservação, posicionadas em partes da poligonal que contorna a APP do 

reservatório, servindo de abrigo e deslocamento para a fauna, e outra parte se encontra em 

processo de remoção para uso nas propriedades de ambas as margens (A. MÜLLER, 2015).  

Sobre os alojamentos/instalações durante as obras, houve a locação de uma residência 

no Distrito de Covó não tendo a necessidade de dormitórios no local da obra. Mas, foram 

necessários outros tipos de construções na localidade, para o melhor andamento das obras, 

como o refeitório, uma pequena oficina, escritório e almoxarifado (A. MÜLLER, 2015), sendo 

que todas as instalações foram retiradas ao final da obra. 

A proliferação de vetores é considerada um impacto negativo, uma vez que há a 

supressão da vegetação, há disposição de resíduos e geração de efluentes, a proliferação de 

vetores é facilmente atraída, tal impacto foi considerado de permanência temporária por 

acreditar ocorrer em maior escala na fase de instalação, no entanto caso não haja manutenção 

adequada principalmente do canal e reservatório poderá se tornar permanente e cumulativo. 
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Quanto aos riscos de acidente de trabalho, é um impacto de caráter negativo, mas 

existem prevenções tomadas para que nada ocorra.  

E referente a interferência no potencial turístico, tem-se que no local da implantação 

da PCH há duas cachoeiras, anteriormente exploradas por moradores da região, apesar de, como 

destacado no RAS, não ter acesso ao local. A alteração neste ambiente ocorreu e destaca-se 

principalmente a vazão de água, a qual foi modificada pelo barramento. Mas este impacto a 

princípio de caráter negativo, pode tornar-se, no futuro, um impacto de caráter positivo, caso 

sejam viabilizadas, a caminho e no local da PCH, um itinerário para a população e visitantes 

poderem conhecer a PCH e as belas vistas naturais da localidade.  

Como impacto significativamente positivo obteve-se a rede viária, impacto este 

verificado pela sua ampliação e melhoria que ficou evidente através dos questionários aplicados 

aos lindeiros e pelas visitas in loco. 

Na sequência, como impactos moderadamente positivos obteve-se a oportunidade de 

emprego, as novas oportunidades para a economia, o aumento de arrecadação tributária 

municipal e a indenização e regularizações para com os lindeiros. 

Sobre a oportunidade de emprego tem-se que apesar de a grande gama de 

trabalhadores envolvidos no empreendimento serem temporários, gerasse empregos. Digo a 

maioria, pois na fase de operação da obra é necessária ao menos uma pessoa para 

monitoramento e também se considerou o pessoal necessário para a manutenção da PCH. 

Como as novas oportunidades para a economia considerou-se tanto o durante a 

implantação da PCH que é necessário todo um leque de profissionais e empresas envolvidas 

quanto o depois da construção, ou seja, na fase de operação e, portanto geração de energia 

efetivamente, pois essa energia é gerada com um intuito o qual irá auxiliar na economia 

regional/nacional, seja para o funcionamento de mais postos de trabalho, e até para o caso da 

venda de energia para a concessionária responsável que irá disponibilizar para a população.  

Como a PCH está implantada no município de Mangueirinha a médio e longo prazo o 

município terá aumento da arrecadação tributária municipal, principalmente com imposto 

sobre a circulação de mercadorias e serviços (RECITECH AMBIENTAL). 

E no caso dos lindeiros, houve a indenização e regularizações da utilização de parte 

de propriedades, além disto, não houve a necessidade de nenhuma realocação de famílias 

lindeiras. 

Por fim, entre os impactos ligeiramente positivos obteve-se a maior oferta de energia 

consequentemente contribuição para a redução de custos relacionados a outras fontes de 
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energia, o que demonstra-se como um impacto positivo já que as PCHs no Brasil vem 

aumentando sua abrangência seja para diminuir tais custos vindos de energia geradas, por 

exemplo, por termoelétricas, e/ou também para minimizar as grandes faltas de energia. 

 

 

5.4 ANÁLISE ENTRE A CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DAS 

PCHS E OS IMPACTOS DIAGNOSTICADOS 

 

 

Com os resultados das matrizes das PCHs Canhadão e Tigre, pode-se perceber que 

pelo motivo das PCHs estarem na mesma região e serem similares quanto a sua forma, 

basicamente verificaram-se os mesmos impactos com poucas alterações nos graus de 

significância. Dentre as diferenças percebidas pelas duas PCHs a que mais se destacou foi o 

comprimento do perímetro do canal que é consideravelmente maior para o caso da PCH 

Canhadão, o que consequentemente necessitou de uma quantidade maior de modificações no 

ambiente. Outros impactos que ficaram mais perceptíveis foram: o processo de desmatamento, 

o desvio do rio, as alterações na vazão de água a jusante no momento do enchimento do 

reservatório, a movimentação de solo e a explosão de rochas para durante a construção.  

A possibilidade de ter conhecido a PCH Canhadão desde o início das obras, ou seja, 

ter visualizado as alterações geradas no meio foi de suma importância, pois, por exemplo, a 

PCH Tigre, quando iniciou esta pesquisa, já estava concluída sua fase de instalação, para tanto, 

não visualizou-se os impactos de forma mais detalhada, o que acarretou numa visão mais 

generalizada dos impactos, uma vez que esta pesquisadora não conhecia as áreas de estudo 

antes do início da pesquisa. Este fato salienta a importância de analisar todas as fases de um 

empreendimento. 

Conforme foi-se preenchendo e analisando ambas as matrizes, percebeu-se que o 

método RIAM, ao fragmentar os componentes do meio ambiente facilita no preenchimento, no 

entanto, em uma análise final verifica-se a necessidade de considerar o todo, pois um impacto 

intervém na formação ou ampliação de outro. Por exemplo, quando citado impactos em relação 

a supressão de vegetação, com revolvimento do solo, gerando erosão tanto com esta atividade 

em específico quanto pela necessidade de cortes em solo para a implantação de partes da PCH, 

acarretando consequentemente assoreamento do corpo hídrico. Nesta perspectiva, traz-se a 
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seguinte colocação que enfatiza a caracterização ambiental a partir das mudanças percebidas 

no ambiente: 

 
“a vegetação terrestre, seja ela espontânea ou introduzida pelo homem, encarada como 

resposta que reflete a interação dos fatores abióticos e bióticos como componente das 

paisagens construídas, tem como condições constituir-se em um instrumento de 

caracterização ambiental [...] as mudanças ambientais, provocadas pela vegetação, 

tem seus fatores de alteração levantados, considerando-se as origens causadas pela 

atividade natural ou antrópica” (ALMEIDA e TERTULIANO, 2010, p. 156-157). 

 

No caso das atividades de origem antrópica  

 
“evidencia-se aqui o desmatamento ou corte raso para a implantação de atividades 

agro-silvo-pastoris, abertura de estradas, implantação de grandes obras de infra-

estrutura e de reflorestamento com espécies exóticas. Assim consideram-se impactos 

diretos ou indiretos. Impactos diretos – perda da biodiversidade e fragmentação da 

biota, proporcionando insulamento ao nível do indivíduo e das comunidades vegetais. 

Invasão por espécies exóticas e ruderais [...] impactos indiretos – perda da fertilidade 

do solo por lixiviação de micronutrientes, diminuição da capacidade de 

armazenamento hídrico no solo, implantação de processos erosivos e consequente 

assoreamento dos corpos d’água e perda do solo arável. Formação de voçorocas” 

(ALMEIDA e TERTULIANO, 2010, p. 156-157). 

 

Com os resultados obtidos através dos mapeamentos pode-se perceber que a região 

onde as PCHs em estudo foram implantadas, já vendo sendo antropizada a algum tempo, não 

percebendo alterações drásticas do ano de 2013 para 2017. As alterações verificadas no uso e 

ocupação do solo foram mais percebidas pelas atividades agrícolas desenvolvidas na região. 

Ao falar em mudanças no meio ambiente deve-se ter uma visão holística do assunto, 

uma vez que  

 

“um processo de mudanças não constitui nada de verdadeiramente novo; a mudança 

é intrínseca a vida. A velocidade com que ocorrem as mudanças é o que passa a ser 

cada vez mais a marca de nosso tempo. Esta velocidade de mudanças se acelera ao 

longo da história” (ALMEIDA e TERTULIANO, 2010, p. 168). 

 

Além disto, uma das maiores preocupações é o crescimento constante da população 

mundial, pois todos desejam uma qualidade de vida melhor o que “potencializa algum tipo de 

colapso (como um esgotamento da capacidade regenerativa natural) nos sistemas de 

manutenção da vida que nos fornecem ar, água e solo para sobrevivência” (LIMA-E-SILVA, 

GUERRA e DUTRA, 2010, p. 217). 

Neste sentido, cabe uma reflexão do quão necessário vem a ser novas obras para 

fomentar o crescimento de energia do país. Pois este colapso descrito acima também tem 

relação com o consumismo desenfreado, que por um lado necessita de matéria prima e energia 

para sua produção, e por outro lado gera quantidades exorbitantes de resíduos que infelizmente, 



141 

 

 

 

em sua grande maioria, ainda são destinados erroneamente, causando impactos ambientais e 

socioeconômicos desnecessários. Desnecessários ao ponto de vista de que primeiramente deve-

se analisar a real necessidade de compra e, depois disto, o desperdício que gera-se na destinação 

inadequada dos resíduos, desperdiçando, grandes espaço para sua disposição, energia provinda 

dos resíduos orgânicos, reutilização dos resíduos orgânicos na forma de compostagem por 

exemplo, e, resíduos recicláveis tanto na forma de reutilização quanto no próprio processo de 

reciclagem, o que consequentemente, necessita de menos matéria prima para a produção dos 

novos produtos. 

No entanto, para Lima-e-Silva, Guerra e Dutra (2010), existem ações de impacto 

positivo, que objetivam o não esgotamento dos recursos naturais, como por exemplo, “a gestão 

responsável das unidades de conservação (parques e reservas), o reflorestamento de áreas 

degradadas [...] a gestão responsável do problema ambiental dentro das empresas” (p. 217-218). 

 

“Aliado ao crescimento populacional, a pressão ambiental e social fez-se sentir, e 

trouxe à tona a necessidade de um desenvolvimento que não conduza a exaustão dos 

recursos naturais, nem degrade perigosamente os sistemas de manutenção da vida. A 

viabilidade deste projeto de sociedade ocorrerá mais rápida e facilmente se a 

sociedade como um todo [...] considerar seriamente os custos associados aos danos 

ambientais. Em outros termos, o planeta é finito, e na verdade está ficando pequeno 

para os seres humanos” (LIMA-E-SILVA, GUERRA e DUTRA, 2010, p. 218-219). 

 

Neste sentido, ao falar sobre impactos ambientais gerados por empreendimentos deve-

se relacionar com as medidas mitigadoras necessárias para que a atividade possa ser 

devidamente liberada, acrescentando a este assunto, para o caso de barragens fala-se que  

 

“mesmo que projetadas dentro das técnicas modernas e buscando provocar poucos 

impactos ambientais negativos, produz conflitos de objetivos, especialmente com a 

proteção e o aproveitamento dos recursos naturais. Por esta razão, na concepção e 

dimensionamento, na implantação e na operação de barragens, o empreendedor deve 

adotar uma série de medidas no sentido de evitar e/ou atenuar impactos ambientais 

negativos decorrentes desta atividade” (DIAS (coord), 2008).  

 

Com isso, enfatiza-se a importância das PCHs em estudo efetivamente implantarem 

de forma responsável as medidas mitigadoras que se propuseram a realizar, aumentando e 

mantendo as práticas conservacionistas do local. 
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CONCLUSÃO 

 

 

As Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs como alternativa para geração de energia 

elétrica vem sendo incentivadas nacionalmente nos últimos anos, o que se passou a ser também 

estudadas de maneira mais detalhada, pela necessidade que foi se gerando com o crescente 

aumento da quantidade deste tipo de empreendimento. 

Com as respostas e análises dos questionários obteve-se um retorno ao objetivo que 

era ter uma percepção referente ao que os públicos analisados viam em relação as PCHs. Sendo 

que percebeu-se uma visão com tendência positiva dos lindeiros para com as PCHs em estudo, 

este resultado pode ser devido a alguns fatores importantes a serem considerados, como por 

exemplo, o fato de que nenhum lindeiro precisou ser realocado e em uma visão geral as PCHs 

trouxeram benefícios para os mesmos, já que para alguns casos houve a melhoria e até a 

implantação de estradas perpassando pelas propriedades, facilitando assim o transporte para 

estas famílias. Para além disto, a indenização, quando comentada por alguns lindeiros através 

do questionário, também se apresentou como um fator positivo, já que antes ou não era utilizada 

a área ou tinha menos rentabilidade do que com a indenização. 

No caso da aplicação dos questionários para o público em geral, observou-se uma visão 

diferenciada quando comparada com a dos lindeiros, para a maioria destes, aproximadamente 

58%, ou são contra ou acham que tem formas mais sustentáveis para a geração de energia 

elétrica, tal resultado foi relacionado, em parte, com o fato de haver outras PCHs no município, 

o que pode ter influenciado nas respostas destes entrevistados. Além destas hipóteses já 

mencionadas a respeito das respostas, pode-se atribuir ainda essa diferença ao ver diferenciado 

do público que respondeu aos questionários, sendo no caso dos lindeiros a maioria homens e 

no caso do público em geral a maioria mulheres e/ou também pela forma com que os 

entrevistados conhecem as PCHs.  

Para acrescentar a análise dos impactos de ambas as PCHs foram realizados mapas. 

Com os resultados verificados através dos mapas de uso e ocupação do solo, os mesmos 

demonstraram que as bacias hidrográficas onde as PCHs em estudo foram construídas já eram 

antropizadas, principalmente pelo uso e ocupação do solo destinados a atividades agrícolas e 

pastagem, além disto, apareceram também porções de solo exposto, o que possivelmente está 

associado a tais atividades, e fragmentos de mata, sendo em parte, mata nativa. Com os mapas 

de hidrografia, altimetria, declividade, classes de solo, pode-se constatar que a região é 
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considerada estável para obras deste porte, uma vez que está sobre rocha basáltica e distribuição 

de latossolo. 

E já com um diagnóstico mais aprofundado dos impactos, construiu-se a matriz de 

avaliação de impactos rápida – RIAM. Com a aplicação do método RIAM verificou-se que o 

mesmo vem a acrescentar em um estudo de impacto ambiental, resumindo-o e facilitando aos 

leitores a compreensão dos resultados. O método possibilita constatar logo de imediato os 

impactos considerados mais significativos tanto negativamente quando positivamente 

analisando suas particularidades nos diferentes meios em que a matriz possibilita fragmentar. 

Com os resultados das matrizes pode-se identificar que os significativamente negativos foram: 

a alteração da descarga a jusante em função do período de enchimento do reservatório e/ou de 

desvio permanente do rio, a inundação da vegetação com perda de patrimônio vegetal, o 

desmatamento dos locais das obras com prejuízo da produção florestal, o assoreamento do 

reservatório, os processos erosivos, a degradação das áreas utilizadas pela exploração de 

material de construção e pelas obras temporárias de construção civil (corte e movimentação de 

solo e rocha). E o impacto significativamente positivo foi: a rede viária, seja pelas benfeitorias 

ou pela abertura de novas vias. 

Dentre os impactos diagnosticados, salienta-se a importância de serem realizadas as 

medidas mitigadoras e a manutenção daquele ambiente ainda mais vulnerável pelas alterações 

realizadas, destaca-se também a importância de uma equipe multidisciplinar trabalhando de 

forma conjunta em todas as fases do empreendimento. Neste sentido, sendo aplicadas as 

medidas mitigadoras descritas nos estudos ambientais das PCHs de forma responsável e eficaz, 

auxiliando o meio a se equilibrar/regenerar novamente, tais impactos serão, em parte, 

minimizados e com o tempo, dependendo da significância, podem passar a serem vistos como 

parte integrante daquele meio.  

Portanto, pode-se dizer que no contexto em que se vive, de crescimento populacional, 

de aumento desenfreado em relação ao consumismo, de grande expansão da tecnologia, as 

PCHs, quando de forma responsável desde a escolha do local de implantação até sua 

manutenção na fase de operação ou se for o caso em uma desativação, são uma das formas mais 

sustentáveis que pode ser utilizada na região estudada.  

Destaca-se que não foram estudadas outras formas de geração de energia e seus 

impactos neste estudo, no entanto quando comparadas com fontes não renováveis prioriza-se a 

utilização de fontes renováveis e no caso da região estudada as PCHs vêm como uma alternativa 

viável aproveitando-se dos recursos hídricos disponíveis. Além disto, termos de referência, 
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checklists e trabalhos de revisão bibliografica servem para auxiliar no levantamento dos 

impactos e nas tomadas de decisões, mas não devem ser tomados como verdade única. Nesse 

sentido, os questionários, mapas e as matrizes apresentados neste estudo serviram para auxiliar 

na compreensão dos impactos gerados pelas PCHs em estudo, mas não são de forma alguma 

um produto único, acabado e que não possa ser acrescido de outros métodos para a análise final.  

No município em que as PCHs em estudo estão implantadas há outras PCHs em fase 

de planejamento e implantação, fato este percebido durante a pesquisa. Neste sentido destaca-

se que não foram considerados os impactos cumulativos causados por todos estes 

empreendimentos nesta pesquisa.  

 

SUGESTÕES PARA FUTUROS ESTUDOS 

 

Para direcionar os próximos e possíveis estudos, tanto da região analisada na presente 

pesquisa, quanto envolvendo o contexto de impacto ambiental em pequenas centrais 

hidrelétricas, seguem–se alguns itens: 

 Ao citar durante a presente pesquisa sobre a importância em analisar o ambiente como 

um todo, há vários aspectos muitas vezes não pesquisados e que nos fazem compreender 

o porquê daquele empreendimento naquele local, aprofundando-se ainda mais, todas as 

mudanças que foram ocorrendo com o passar do tempo para chegar ao que o ambiente 

presente nos mostra. Dentro deste contexto, cabe uma pesquisa detalhada para verificar 

todo o contexto histórico das PCHs no Sudoeste do Paraná. Possivelmente incluindo os 

locais apropriados para a instalação das mesmas, podendo trazer ainda, dependendo do 

objetivo, possíveis locais para a implantação de novos empreendimentos. Locais estes 

onde não sejam necessárias modificações tão significativas quanto em outros. 

 Pode-se realizar pesquisa focada a compreender os interesses de todos os envolvidos, 

com entrevistas abertas para empreendedores, trabalhadores, população, buscando 

conhecer as diferentes opiniões e o porquê destas em relação as PCHs.  

 Procurando dar continuação a esta pesquisa, de forma macro cabe realizar um estudo 

mais completo no sentido de analisar os impactos ambientais cumulativos de todas as 

PCHs do município e arredores ou da bacia como um todo. E de forma micro cabe 

analisar o andamento e a efetividade da implantação das medidas mitigatórias, ou seja, 

se as mesmas, foram efetivamente implantadas de forma eficaz, baseando-se por 

exemplo no que foi apresentado no RAS. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS LINDEIROS DAS PCHs4 

 

 1 QUALIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO – LINDEIROS    Data:  

 

1-Sexo: ( )    2-Idade: _____anos        3-Propriedade próxima à PCH: ( ) Canhadão ( ) Tigre  

 

4-Residência: ( ) própria ( ) alugada  

 

5-Como chega a água na sua casa? ( ) poço artesiano ( ) rede pública ( ) outra forma 

  

6-Quantas pessoas moram nesta residência?  

( ) Moro sozinho ( ) Uma a três ( ) Quatro a sete ( ) Oito a dez ( ) mais de 10  

 

7-Quanto tempo reside neste local?  

( ) menos de 1 ano ( ) 1 a 3 anos ( ) 4 a 7 anos ( ) 8 a 10 anos ( ) mais de 10 anos  

 

8-Qual sua ocupação atual?  

( ) Na agricultura, no campo, na fazenda ou na pesca.  

( ) Na indústria.  

( ) Na construção civil.  

( ) No comércio, banco, transporte, hotelaria ou outros serviços.  

( ) Como funcionário(a) do governo federal, estadual ou municipal.  

( ) Como profissional liberal (médicos, advogados, arquitetos, dentistas, jornalistas, etc).  

( ) Autônomo (pintor, eletricista, feirante, ambulante, etc).  

( ) Trabalho em minha casa informalmente (costura, cozinha, artesanato, etc.).  

( ) Trabalho doméstico em casa de outras pessoas  

( ) Aposentado/a  

( ) Não trabalho ou do lar  

( ) Outro. Especifique: ________________  

 

9-Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com o(a) senhor(a), quanto é, 

aproximadamente, a renda familiar mensal? (Salário mínimo = 937,00)  

( ) Até 1 salário mínimo  

( ) De 1 a 3 salários mínimos  

( ) De 3 a 6 salários mínimos  

( ) De 6 a 9 salários mínimos  

( ) De 9 a 12 salários mínimos  

( ) De 12 a 15 salários mínimos  

( ) Mais de 15 salários mínimos.  

( ) Não quis informar  

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Questionário elaborado tendo como base questões elaboradas por Guilherme Rodrigues Lima, 2012, e 

questionário socioeconômico ENCCEJA, 2013 do INEP. 
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10-Qual seu grau de escolaridade?  

( ) Sem Estudo  

( ) Ensino Fundamental completo  

( ) Ensino Fundamental incompleto  

( ) Ensino Médio completo  

( ) Ensino Médio incompleto  

( ) Nível Superior completo  

( ) Nível Superior incompleto  

( ) Pós graduação  
 

2 CONHECIMENTO SOBRE AS PCHs  
 

11-Você tem conhecimento da existência da PCH Tigre/ Canhadão? ( ) sim ( ) não  
 

12-Você conhece as PCHs através:  

( ) Do nome  

( ) Da região onde localizam-se  

( ) De notícias da rádio, jornal, televisão, internet  

( ) De conversas informais  

( ) De pessoas ligadas a construção (pesquisadores, empresários, funcionários)  

( ) Outro. Especifique: _______________  
 

13-Sobre esta forma de geração de energia (hidrelétrica), o que o(a) senhor(a) acha?  

( ) sou contra  

( ) acho que tem formas mais sustentáveis  

( ) não sei opinar sobre o assunto  

( ) sou a favor  

( ) esta é a forma mais sustentável que conheço  

 

14-Teve algum tipo de conversa com o(a) senhor(a) sobre a PCH antes do início das obras, para 

explicar o que seria realizado, ou para dizer a finalidade da energia da PCH?  

( ) sim ( ) não  
 

3 SOBRE OS IMPACTOS  
 

15-A qualidade de vida do(a) senhor(a) depois da construção da PCH  

( ) piorou muito ( ) piorou pouco ( ) está igual ( ) melhorou pouco ( ) melhorou muito  

 

16-Depois que a PCH foi feita o(a) senhor(a) conseguiu manter as mesmas atividades de trabalho 

de antes da barragem? ( ) sim ( ) não. Se não, por quê?  
 

17-Quais mudanças o(a) senhor(a) percebeu no meio ambiente desde o início das obras, por 

ordem numérica hierárquica de impacto?  

( ) alterações no solo  

( ) alterações na qualidade das plantações  

( ) alterações na quantidade das plantações  

( ) alterações nas estradas  

( ) alterações na fauna (animais)  

( ) alterações na flora (vegetação)  

( ) aumento de vetores  

( ) aumento das enchentes  

( ) diminuição na quantidade de água a jusante (depois) do barramento  

( ) não percebi nenhuma mudança  

( ) outras. Especifique ______________  
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18-Com o passar do tempo a PCH pode afetar em quantidade ou qualidade as produções na 

agricultura próxima a PCH? ( ) sim ( ) não ( ) Não sei  

 

19-A utilização que o senhor (a) tinha para com o rio onde houve construção da PCH continua 

igual? ( ) sim ( ) não  

 

20-O(a) senhor(a) pescava no rio próximo a PCH? ( ) sim ( ) não  

 

21-Se sim, e isso continua? ( ) sim ( ) não Se sim, com relação à quantidade de peixes: ( ) 

diminuiu muito ( ) diminuiu pouco ( ) continua igual ( ) aumentou pouco ( ) aumentou muito  

 

22-Teve mudança no curso do rio? ( ) sim ( ) não ( ) Não sei  

 

23-O que o(a) senhor(a) pensa sobre o futuro do rio com relação aos seus usos?  

( ) vai piorar muito ( ) vai piorar pouco ( ) continuará igual ( ) vai melhorar pouco  

( ) vai melhorar muito  

 

24-Existem casas que ficaram danificadas por causa das obras e/ou da barragem?  

( ) sim ( ) não  

 

25-Depois da construção da PCH houve falta de água com frequência? ( ) sim ( ) não  

 

26-Depois da construção da PCH houve falta de energia elétrica com frequência?  

( ) sim ( ) não  

 

27-Houve o desaparecimento de algum patrimônio cultural? ( ) sim ( ) não  

 

28-Se sim, qual? __________________  

 

29-Em sua opinião, como ficou o município depois da barragem?  

( ) piorou muito ( ) piorou pouco ( ) está igual ( ) melhorou pouco ( ) melhorou muito  

 

30-Em relação às estradas de acesso a sua propriedade:  

( ) piorou muito ( ) piorou pouco ( ) está igual ( ) melhorou pouco ( ) melhorou muito  

 

31-Com a construção da PCH, a oferta de trabalho:  

( ) piorou muito ( ) piorou pouco ( ) está igual ( ) melhorou pouco ( ) melhorou muito  

 

32-Ocorreram perdas que não foram compensadas? ( ) sim ( ) não  

 

33-Se sim, quais? _____________________  

 

34-Pessoas tiveram de ser realojadas? ( ) sim ( ) não  
 

Caso o entrevistado tenha sido removido/indenizado fazer as perguntas a seguir:  
 

35-A casa ou o valor que o(a) senhor(a) recebeu de indenização é condizente com o que o 

senhor(a) considerava justo. ( ) sim ( ) não  
 

36-As áreas atingidas eram produtivas? ( ) sim ( ) não  
 

37-Houve apoio técnico efetivo aos proprietários rurais? ( ) sim ( ) não 
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS MORADORES DAS ÁREAS DE 

INFLUÊNCIA INDIRETA5 

 

1 QUALIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO – PÚBLICO GERAL Data:  

 

1-Sexo: ( )      2-Idade: _____ anos      3-Residência: própria ( ) alugada ( )  

 

4-Local da residência: ( ) Município de Mangueirinha ( ) Distrito de Covó ( ) Zona Rural  

 

5-Quanto tempo reside neste local?  

( ) menos de 1 ano ( ) 1 a 3 anos ( ) 4 a 7 anos ( ) 8 a 10 anos ( ) mais de 10 anos  

 

6-Qual sua profissão atual?  

( ) Na agricultura, no campo, na fazenda ou na pesca.  

( ) Na indústria.  

( ) Na construção civil.  

( ) No comércio, banco, transporte, hotelaria ou outros serviços.  

( ) Como funcionário(a) do governo federal, estadual ou municipal.  

( ) Como profissional liberal (médicos, advogados, arquitetos, dentistas, jornalistas, etc).  

( ) Autônomo (pintor, eletricista, feirante, ambulante, etc).  

( ) Trabalho em minha casa informalmente (costura, cozinha, artesanato, etc.).  

( ) Trabalho doméstico em casa de outras pessoas  

( ) Aposentado/a  

( ) Não trabalho ou do lar  

( ) Outro. Especifique: ________________  

 

7-Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com o(a) senhor(a), quanto é, 

aproximadamente, a renda familiar mensal? (Salário mínimo = 937,00)  

( ) Nenhuma renda  

( ) Até 1 salário mínimo  

( ) De 1 a 3 salários mínimos  

( ) De 3 a 6 salários mínimos  

( ) De 6 a 9 salários mínimos  

( ) De 9 a 12 salários mínimos  

( ) De 12 a 15 salários mínimos  

( ) Mais de 15 salários mínimos.  

( ) Não quis informar  

 

8-Qual seu grau de escolaridade?  

( ) Sem Estudo  

( ) Ensino Fundamental completo  

( ) Ensino Fundamental incompleto  

( ) Ensino Médio completo  

( ) Ensino Médio incompleto  

( ) Nível Superior completo  

( ) Nível Superior incompleto  

( ) Pós graduação  

 

                                                 
5Questionário elaborado tendo como base questões elaboradas por Guilherme Rodrigues Lima, 2012. E pelo 

questionário socioeconômico ENCCEJA, 2013 do INEP. 
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2 CONHECIMENTO SOBRE AS PCHs  
 

9-Você sabe da existência da PCH Tigre? ( ) sim ( ) não  
 

10-Você sabe da existência da PCH Canhadão? ( ) sim ( ) não  
 

11-Você conhece as PCHs através:  

( ) Do nome  

( ) Da região onde localizam-se  

( ) De notícias da rádio, jornal, televisão, internet  

( ) De conversas informais  

( ) De pessoas ligadas a construção (pesquisadores, empresários, funcionários)  

( ) Outro. Especifique: ____________________  

 

12-Sobre esta forma de geração de energia (hidrelétrica), o que o(a) senhor(a) acha?  

( ) sou contra  

( ) acho que tem formas mais sustentáveis  

( ) não sei opinar sobre o assunto  

( ) sou a favor  

( ) esta é a forma mais sustentável que conheço  

 

3 AVALIAÇÃO EM RELAÇÃO À PRESENÇA DAS PCHs NO MUNICÍPIO  
 

13-A oportunidade de trabalho durante as obras: ( ) piorou muito ( ) piorou pouco  

( ) está igual ( ) melhorou pouco ( ) melhorou muito  

 

14-A oportunidade de trabalho após as obras: ( ) piorou muito ( ) piorou pouco  

( ) está igual ( ) melhorou pouco ( ) melhorou muito  

 

15-O movimento do comércio durante as obras: ( ) piorou muito ( ) piorou pouco  

( ) está igual ( ) melhorou pouco ( ) melhorou muito  

 

16-O movimento do comércio após as obras: ( ) piorou muito ( ) piorou pouco  

( ) está igual ( ) melhorou pouco ( ) melhorou muito  
 

17-Durante o período das obras o preço dos aluguéis das casas: ( ) diminuiu muito  

( ) diminuiu pouco ( ) está igual ( ) aumentou muito ( ) aumentou pouco  
 

18-O preço dos produtos de comércio alimentício durante as obras: ( ) diminuiu muito  

( ) diminuiu pouco ( ) está igual ( ) aumentou muito ( ) aumentou pouco  
 

19-O preço dos materiais de construção durante as obras: ( ) diminuiu muito  

( ) diminuiu pouco ( ) está igual ( ) aumentou muito ( ) aumentou pouco  
 

20-A ocorrência de doenças: ( ) diminuiu muito ( ) diminuiu pouco ( ) está igual  

( ) aumentou muito ( ) aumentou pouco  
 

21-A violência: ( ) diminuiu muito ( ) diminuiu pouco ( ) está igual ( ) aumentou muito  

( ) aumentou pouco  
 

22-Antes da barragem, com que frequência você utilizava os rios, as Cachoeiras onde localizam-

se hoje as PCHs? ( ) nunca ( ) raramente ( ) as vezes ( ) frequentemente ( ) sempre  
 

23-Continua realizando as mesmas atividades de lazer relacionadas com os rios normalmente? 

( ) sim ( ) não  
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4 COMPARANDO O ANTES E O DEPOIS DA IMPLANTAÇÃO DAS PCHS, 

RESPONDA AS PRÓXIMAS QUESTÕES (ATÉ A LINHA):  
 

24-A oferta de energia elétrica: ( ) piorou muito ( ) piorou pouco ( ) está igual  

( ) melhorou pouco ( ) melhorou muito  

 

25-A coleta de resíduos: ( ) piorou muito ( ) piorou pouco ( ) está igual ( ) melhorou pouco ( ) 

melhorou muito  

 

26-O transporte público: ( ) piorou muito ( ) piorou pouco ( ) está igual ( ) melhorou pouco ( ) 

melhorou muito  

 

27-A qualidade do atendimento médico público: ( ) piorou muito ( ) piorou pouco  

( ) está igual ( ) melhorou pouco ( ) melhorou muito  

 

28-Estado de manutenção das ruas e estradas: ( ) piorou muito ( ) piorou pouco  

( ) está igual ( ) melhorou pouco ( ) melhorou muito  

 

29-Áreas de recreação ou lazer: ( ) piorou muito ( ) piorou pouco ( ) está igual  

( ) melhorou pouco ( ) melhorou muito  

 

30-A qualidade/quantidade da água que é utilizada na sua residência:  

( ) piorou muito ( ) piorou pouco ( ) está igual ( ) melhorou pouco ( ) melhorou muito  

 

31-A qualidade/quantidade da água que é utilizada em seu trabalho:  

( ) piorou muito ( ) piorou pouco ( ) está igual ( ) melhorou pouco ( ) melhorou muito  

______________________________________________________________________  

5 AVALIAÇÃO SOBRE O FUTURO DO MUNICÍPIO NA PRESENÇA DAS PCHS  
 

32-Você acha que as PCHs trouxeram benefícios ao município? ( ) sim ( ) não  

 

33-Se sim, quais?  

 

34-Você considera que as PCHs trouxeram prejuízos ao município: ( ) sim ( ) não  

 

35-Se sim, quais?  

 

36-Depois da construção das PCHs a Prefeitura cuidou melhor do município? ( ) sim ( ) não  

 

6 MEDIDAS REALIZADAS EM RELAÇÃO AOS IMPACTOS  
 

37-Os responsáveis pelas PCHs realizaram medidas para reduzir os impactos causados ao meio 

ambiente e a população? ( ) sim ( ) não  
 

38-Se sim, essas medidas foram o suficiente? ( ) sim ( ) não  
 

39-Se não, o que poderia ser feito?  
 

40-Em relação ao meio ambiente e aos impactos, como você percebe a instalação das PCHs 

( ) Impactou, e não foi feito nada para minimizar os impactos  

( ) Impactou, mas estão minimizando os impactos  

( ) Não impactou o meio ambiente  

( ) Não sei informa 


