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1 INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

 

Saltinho Energética S/A 

CNPJ n° 14.142.685/0001-15 

CTF IBAMA: 7108602 

Endereço: Rodovia Carlos Daux, 500, Torre I, sala 404, João Paulo, 

Florianópolis, SC, CEP 88030-000 

Representante Legal: Nelson Dornelas 

Telefone de contato: (48) 3203-7650 

 

1.2 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELOS ESTUDOS 

 

Biolaw Consultoria Ambiental Ltda. 

CNPJ no 73.978.116/0001-73 

CTF IBAMA: 302443 

Endereço: Avenida Taquara, 98, sala 101, Porto Alegre, RS, 90460-210  

Representante Legal: Adriano Cunha, CRBio 9021-03,  

CTF IBAMA 196483; ART: CRBio 2018/02663 

Telefone para contato: (51) 3273-7110 
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1.3 IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR 

COORDENAÇÃO GERAL 

Biólogo Adriano Souza da Cunha   _______________________________ 
CRBIO 9021-03-D, ART 2018/07901 

CARTOGRAFIA 

Geógrafo Gilvan Silva de Andrade   _______________________________ 
CREA RS203216, ART 9901192 

MEIO SOCIOECONÔMICO 

Sociólogo Eduardo Antônio Audibert   _______________________________ 
Sem Conselho de Classe 

MEIO FÍSICO 

Geólogo Pedro Valter Augustin Jr.    _______________________________ 
CREA RS146022, ART 9793970 

MEIO BIÓTICO 

Vegetação:  
Biólogo Fábio de Freitas Lisboa    _______________________________ 
CRBio 34834-03-D, ART 2010/12142 

Biólogo Rafael Augusto Xavier Borges  
CRBio 060082/03-D, ART 2018/18191   _______________________________ 

Macroinvertebrados aquáticos 
Biólogo Daniel Pereira,  
CRBio 028427/03-D, ART 2018/08591   _______________________________ 

Entomofauna 
Bióloga Flávia Regina Girardi Montagner  
CRBio 69872-03-D, 2018/06843   _______________________________ 

Ictiofauna 
Biólogo Willi Bruschi Junior    _______________________________ 
CRBio 08459-03-D, ART 2018/07195 

Biólogo José Francisco Pezzi da Silva   _______________________________ 
CRBio 09794-03-D, ART 2018/07050 

Herpetofauna 
Biólogo Daniel Franco Netto de Borba Rocha  _______________________________ 
CRBio 034134-03-D, ART 2018/06838  

Avifauna 
Biólogo Maurício da Silveira Pereira   _______________________________ 
 
 
CRBio 063445/03-D, ART 2018/08395 

Mastofauna 
Biólogo Adriano Souza da Cunha   _______________________________ 
 
CRBio 9021-03-D, ART 2018/07901 

ANÁLISE INTEGRADA E PROGNÓSTICO AMBIENTAL 

Biólogo Rodrigo Agra Balbueno   
CRBio 08014/03-D, ART 2018/20540   _______________________________ 
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1.4 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Pequena Central Hidrelétrica – PCH Saltinho, com 27.000 kW de potência instalada, 

cadastrada na Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL sob o Código Único de 

Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.RS.037249-8.01, de titularidade da empresa 

Saltinho Energética S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 14.142.685/0001-15, localizada no rio 

Ituim, integrante da sub-bacia 86, na bacia hidrográfica Taquari-Antas, no Município de Ipê, 

no Estado do Rio Grande do Sul. 

O Formuláro 1062 – Energia Fonte Hídrica da FEPAM/SEMA é apresentado nas páginas 

seguintes.  

Os seguinte documentos, solicitados no Termo de Referência encontram-se no capítulo de 

anexos, juntamente com aqueles citados ao longo do estudo: 

• Despacho ANEEL n°3465 de 10/12/2019  

• Certidões municipais de zoneamento dos municípios abrangidos  

• Manifestação da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul sobre potencial o 

paleontológico da área de influência do empreendimento 

• Documentação sobre a reserva de disponibilidade hídrica 

• Consulta ao DNPM 
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1. OBJETIVO DO EMPREENDIMENTO 

1.1. Informar o objetivo para o qual o empreendimento está sendo projetado, de forma clara e concisa:  

O objetivo do empreendimento é a geração de energia elétrica a partir da transformação da energia potencial do rio 
Itum e inserir essa energia no Sistema Integrado Nacional em benefício da sociedade, gerando receita para o 
empreendedor. 

 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

2.1. Dados do Aproveitamento Hidrelétrico (FICHA TÉCNICA DO EMPREENDIMENTO)* 

Nome do Aproveitamento Hidrelétrico: PCH Saltinho 

Potência Instalada (MW): 27,27 MW 

Corpo Hídrico: rio Ituim Bacia Hidrográfica: Taquari-Antas 

Coordenadas do Barramento**:  Lat. (-28,611756º):  Long. (-51,343478º): 

Municípios do Barramento: Ipê e Muitos Capões  

Coordenadas da Casa de Força**: Lat. (-28,633092º):  Long. (-51,368497º): 

Município da Casa de Força: Ipê  

Municípios abrangidos pelo empreendimento: Ipê e Muitos Capões 

Nº Despacho ANEEL: 3229 

Número de unidades geradoras: quatro Potência por turbina (kW): 3 x 9278kW + 1 x 284 kW  

Engolimento mínimo (m³/s):  5,81 + 1,62 

Tipo de turbina: 3 x Francis + 1x Kaplan 

Extensão do trecho de baixa tensão (m): 50 Extensão do trecho de alta tensão (m): 13.370  

Coordenadas do final do reservatório**: Lat. -28,589561º  Long. -51,347394º 

NA máximo maximorum montante (m):  541,65 NA máximo montante (m): 538,00 

NA mínimo montante (m): 537,00 NA normal jusante (m): 445,25 

Área NA máximo montante (km² ou ha):  41,46 ha Área NA mínimo montante (km² ou ha): 34,36 

Área alagada na calha do rio (km² ou ha): 18,88 ha Área terrestre alagada no NA máximo (km² ou ha): 22,58 ha 

Área de drenagem da bacia (km²):1.228,16 Extensão do reservatório (km): 3,05 

Volume do reservatório no NA máximo de montante (Hm³):1,60 

Volume do reservatório no NA mínimo de montante (Hm³): 1,22 

Altura do barramento (m):7,54 Queda Bruta Nominal (m):92,75 

Profundidade máxima do reservatório (m):10,00 Profundidade média do reservatório (m): 6,00 

Vazão de projeto do vertedouro (m³/s):2,072 

Vida útil do reservatório (anos): 63,00 

Estimativa do tempo de enchimento do reservatório (horas/dias): 1,08 dias 

Extensão da AVR/TVR (m ou km): 7760 m 
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2.1. Dados do Aproveitamento Hidrelétrico (FICHA TÉCNICA DO EMPREENDIMENTO)* 

Vazão média de longo período no eixo do barramento (m³/s): 30,93 

Vazão com permanência de 95% no eixo do barramento (m³/s): 2,88 

Vazão remanescente proposta (m³/s):  2,88 

! 
* As informações solicitadas são obrigatórias ou, mediante justificativa, preencher “Não Aplicável (NA)”. 
** SISTEMA GEODÉSICO SIRGAS 2000, EM GRAUS DECIMAIS (HD,DDDDDDº). 

 
 

2.2. Dados dos Sistemas Associados  

2.2.1. Subestação de Energia (SE) a ser instalada* 

Nome da Subestação: Subestação Elevadora PCH Saltinho 

Área energizada (m²): 104 Área útil (m²): 180 Área total do terreno (m²): não se aplica 

Coordenadas da SE**: Lat. : -28,633633º  Long. : -51,368553º 

2.2.1.1. Principais equipamentos da SE 

Equipamento Tipo de resfriamento (fluido isolante) Transformação (kV) Potência (MVA) 

Transformador elevador 1 Óleo mineral 13,8/34,5 24,0/30,0 

Transformador elevador 2 Óleo Mineral 380/34,5 0,338 

! 

* As informações solicitadas são obrigatórias ou, mediante justificativa, preencher “Não Aplicável (NA)”. 
** SISTEMA GEODÉSICO SIRGAS 2000, EM GRAUS DECIMAIS (HD,DDDDDDº). 
OBS.: Caso haja mais de uma SE associada ao empreendimento hidrelétrico, estas informações deverão ser fornecidas 
para cada subestação.  

 

2.2.2.  Linha de Transmissão (LT)* 

Nome da LT: LT 34,5 PCH Saltinho 

Tensão (kV): 34,5 Extensão (m ou km): 4,27+9,1 km 

Faixa de servidão (m): 15 

Tipo de cabeamento: alumínio - bitola CAA 477,0 MCM 

Número de cabos/fios por estrutura (se possui OPGW): 5+7 

N.º de cabos por fase: 2 

Tipo de circuito das estruturas (simples ou duplo): duplo+triplo 

Disposição dos cabos nas estruturas (vertical ou horizontal): horizontal 

2.2.2.1. Estruturas da LT (vértices do eixo do corredor para a LP, vértices e estruturas para LI) 

Nome/Nº da 
estrutura 

Tipo de estrutura** Modelo*** 
Coordenadas**** Altura 

mínima 
(m) 

Altura 
máxima 

(m) 
Lat. Long. 

01 Poste de concreto Duplo T 15/1500 -28,633642° -51,368563° 12,7 12,9 

02 Poste de concreto Circular 15/2500 -28,633394° -51,366843° 12,7 12,9 

03 Poste de fibra Circular fibra 12/600 -28,632369° -51,365499° 10 10,2 

04 Poste de concreto Duplo T 15/1500 -28,631829° -51,364771° 12,7 12,9 

05 Poste de concreto Duplo T 15/1500 -28,630930° -51,363581° 12,7 12,9 
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2.2.2.  Linha de Transmissão (LT)* 

06 Poste de concreto Duplo T 15/1500 -28,623447° -51,360403° 12,7 12,9 

07 Poste de concreto Duplo T 15/1500 -28,623546° -51,360405° 12,7 12,9 

08 Poste de concreto Duplo T 15/1500 -28,620832° -51,359311° 12,7 12,9 

09 Poste de concreto Duplo T 15/1500 -28,619606° -51358744° 12,7 12,9 

10 Poste de concreto Duplo T 15/1500 -28,615667° -51,363211° 12,7 12,9 

11 Poste de concreto Duplo T 15/1500 -28,614264° -51,364659° 12,7 12,9 

12 Poste de concreto Duplo T 15/1500 -28,609720° -51,369461° 12,7 12,9 

13 Poste de concreto Duplo T 15/1500 -28,607077° -51,362265° 12,7 12,9 

14 Poste de concreto Circular 15/200 -28,604492° -51,373524° 12,7 12,9 

15 Poste de concreto Duplo T 13/100 -28,603932° -51,373573° 10,9 11,1 

16 Poste de concreto Duplo T 13/100 -28,603363° -51,373653° 10,9 11,1 

17 Poste de concreto Circular 13/2000 -28,602705° -51,373415° 10,9 11,1 

18 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,602298° -51,373618° 10,9 11,1 

19 Poste de concreto Duplo T13/1000 -28,601792° -51,373852° 10,9 11,1 

20 Poste de concreto Duplo T13/1000 -28,601304° -51,373962° 10,9 11,1 

21 Poste de concreto Circular 13/2000 -28,600798° -51,374063° 10,9 11,1 

22 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,600418° -51,374358° 10,9 11,1 

23 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,600147° -51,374582° 10,9 11,1 

24 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,599776° -51,374857° 10,9 11,1 

25 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,599351° -51,375132° 10,9 11,1 

26 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,598998° -51,375396° 10,9 11,1 

27 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,598645°    -51,375682° 10,9 11,1 

28 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,598194° -51,375905° 10,9 11,1 

29 Poste de concreto Circular 13/2000 -28,597775° -51,376118° 10,9 11,1 

30 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,597282° -51,375799° 10,9 11,1 

31 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,596805° -51,375266° 10,9 11,1 

32 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,596400° -51,374835° 10,9 11,1 

33 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,596085° -51,374466° 10,9 11,1 

34 Poste de concreto Circular 13/2000 -28,595816° -51,374,086° 10,9 11,1 

35 Poste de concreto Circular 13/2000 -28,594669° -51,374062° 10,9 11,1 

36 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,594227° -51,374214° 10,9 11,1 

37 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,593594° -51,374436° 10,9 11,1 

38 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,592989° -51374628° 10,9 11,1 

39 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,592376° -51,374279° 10,9 11,1 

40 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,591817° -51,373888° 10,9 11,1 

41 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,591340° -51,373,682° 10,9 11,1 

42 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,590925° -51,373547° 10,9 11,1 

43 Poste de concreto Circular 13/2000 -28,590257° -51,373525° 10,9 11,1 

44 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,589673° -51,372561° 10,9 11,1 
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2.2.2.  Linha de Transmissão (LT)* 

45 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,589105° -51,372140° 10,9 11,1 

46 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,588484° -51,371626° 10,9 11,1 

47 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,587952° -51,371236° 10,9 11,1 

48 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,587412° -51,370937° 10,9 11,1 

49 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,586672° -51,370648° 10,9 11,1 

50 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,586185° -51,370483° 10,9 11,1 

51 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,585400° -51,370409° 10,9 11,1 

52 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,584669° -51,370273° 10,9 11,1 

53 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,583966° -51,370179° 10,9 11,1 

54 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,583334° -51,369962° 10,9 11,1 

55 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,582884° -51,369756° 10,9 11,1 

56 Poste de concreto Circular 13/1000 -28,582297° -51,369611° 10,9 11,1 

57 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,581730° -51,369230° 10,9 11,1 

58 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,581334° -51,368656° 10,9 11,1 

59 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,580968° -51,368,225° 10,9 11,1 

60 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,579947° -51,367711° 10,9 11,1 

61 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,579345° -51,366594° 10,9 11,1 

62 Poste de concreto Circular 13/2000 -28,579342° -51367473° 10,9 11,1 

63 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,578848° -51,366592° 10,9 11,1 

64 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,578417° -51,365803° 10,9 11,1 

65 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,578041° -51,364667° 10,9 11,1 

66 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,577671° -51,364676° 10,9 11,1 

67 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,577239° -51,364204° 10,9 11,1 

68 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,576681° -51,363640° 10,9 11,1 

69 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,576394° -51,363005° 10,9 11,1 

70 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,576017° -51,362318° 10,9 11,1 

71 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,575639° -51,361673° 10,9 11,1 

72 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,575433° -51,361263° 10,9 11,1 

73 Poste de concreto Circular 13/2000 -28,575145° -51,360782° 10,9 11,1 

74 Poste de concreto Circular 13/2000 -28,573837° -51,360409° 10,9 11,1 

75 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,573812° -51,359744° 10,9 11,1 

76 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,573796° -51,359090° 10,9 11,1 

77 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,573779° -51,358660° 10,9 11,1 

78 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,573762° -51,358241° 10,9 11,1 

79 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,573737° -51,357321° 10,9 11,1 

80 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,573703° -51356523° 10,9 11,1 

81 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,573678° -51,355766° 10,9 11,1 

82 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,573661° -51,355224° 10,9 11,1 

83 Poste de concreto Circular 13/2000 -28,573645° -51,354611° 10,9 11,1 
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2.2.2.  Linha de Transmissão (LT)* 

84 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,573620° -51,353946° 10,9 11,1 

85 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,573569° -51,352473° 10,9 11,1 

86 Poste de concreto Circular 13/2000 -28,573545° -51,351430° 10,9 11,1 

87 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,573528° -51,350919° 10,9 11,1 

88 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,573511° -51,350357° 10,9 11,1 

89 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,573479° -51,349089° 10,9 11,1 

90 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,573454° -51,348025° 10,9 11,1 

91 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,573,404° -51,346573° 10,9 11,1 

92 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,573354° -51,344906° 10,9 11,1 

93 Poste de concreto Circular 13/2000 -28,573330° -51,343791° 10,9 11,1 

94 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,573494° -51,342933° 10,9 11,1 

95 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,573659° -51,342075° 10,9 11,1 

96 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,573778° -51,341451° 10,9 11,1 

97 Poste de concreto Duplo T  13/1000 -28,573988° -51,340358° 10,9 11,1 

98 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,574180° -51,339305° 10,9 11,1 

99 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,574336° -51,338426° 10,9 11,1 

100 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,574455° -51,337680° 10,9 11,1 

101 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,574693° -51,336321° 10,9 11,1 

102 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,574812° -51,335698° 10,9 11,1 

103 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,574,906° -51,334644° 10,9 11,1 

104 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,575052° -51,333806 10,9 11,1 

105 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,575134° -51,333366° 10,9 11,1 

106 Poste de concreto Circular 13/2000 -28,575084° -51,331996° 10,9 11,1 

107 Poste de concreto Circular 13/2000 -28,575050° -51,330871° 10,9 11,1 

108 Poste de concreto Circular 13/2000 -28,574999° -51,329848° 10,9 11,1 

109 Poste de concreto Duplo T 13/2000 -28,574939° -51,328519° 10,9 11,1 

110 Poste de concreto Circular 13/2000 -28,574922° -51,327,936° 10,9 11,1 

111 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,574870° -51,327169° 10,9 11,1 

112 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,57482° -51,326320° 10,9 11,1 

113 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,574783° -51,325747° 10,9 11,1 

114 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,574739° -51,325083° 10,9 11,1 

115 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,574713° -51,324612° 10,9 11,1 

116 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,574687° -51,324111° 10,9 11,1 

117 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,574635° -51,323375° 10,9 11,1 

118 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,574601 -51,322648° 10,9 11,1 

119 Poste de concreto Circular 13/2000 -28,574562° -51,320041° 10,9 11,1 

120 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,574471° -51,320041° 10,9 11,1 

121 Poste de concreto Circular 15/2000 -28,574383° -51,319130° 12,7 12,9 

122 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,574349° -51,318486° 10,9 11,1 
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2.2.2.  Linha de Transmissão (LT)* 

123 Poste de concreto Circular 13/2000 -28,574297° -51,317535° 10,9 11,1 

124 Poste de concreto Duplo T 13/1000 -28,574210° -51,316011° 10,9 11,1 

125 Poste de concreto Circular 15/2000 -28,574158° -51,314948° 12,7 12,9 

126 Poste de concreto Circular15/2000 -28,573144° -51,312409° 12,7 12,9 

127 Poste de concreto Duplo T13/2500 -28,569825° -51,311233° 12,7 12,9 

128 Poste de concreto Circular15/2000 -28,569537° -51,311100° 10,9 11,1 

! OBS.: Estas informações também deverão ser disponibilizadas em arquivo digital (xls ou xlsx) e kmz ou kml. 

2.2.2.2. Distâncias de segurança entre os cabos energizados, conforme NBR-5422. 

Descrição Distância (m) 

Solo >8m 

Vegetação >15 m 

Residências >15 m 

Outra (especificar)  

2.2.2.3. Conexão ao Sistema Interligado Nacional – SIN. 

Nome da SE de conexão: SE Vacaria 

 

Proprietário da SE de conexão: RGE/CPFL 

Coordenadas da SE de conexão: Lat.: -28,487611º  Long.: -50,913995º 

! 

* As informações solicitadas são obrigatórias ou, mediante justificativa, preencher “Não Aplicável (NA)”. 
** Por exemplo: metálica, madeira, concreto ou outra (especificar). 
*** Por exemplo: estaiada ou autoportante. 
**** SISTEMA GEODÉSICO SIRGAS 2000, EM GRAUS DECIMAIS (HD,DDDDDDº). 
OBS.: Caso haja mais de uma LT associada ao empreendimento hidrelétrico, estas informações deverão ser 
fornecidas para cada linha. 

2.2.2.4. Indicar necessidade de instalação de sinalizadores para avifauna nos cabos para-raios. 

Não há necessidade em função do porte da linha. 

 

2.2.2.5. Apresentar EM ANEXO croqui esquemático das estruturas na sua configuração final. 

Apresentado ao final do documento. 

 

2.2.2.6. Indicar as travessias da Linha de Transmissão sobre rodovias, ferrovias, oleodutos, rios navegáveis, áreas 
especialmente protegidas, etc., obedecendo aos critérios e as exigências normativas dos Órgãos Responsáveis, 
conforme Decretos Federais nº 84.398/82 e nº 86.859/82. 

Tipo Proprietário Nome Lat. (º) Long. (º) 

Rio não navegável - Ituim -28.571966° -51.312045° 

     

2.2.2.7. Indicar o cruzamento (transposição) da Linha de Transmissão por outras linhas (com tensão superior, inferior ou 
igual), rede de distribuição, linha telegráfica, linha telefônica, cercas, obedecendo aos critérios definidos e às 
exigências normativas das concessionárias envolvidas. 
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3. PASSIVOS AMBIENTAIS 

3.1. Existe passivo ambiental na área a ser utilizada pelo empreendimento?  SIM X NÃO 

 Em caso afirmativo, descrever o passivo ambiental da área. 

 

4. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 

4.1. Haverá supressão de vegetação nativa na área a ser utilizada pelo empreendimento? X SIM  NÃO 

! 

OBS.: Em caso afirmativo, apresentar a área de supressão (em hectares) ocupada por vegetação campestre e florestal, 
discriminada de acordo com os estágios sucessionais (Resolução CONAMA nº 33/1994 e nº 423/2010), considerando 
todas as intervenções, conforme tabela a seguir. Caso haja supressão de vegetação primária ou secundária em estágio 
avançado de regeneração, o licenciamento deverá ser realizado por meio de EIA/RIMA - Estudo de Impacto 
Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental (Art. 20 e 21, Lei Federal nº 11.428/2006), sob pena de indeferimento. 

 

4.2. Área de supressão de vegetação nativa, campestre ou florestal (em hectares)* 

Local de intervenção do empreendimento Total 
Estágio sucessional 

Inicial Médio Avançado 
Vegetação 
Primária 

Área de alague do reservatório 15,48 5,12 10,36   

Barramento 1,02 0,88 0,14   

Casa de força 0,47  0,47   

Canal de adução 4,56 1,02 3,54   

Canteiro de obras e demais instalações 4,02 4,02    

Acessos 1,84 1,41 0,41   

Áreas de empréstimo e bota-foras 1,75 1,33 0,42   

Área da subestação de energia (SE) 0,02  0,02   

Faixa da linha de transmissão (LT)  8,42 4,88 3,54    

Outra (especificar)      
Total      

! * As informações solicitadas são obrigatórias ou, mediante justificativa, preencher “Não Aplicável (NA)”. 
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Anexo 1 - CROQUI ESQUEMÁTICO 
 
 
Padrão P-02: Poste de Concreto Armado Secção Duplo T 
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2 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

2.1  LOCALIZAÇÃO DA PCH SALTINHO 

A Pequena Central Hidrelétrica Saltinho será construída no rio Ituim, nas coordenadas  

-28,611756º de latitude Sul e -51,343478º de longitude Oeste, nos municípios de Muitos 

Capões (margem direita) e Ipê (margem esquerda), no Estado do Rio Grande do Sul. O rio 

Ituim pertence ao ramo norte-nordeste da bacia hidrográfica Taquari-Antas, sendo o principal 

afluente da margem esquerda do rio Turvo/Humatã.  

A bacia do rio Ituim apresenta junto às suas nascentes um relevo suave, formado por amplas 

áreas planas e áreas de alagamento, em contraste com a topografia acidentada, com diversas 

corredeiras, no trecho onde se insere o aproveitamento. 

No trecho do empreendimento ao longo do qual a vazão no rio será reduzida, entretanto não 

se prevê problemas relacionados a outros usos de água, ou à preservação do meio ambiente, 

pois haverá, permanentemente, uma descarga através da barragem, correspondente à Q95 

(valor maior ou igual de vazão que ocorre durante 95% do tempo), igual a 2,88 m3/s. Além 

desta, o rio Ituim recebe neste trecho a contribuição pequenos córregos. 

A localização do aproveitamento, na região da Serra Gaúcha, na qual há uma ampla malha 

de municípios com vocação industrial, lhe confere uma vantagem estratégica para o 

atendimento destas cargas industriais. 

Para se chegar ao local do aproveitamento pela margem esquerda do rio Ituim, deve-se partir 

de Vacaria, tomando a BR-116 em direção ao Município de Campestre da Serra. Percorre-se 

cerca de 19,0 km da BR-116 até encontrar o entroncamento com a RS-122, tomando-se então 

a mesma em direção ao Município de Ipê. Deste entroncamento segue-se cerca de 19,5 km 

até a localidade de Porteirinha (Fazenda Boa Vista). Deste ponto toma-se então uma estrada 

secundária à direita, que leva ao Distrito de Ituim, por mais 12,5 km, até encontrar outro 

acesso à direita, no qual, por mais 17,5 km chega-se ao local do aproveitamento, próximo de 

onde existe a minicentral hidrelétrica Saltinho, de titularidade da CPFL Sul Centrais Elétricas 

Ltda., em operação e licenciada pela LO 03279/2020, vigente até 10/06/2025. 

Para acesso ao local do aproveitamento pela margem direita do rio, partindo de Vacaria, 

toma-se a BR-285, sentido Lagoa Vermelha. Percorre-se cerca de 26 km até chegar ao 

Município de Muitos Capões. Deste, percorre-se aproximadamente mais 2,0 km até encontrar 

o acesso ao Distrito de Ituim (antiga Vila Ituim, ex-distrito de Vacaria). Segue-se então em 

direção ao Distrito de Ituim, por cerca de 32,0 km, podendo se observar na margem esquerda 

o vale do rio Santa Rita e na margem direita o vale do rio Ituim. De Ituim em direção ao Distrito 
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de São Paulo percorre-se cerca de 3,5 km até a localidade de Potreirinho, onde há um 

entroncamento, devendo tomar-se a estrada à esquerda, percorrendo aproximadamente mais 

5,0 km até chegar ao local do aproveitamento.  

A localização geográfica do empreendimento em relação à bacia Taquari-Antas e sub-bacia 

Turvo/Humatã, bem como os principais acessos à região do empreendimento são 

apresentados no mapa localização do empreendimento, a seguir. 
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2.2 DETALHAMENTO DO PROJETO 

2.2.1 CONCEPÇÃO GERAL 

A PCH Saltinho é um aproveitamento hidrelétrico a fio d’água, que conta com o desnível e 

afluência do rio Ituim, possuindo uma potência total instalada de 27,27 MW, dividida em duas 

casas de força (ver Planta Arranjo Geral). 

A casa de força principal conta com três unidades geradoras do tipo Francis Horizontal 

Simples, com potência unitária de 9,00 MW. A casa de força secundária aproveita a vazão 

sanitária (2,88 m³/s) liberada no barramento e conta com uma unidade geradora do tipo 

Kaplan S Jusante com potência de 0,27 MW. A garantia física total calculada para a PCH 

Saltinho é de 13,872 MW. 

A área de drenagem no local da barragem é de 1.228,16 km² e no local da casa de força é 

de 1.241,68 km². A vazão média de longo termo no barramento é igual a 30,93 m³/s. 

Uma vez que o nível máximo normal do reservatório está na cota de elevação 538,00 m, a 

queda bruta do circuito principal de geração é igual a 92,75, e a perda hidráulica máxima total 

calculada de 5,385 m (5,806% da queda bruta total). 

O arranjo da PCH Saltinho pode ser dividido em dois sítios distintos, o barramento e o circuito 

de geração. 

A PCH Saltinho possui em ambas as ombreiras de fechamento do vertedouro barragens de 

concreto. Na margem direita a barragem possui 31,40 m de comprimento e altura máxima de 

7,54 m. Na margem esquerda o fechamento acontece com 14,70 m de barragem de concreto 

e é composta também pela adufa de desvio, tomada de água e casa de força secundária. 

(Planta Barramento). 

O circuito de geração secundário será responsável por escoar a vazão remanescente, 

restituída imediatamente a jusante do barramento. Em caso de manutenção da casa de força 

secundária foi prevista uma tubulação com válvula, inserida na estrutura de concreto da adufa 

de desvio, para realizar esta restituição. 

O barramento apresenta um vertedouro em soleira livre no leito do rio, com 130 m de 

comprimento, crista na cota 538,00 m, altura máxima de 10,00 m. O vertedouro foi 

dimensionado para cheias com tempo de recorrência de 1.000 anos, pico instantâneo, o que 

corresponde à vazão de 2.071,93 m³/s. 

O circuito hidráulico de geração principal apresenta-se na margem esquerda, e será 

constituído de canal de adução 01, tomada de água do canal de adução, canal de adução 02, 



  

 

16 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH SALTINHO 
 

túnel 01, canal de adução 03, tomada de água do túnel de adução, túnel de adução, condutos 

forçados, casa de força e canal de fuga. Estão previstos dois diques de proteção longo do 

canal de adução 02 uma vez que ocorrem dois trechos ao que a topografia do local não 

permitiu chegar na cota de proteção. O primeiro dique de proteção está previsto após 

aproximadamente 718,00 m do início do canal; o segundo dique de proteção estará localizado 

no final do canal de adução 02. 

O sistema foi dimensionado para a vazão de projeto de 34,71 m³/s, sendo 11,57 m³/s em 

cada uma das unidades de geração. 

O reservatório da PCH Saltinho possui nível de água máximo normal na cota 538,00 m. Nesta 

elevação, a área do reservatório cobrirá 41,46 ha, sendo que a área inundada sem a calha 

do rio totalizará 22,58 ha e o volume total armazenado em 1,60 hm³. A Planta Reservatório 

apresenta a sua configuração e informações hidrológicas. 

A linha de transmissão que transportará a energia gerada pela PCH Saltinho até a interligação 

com a Subestação Coletora do Complexo Turvo-Ituim será implantada com tensão nominal 

de 34,5 kV e dividida em dois trechos. O primeiro com 4,10 km, desde a subestação a ser 

implantada junto à casa de força até o encontro com a LT da PCH Chimarrão; o segundo 

trecho, com extensão de 9,27 km, segue deste ponto de união com a LT da PCH Chimarrão 

até a Subestação do Complexo Turvo-Ituim (mapa linha de transmissão, apresentado a 

seguir). A partir dessa subestação, a interligação com o ONS se dará pela LT existente,que 

conecta a SE Coletora do Complexo Turvo-Ituim com a SE Vacaria, de propriedade da RGE-

CPFL. 



Planta Chave

Desenhos de Referência

Notas

Aprov.Verif.Revisão Data

Revisão

Verificação

Data

Projetista

Nº Documento

Escala

Titulo

Projeto

Resp. Técnico

Legenda

Nº

P:
\3

83
5-

SA
L 

- S
AL

TI
N

H
O

 E
N

ER
G

ÉT
IC

A 
S.

A.
 - 

PC
H

 S
AL

TI
N

H
O

\1
2.

 P
B 

- P
R

O
JE

TO
 B

ÁS
IC

O
 C

O
N

SO
LI

D
AD

O
\8

. D
E 

- D
es

en
ho

s\
1-

C
iv

il\
1-

G
er

al
\3

-F
in

al
\S

AL
-2

C
-D

EA
J-

00
1.

dw
g

PROJETO BÁSICO CONSOLIDADO
PCH SALTINHO

ARRANJO GERAL
PLANTA

EAM RDO

SAL-2C-DEAJ-001 00

INDICADA OUT/20

RODOLFO DORNELAS
Eng.-Crea/SC 139382-6

FL. 03

N



Planta Chave

Desenhos de Referência

Notas

Aprov.Verif.Revisão Data

Revisão

Verificação

Data

Projetista

Nº Documento

Escala

Titulo

Projeto

Resp. Técnico

Legenda

Nº

P:
\3

83
5-

SA
L 

- S
AL

TI
N

H
O

 E
N

ER
G

ÉT
IC

A 
S.

A.
 - 

PC
H

 S
AL

TI
N

H
O

\1
2.

 P
B 

- P
R

O
JE

TO
 B

ÁS
IC

O
 C

O
N

SO
LI

D
AD

O
\8

. D
E 

- D
es

en
ho

s\
1-

C
iv

il\
1-

G
er

al
\3

-F
in

al
\S

AL
-2

C
-D

EA
J-

00
2.

dw
g

PROJETO BÁSICO CONSOLIDADO
PCH SALTINHO

ARRANJO GERAL
ESTRUTURAS DE MONTANTE

PLANTA

EAM RDO

SAL-2C-DEAJ-002 00

INDICADA NOV/20

RODOLFO DORNELAS
Eng.-Crea/SC 139382-6

FL. 04

N



Planta Chave

Desenhos de Referência

Notas

Aprov.Verif.Revisão Data

Revisão

Verificação

Data

Projetista

Nº Documento

Escala

Titulo

Projeto

Resp. Técnico

Legenda

Nº

P:
\3

83
5-

SA
L 

- S
AL

TI
N

H
O

 E
N

ER
G

ÉT
IC

A 
S.

A.
 - 

PC
H

 S
AL

TI
N

H
O

\1
2.

 P
B 

- P
R

O
JE

TO
 B

ÁS
IC

O
 C

O
N

SO
LI

D
AD

O
\8

. D
E 

- D
es

en
ho

s\
1-

C
iv

il\
6-

R
es

er
va

to
rio

\2
-F

in
al

\S
AL

-2
C

-D
ER

E-
00

1.
dw

g

PROJETO BÁSICO CONSOLIDADO
PCH SALTINHO

RESERVATÓRIO
CURVA COTA X ÁREA X VOLUME

PLANTA E SEÇÃO

RDP RDO

SAL-2C-DERE-001 00

INDICADA AGO/20

RODOLFO DORNELAS
Eng.-Crea/SC 139382-6

FL. 06

RIO ITUIM

RIO
 IT

UIM

RIO ITUIM

MUNICÍPIO DE

MUNICÍPIO DE IPÊ
N

MUITOS CAPÕES



Rio da Telha

Rio
Tu

rvo
/Hu

ma
tã

Arroio Lixiguana

Rio Ituim

Arroio Faxinal

Rio Ituim

-51,366508

-51,366508

-51,330535

-51,330535

-51,294563

-51,294563

-28
,63

25
69

-28
,63

25
69

-28
,59

65
96

-28
,59

65
96

-28
,56

06
24

-28
,56

06
24

Hidrografia
Ferrovia
Limite Bacia Hidrográfica
Área do Reservatório

Localização:

Legenda:

EIA/RIMA PCH Saltinho

Mapa linha de transmissão

Oceano
Atlântico

Oceano
Pacífico

AC AL

AM

AP

BA

CE

DF

ES ES
ES

GO

MA

MA

MG
MS

MT

PA
PBPBPE

PE
PI

PR
RJ

RN

RO

RR

RS
SCSC

SE

SP
SP

TO

!.

Oc
ea

no
Atlântico

RS

SCSC

Argentina

Paraguai

Uruguai

Porto Alegre

48°W

48°W

51°W

51°W

54°W

54°W

57°W

57°W

27
°S

30
°S 30

°S

33
°S 33

°S

Alternativa selecionada
Barragem
Canal Adutor
Casa de  Força
Dique
Tomada D'água
Túnel Adutor

Canteiro Administrativo
Canteiro Industrial

SE - Complexo 
Turvo/Ituim

SE - PCH
Saltinho Informações Cartográficas:

0 0,5 1 1,5
km

®
Sistema de Coordenadas Geográficas

Meridiano Central: - 51°
Datum: SIRGAS2000

1:40.000

Geó. Gilvan S de Andrade
CREARS:203216



  
 

21 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH SALTINHO 

 

2.2.2 CANTEIRO DE OBRAS 

Para a construção da usina será necessária a implantação de infraestruturas de apoio 

constituída das instalações dos canteiro de obras administrativo e indiusrial, incluindo 

dependências para os recursos humanos envolvidos na construção da PCH. Os canteiros de 

obras da PCH Saltinho compreenderão as seguintes estruturas: 

• Canteiro de obra administrativo 

o Escritório 

o Sanitários 

o Dormitório 

o Cozinha e refeitório 

o Sistema de tratamento de esgotos dotado de sumidouros, filtros anaeróbicos e fossas 

sépticas  

o Lavanderia 

o Almoxarifado 

o Área de lazer 

 

• Canteiro de obra industrial 

o Almoxarifado 

o Oficina 

o Depósito de materiais 

o Central de armação e carpintaria 

o Central de concreto móvel 

o Local para lavagem de caminhões e equipamentos 

o Tanque de armazenamento de combustível e trocador de óleo 

o Decantadores com caixa separadora água/óleo 

o Sanitários 

o Sistema de tratamento de esgotos dotado de sumidouros, filtros anaeróbicos e fossas 

sépticas  

o Central de resíduos. 
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Tanto o canteiro de obra industrial, quanto o administrativo serão construídos em locais como 

reduzida necessidade de movimentação de terra e supressão de vegetação minimizada. O 

primeiro ocupará uma área de 6.020 m2, enquanto que o canteiro administrativo ocupará 

10.040 m2. Ambos canteiros serão dotados de poço artesiano e caixa d’água. 

A energia necessária para o canteiro de obras será através de rede trifásica em 23 kV de 

propriedade da concessionária local RGE (Rio Grande Energia) existente na localidade. 

Em caso de falta de energia, para a manutenção dos serviços básicos do canteiro de obras, 

tais como iluminação, bombeamentos, ventilação, está previsto o aluguel de grupos diesel-

geradores. 

A comunicação no canteiro de obras deverá ser feita por empresa de telecomunicação 

especializada no ramo. Está prevista a instalação de linhas telefônicas no canteiro de obras, 

bem como a comunicação entre frentes de trabalho através de radiocomunicadores. 

Toda e qualquer intervenção no local, bem como a localização dos diversos equipamenos 

será devidamente planejada para minimizar impactos. Após a conclusão da obra, haverá a 

recuperação desta área. 

O projeto do canteiro prevê também sinalização simples que facilite a localização, o trânsito 

e evite acidentes. O acesso à área será controlado e só será permitido trânsito e permanência 

de pessoas envolvidas diretamente com a obra. 
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2.2.3 DESCRIÇÃO DAS OBRAS CIVIS 

2.2.3.1 Obras na região do barramento 

As obras de contenção do fluxo do rio, que grosso modo são chamadas de desvio do rio, 

serão executadas para permitir a execução das estruturas da barragem / vertedouro em 

concreto a serem implantados no leito do rio. As características topomorfológicas do local do 

eixo do barramento, os aspectos hidrológicos, geológicos e o tipo da estrutura do barramento 

condicionam o desvio do rio a ser realizado em três fases.  

A primeira fase das obras na região do barramento terá início no quarto mês de obras, com 

o lançamento da ensecadeira na margem esquerda. Compactada com tráfego de veículos e 

vedada com solo na face oposta ao contato com água, a ensecadeira da primeira fase é 

composta de solo compactado, transição fina e graúda e enrocamento lançado. Foi projetada 

para suportar a cheia de 10 anos de recorrência anual. 

Essa fase contempla a implantação da adufa de desvio, vãos rebaixados, parte do vertedouro 

e o circuito de geração secundário, responsável pelo escoamento da vazão remanescente. 

A segunda fase terá início com a remoção da ensecadeira da margem direita. Para ensecar 

a área destinada a implantação da estrutura do vertedouro no leito do rio, foram projetadas 

duas ensecadeiras: de montante com topo na cota 534,00 m e de jusante na cota 531,00 m. 

Estas ensecadeiras serão de enrocamento lançado, compactado com trafego de veículos e 

vedado com solo na face oposta à água. Os trabalhos na segunda fase consistem em finalizar 

os blocos do vertedouro de soleira livre e a barragem de concreto da margem direita. 

O acesso para a margem direita do rio está previsto para ser realizado por acesso existente 

na margem direita, passando entre uma margem e outra por uma ponte também já existente. 

Após terminada a segunda fase poderá se iniciar a concretagem dos vãos rebaixados e 

posterior descida da comporta vagão da adufa de desvio para o enchimento do reservatório, 

sendo o enchimento previsto na metade do décimo sétimo mês. 

Nesse contexto, em nenhum momento do leito do rio será desviado, o que ocorrerá será a 

restrição temporária do fluxo em parte do leito, concentrando na outra parte. Em linguagem 

de engenharia é tratado como desvio do rio, ainda que isso de fato não ocorra.  

2.2.3.2 Obras no circuito de geração 

As obras no circuito de geração serão executadas em quatro frentes principais: 

I. Execução dos canais de adução e tomadas de água; 
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As obras no canal de adução 01 e 02 iniciam-se junto com as obras de desvio do rio. Após 

escavado o canal de adução 01 e o trecho mais a montante do canal de adução 02, pode-se 

iniciar a construção da tomada de água do canal de adução, que está prevista para acontecer 

no sétimo mês, com duração de quatro meses. 

As escavações a céu aberto  no canal de adução 02, que possui o maior comprimento dos 

três, iniciarão as no mês seis, com duração prevista de nove meses. 

O canal de adução 03 terá seu início no terceiro mês de obras e duração de 1 mês. A 

finalização deste trabalho permite o início das escavações por montante do túnel de adução 

02. 

Somente após o término das escavações do túnel de adução por montante, poderá ser 

iniciada a implantação da tomada de água do túnel de adução. Os testes a seco na comporta 

desta estrutura estão previstos para ocorrerem no décimo sétimo mês.  

II. Execução dos três diques de terra compactada e enrocamento; 

Os três diques de proteção serão executados em sequência, iniciando-se com o Dique 03 no 

quinto mês de obras, coincidente com o andamento das escavações subterrâneas do túnel 

de adução 02. A execução do dique 03 terá duração de sete meses. 

Depois a equipe será alocada para a execução do dique 02, no décimo primeiro mês, sendo 

finalizado em quatro meses. Por fim, executarão o dique 01 do décimo quinto mês de obras, 

terminando no décimo quarto mês.  

III. Execução das escavações subterrâneas; 

As escavações subterrâneas nos dois túneis de adução e conduto forçado serão iniciadas  

pelo túnel de adução 02, pelo emboque de jusante, no terceiro mês de obras e duração de 

oito meses. Está prevista a escavação de 39% do túnel de adução 02 por jusante, 

correspondente a 600,00 m e uma produtividade prevista de 3,53 m/dia. 

A escavação do túnel 02 por montante inicia após a finalização das escavações no canal de 

adução 03, no mês final do quarto mês. Serão escavados os 940 m restantes prevendo-se 

uma produtividade de 4,95 m/dia para finalização no décimo terceiro mês de obras. 

A montagem do conduto subterrâneo inicia logo após a conclusão das escavações por 

jusante do túnel 02, finalizando no décimo quarto mês. O trecho externo iniciará sua 

montagem assim que as escavações do desemboque forem concluídas. 

Sobre as escavações no túnel de adução 01, deverão iniciar tão logo forem concluídas as 

escavações de jusante do túnel 02, no qual a mesma equipe será realocada. Serão 415 m 

por jusante e 400 m por montante, com finalização no décimo oitavo mês. 
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IV. Obras civis da casa de força e dos equipamentos da casa de força. 

As escavações a céu aberto para a casa de força deverão iniciar no terceiro mês com duração 

de três meses, quando será executada a concretagem, com duração de cinco meses. 

A montagem da ponte rolante na casa de força deverá ser realizada no décimo segundo mês. 

Em sequência será iniciada a montagem da turbina e gerador da primeira unidade geradora.  

O primeiro comissionamento a seco da casa de força principal poderá ocorrer no décimo 

sexto; o teste comercial no décimo nono mês, e o início da geração comercial está previsto 

para o vigésimo mês. A casa de força secundária deverá iniciar a geração comercial no 

décimo oitavo mês de obras. 

 

2.2.4 EQUIPAMENTOS E SISTEMAS MECÂNICOS 

2.2.4.1 Turbinas 

As turbinas selecionadas para a casa de força principal são do tipo Francis, de eixo horizontal, 

com rotor simples, com caixa espiral em chapas de aço soldadas, com capacidade que 

garanta uma potência não inferior a 9.278 no eixo da turbina, sob queda líquida de referência 

de 87,36 m nas turbinas da casa de força principal, enquanto que na casa de força secundária 

as turbinas serão do tipo Kaplan S de Jusante e terão capacidade de garantir uma potência 

de eixo de 270 kW, sob uma queda líquida de 10,03 m. 

As turbinas deverão ser fornecidas completas, compreendendo tubulação de transição entre 

o conduto forçado e a válvula borboleta, caixa espiral, distribuidor e mecanismo de 

acionamento, servomotor óleo-hidráulico, rotor Francis simples em aço inoxidável, tubo de 

sucção metálico, eixo, mancais de guia, escora e/ou derivados da combinação entre os dois, 

regulador de velocidade do tipo eletrônico-digital, componentes periféricos, etc. 

As turbinas hidráulicas deverão ser projetadas para operar satisfatoriamente sob quedas 

correspondentes às condições previstas para a operação do reservatório, sob as diversas 

faixas de carga, de forma confiável e segura, livre de vibrações, ruídos, instabilidades, etc. 

As turbinas da casa de força principal deverão ser adequadas para operar entre as quedas 

líquidas de 92,34 m e 81,98 m, com uma rotação síncrona de 400 rpm. A turbina da casa de 

força secundária operará dentro dos níveis máximo e mínimo do reservatório, garantindo em 

todos os níveis de queda uma vazão mínima de 2,88 m3/s (vazão remanescente). 
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As características básicas das turbinas são as seguintes: 

Caracterírticas Casa de força principal Casa de força 

secundária 

Quantidade 3 1  

Tipo Francis horizontal 

simples 

Kaplan S Jusante 

Potência nominal (eixo) 9.278 284 kW 

Queda bruta para a vazão máxima turbinada 92,75 m 10,16 m 

Queda de referência (Hr) 87,00 m 9,78 m 

Vazão de engolimento máxima unitária 11,62 m³/s 3,29 m³/s 

Rotação nominal 400 rpm 360,00 rpm 

Nível de montante normal para queda de projeto (Hp) 538,00 m 538,00 m 

Nível máximo de montante 541,67 m 541,67m 

Nível de jusante normal para queda de projeto (Hp) 445,25m 527,84 m 

Nível máximo de jusante 453,39 m 533,10 m 

Nível mínimo de jusante 445,06 m 527,84 m 

Elevação da linha de centro do eixo da turbina 447,00 m 530,45 m 

As turbinas deverão ser fornecidas com reguladores de velocidade eletrônico-digitais, tipo 

PID, capazes de controlar individual ou conjuntamente a potência ativa das turbinas em 

função da carga, frequência ou nível do reservatório. O controle normal será automático, local 

ou remoto, e incluirá as fases transitórias e de regime permanente sem intervenção de 

operadores. O controle manual será para testes ou condições excepcionais. 

Cada turbina da casa de força principal possuirá uma válvula borboleta a montante da caixa 

espiral. As válvulas borboleta serão responsáveis pelo isolamento de uma turbina em relação 

à outra e ao sistema de adução único, permitindo a drenagem e manutenção do grupo, sem 

interferir na operação da outra unidade. Na casa de força secundária a turbina Kaplan 

também terá uma válvula borboleta montada a montante que possibilitará o isolamento da 

turbina para manutenção. 

2.2.4.2 Comporta-vagão da adufa de desvio do rio 

A adufa terá a função de desvio do rio durante a construção do barramento. Durante o 

enchimento do reservatório, a adufa será fechada por meio de uma comporta. 
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A comporta de fechamento, tipo vagão, será dimensionada para cortar o fluxo proveniente do 

desvio do rio. 

O conjunto da comporta deverá permitir a vedação completa em todos os lados da comporta. 

Pelas dimensões e carga hidráulica aplicada a comporta poderá ser de aço ou ferro fundido, 

atendendo às necessidades de vedação do projeto. O conjunto da comporta deverá ser 

implantando a montante na barragem, de maneira que a haste de acionamento deverá ser 

fabricada para operação submersa. 

2.2.4.3 Comporta-vagão e grades da tomada de água secundária, canal e túnel de adução 

Está prevista uma comporta metálica, plana, vertical, do tipo vagão, composta de painel único 

e de construção soldada em aço, guiada lateralmente com rodas fixas localizadas a jusante, 

dispondo de vedação de borracha do tipo plana e nota musical, a ser instalada na ranhura 

vertical prevista na tomada d’água. A comporta vagão terá a função de fechar a jusante da 

tomada d'água secundária para uma possível manutenção no conduto forçado ou válvulas 

borboleta. Esta comporta só será fechada se o rio estiver vertendo. 

Da mesma forma, as tomadas de água do canal e túnel de adução serão dotadas de 

comportas-vagão similares à da tomada de água secundária. Cada comporta será acionada 

por talha elétrica, com auxílio de uma viga pescadora.  

Com a finalidade de impedir a entrada de detritos, as tomadas d’água serão providas de 

grades. As grades deslizam num plano inclinado (1,00 V: 0,25 H). As tomadas de água 

deverão ser providas de máquina para limpeza da grade dotada de garra fabricada em aço 

carbono provida de rodas que deslizarão sobre a própria grade. 

2.2.4.4 Ponte rolante da casa de força principal 

Para movimentos de elevação, a ponte contará com uma talha motorizada com acionamento 

a partir de botoeira com controle remoto.  
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As características básicas da ponte rolante da casa de força são as seguintes: 

Capacidade nominal do gancho principal / auxiliar 500 / 50 kN 

Vão entre as linhas de centro dos trilhos 13.560 mm 

Curso do gancho principal e auxiliar 19.200 mm 

Comprimento do caminho de rolamento  65.950 mm 

Movimento de elevação e translação  Acionamento elétrico 

Tensão de acionamento 380 Vcc – 3Ø – 60 Hz 

Cota elevação do caminho de rolamento 462,90 m 

Cota elevação do piso da área de descarga/montagem 455,15 m 

Cota elevação do piso da sala de máquinas 444,00 m 

 

2.2.5 SISTEMAS MECÂNICOS AUXILIARES 

A casa de força principal será atendida pelos seguintes sistemas mecânicos auxiliares: 

• Sistema de água industrial 

o Previsto para suprir os trocadores de calor do mancal de escora e guia das 

unidades, sistema de água de serviço, sistema de água tratada e outras 

necessidades das unidades geradoras. 

• Sistema de drenagem e esgotamento 

o Tem por finalidade coletar, conduzir e bombear as águas de infiltração, de 

percolação, de resfriamento, de vazamentos e de limpeza da casa de força. 

Será dotado de uma caixa separadora de água e óleo de modo a conter os 

eventuais vazamentos ou gotejamentos de óleo de equipamentos ou 

remanescentes da lavação de pisos, galerias, etc. 

• Ar condicionado e de exaustão 

o Previsto para atender à sala de controle, consistirá de um aparelho de ar-

condicionado do tipo “split system” com capacidade adequada à sala de 

comando. 

• Sistema de proteção contra incêndio 

o Tem por finalidade combater o incêndio em áreas e equipamentos da casa de 

força. Será composto de um conjunto de extintores, convenientemente 
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distribuídos e adequado para os tipos de equipamentos a serem protegidos. 

Na área externa da casa de força o sistema de extintores atenderá à área dos 

transformadores e o prédio anexo. A usina deverá ser protegida contra 

incêndios também através de extintores portáteis, de acionamento manual, 

para combate a incêndios em materiais inflamáveis, como combustível, papel, 

madeira, tecidos e outros. 

• Sistema de água tratada 

o O suprimento de água na usina deverá ser feito por fonte externa e 

armazenada em reservatório alimentando o banheiro e a copa da usina. A 

água para consumo humano será fornecida por meio de bebedouros de 

garrafão de água mineral de 20 litros. 

• Sistema de esgoto sanitário 

o O sistema consistirá de um tanque séptico de digestão e sedimentação de 

lodo, filtro anaeróbico, desinfecção do efluente líquido por hipoclorito de sódio 

e tubulação principal, tubulação secundária, tubulação de ventilação. Os 

efluentes provenientes do sanitário serão coletados através de rede coletora e 

encaminhados para o sistema de tratamento. 

• Sistema de separação água/óleo 

o O sistema de drenagem e separação água/óleo está subdividido em dois 

subsistemas: 

� Separação água/óleo isolante: coleta, drenagem e separação do óleo 

isolante da água, em caso de incêndio e ruptura do transformador 

elevador. 

� Separação água/óleo lubrificante: separação do óleo lubrificante em 

caso de vazamento acidental no interior da usina para o sistema de 

drenagem da casa de força. O óleo derramado neste caso será 

drenado para o para o tanque separador água/óleo lubrificante no 

interior do poço de drenagem e daí, após a separação, a água é 

bombeada juntamente com a água de drenagem para o canal de fuga. 

• Sistema de medições hidráulicas 

o Tem por finalidade medir os níveis de água do reservatório e do canal de fuga, 

medir as pressões efetivas na entrada da turbina, medir as pressões 

diferenciais, vazão turbinada e medir as pressões efetivas no tubo de sucção.  
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A casa de força secundária será atendida pelos seguintes sistemas mecânicos auxiliares, 

similares aos da casa de força principal em suas características: 

• Sistema de drenagem 

• Sistema de proteção contra incêndio 

• Sistema de separação água/óleo 

2.2.6 EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELÉTRICOS 

O sistema elétrico possui as seguintes características principais 

• O sistema elétrico de geração será composto por três geradores de 10.000 kVA / 13,8 

kV / 400 rpm / FP 0,90 instalados na casa de força principal e um gerador de 337,5 

kVA / 380 V / 360 rpm / FP 0,80 a ser alocado na casa de força secundária. Os 

geradores terão ligação estrela com neutro aterrado via resistência de aterramento.  

• O circuito de geração será composto por conjuntos de proteção para os geradores 

contra surtos de tensão e de manobra em 13,8 kV. Ambos os conjuntos estão 

enclausurados em cubículos metálicos próprios para média tensão. A interligação 

entre eles será realizada através de barramento rígido e a saída para o transformador 

elevador será através de cubículo adicional. 

• A PCH será operada via Sistema de Supervisão, Controle e Proteção que será 

instalado na sala de controle, o qual permitirá operação remota da mesma. 

• Os serviços auxiliares da usina em corrente alternada (CA) serão alimentados via 

Transformador de Serviços Auxiliares (TSA), localizado na sala de cubículos; 

• Já os serviços auxiliares em corrente contínua em 125 Vcc serão alimentados via 

banco de baterias estacionárias quando da falta de energia no barramento CA; 

• Será instalada Subestação Elevadora (SE) adjacente à Casa de Força para elevação 

da tensão de geração para 34,5 kV; 

• A linha de transmissão (LT) que transportará a energia gerada pela PCH Saltinho até 

a interligação com SE Consórcio Ituim-Turvo será dividida em dois trechos, ambos 

com posteamento de concreto. 

o O primeiro com extensão de 4,10 km transformará a energia da PCH Saltinho 

através de um circuito trifásico duplo, 2 condutores/fase, tensão nominal de 

34,5 kV com cabo de alumínio cuja bitola é a CA 477,0 MCM. 
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o O segundo trecho com extensão de 9,27 km, será a partir do encontro da LT 

da PCH Chimarrão. Este trecho será com circuito triplo, 2 condutores/fase para 

Saltinho e 1 condutor/fase para Chimarrão, com cabo de alumínio cuja bitola 

é a CA 477,0 MCM. 

• A PCH Saltinho conectar-se-á ao SIN aproveitando a LT em 138 kV existente, de 

propriedade do Complexo Turvo-Ituim, saindo de sua SE Coletora, de extensão de 

aproximadamente 49,50 km, circuito simples, cabo 336,4 MCM – CA. 

2.2.6.1 Subestação elevadora 

A subestação elevadora será implantada em tensão de 34,5 kV, tipo convenciona ao tempo. 

Será dotada de um transformador elevador de 24,0/30,0 MVA / 13,8 kV-34,5 kV e 01 bay de 

saída para a LT. Os painéis de controle e os dos relés de proteção da linha de transmissão 

serão instalados na sala de comando da subestação da PCH. Para limitação das tensões de 

passo e de toque a valores seguros para as pessoas, no interior da subestação e suas 

proximidades, durante a ocorrência de um curto-circuito para terra, está prevista a construção 

de uma de malha de aterramento. Esta malha terá também a finalidade de estabelecer valor 

adequado de resistência de aterramento para as correntes de acionamento dos relés de 

proteção e para a rede de cobertura da subestação para proteção contra descargas 

atmosféricas. A subestação contará com seis para-raios. 

2.2.6.2 Sistemas Elétricos da Casa de Força Secundária 

Os sistemas elétricos da casa de força secundária estarão concentrados num só painel, o 

Painel de Controle Proteção e Saída do Gerador, o qual terá a função de controle, regulação, 

proteção e sincronismo da unidade geradora; distribuição e conversão de corrente alternada 

para corrente contínua. 

Os únicos componentes externos ao painel serão: 

• Conjunto de baterias estacionárias; 

• Transformador elevador 380V para 34,5 kV, 337,5 kVA. 

• Equipamentos de proteção de alta tensão. 

A energia gerada pela casa de força secundária será transmitida em 34,5 KV até a casa de 

força principal através de uma rede aérea de 2,45 km de extensão, circuito simples, cabo 

CAA 477,0 MCM. 
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2.2.6.3 Conexão ao Sistema Interligado Nacional 

A Conexão ao Sistema Interligado Nacional – SIN dar-se-á em dois estágios:  

• A PCH Saltinho se interligará a uma Subestação Elevadora existente, criada a partir 

de um consórcio de usinas dos rios Ituim e Turvo (Morro Grande, Jardim e Santa 

Carolina) para interligá-las e elevar a tensão elétrica de 34,5 kV para 138 kV. Prevê-

se que a integração da PCH Saltinho às demais ocorrerá na tensão de 138 kV. 

• Partindo desta Subestação Coletora, há uma linha de transmissão já existente, em 

138 kV, com extensão de aproximadamente 49,50 km, circuito simples, cabo 336,4 

MCM – CA até a Subestação Vacaria da RGE-CPFL. 

Portanto, a PCH Saltinho conectar-se-á ao SIN por meio do bay existente de 138 kV da SE 

Vacaria de propriedade da RGE-CPFL, juntamente com as outras usinas dos rios Turvo e 

Ituim. 
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3 ESTUDOS DE ALTERNATIVAS LOCACIONAIS E 
TECNOLÓGICAS 

A primeira avaliação de alternativas locacionais para a PCH Saltinho está baseada nos 

Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio Ituim aprovados pela ANEEL, através do Despacho 

Nº 3.901 de 7 de dezembro de 2012. 

No referido estudo consta a alternativa ótima de divisão de quedas para o rio Ituim, na qual 

são identificados seis aproveitamentos neste curso d’água conforme discriminado na Tabela 

3-1. 

Tabela 3-1. Aproveitamentos identificados para o rio Ituim, segundo a ANEEL. 

 
Fonte: Relatório do Projeto Básico, 2016 

Posteriormente, após estudos de revisão do inventário no trecho por outro interessado, houve 

a identificação de uma divergência de cota junto ao canal de fuga da PCH Saltinho, a ANEEL, 

através da nota técnica NT nº 83/2016, recomendou a alteração do nível máximo normal da 

PCH Lixiguana (usina prevista a jusante) que correspondente ao nível d’água do canal de 

fuga da PCH Saltinho, passando da elevação 548,00m para a elevação 543,00m. O 

Despacho nº 354/2016 consolidou essa alteração de cota. Com isto a queda bruta da PCH 

Saltinho passou para 93,00m. 

Desde 1950 o potencial hidroelétrico da PCH Saltinho é subaproveitado pela central geradora 

de capacidade reduzida denominada CGH Saltinho, registrada pelo Despacho ANEEL 

Nº1.988, de 30/11/2005, com uma potência instalada de 800kW, Código Único de 

Empreendimento de Geração (CEG) CGH.PH.RS.002572-0.01, de titularidade da CPFL Sul 

Centrais Elétricas LTDA., com licença de operação LO Nº1865/2015, vigente até 09/04/2019. 

Nos termos da Lei 9.074/1995 no art. 5º, §3º, o aproveitamento ótimo do potencial definido 

nos estudos de inventário, exposto no paragrafo anterior, suplanta a operação de central 

geradora de capacidade reduzida em caráter precário pelo interesse nacional. 
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A evolução dos estudos na região propiciou que se estabelecessem duas opções para o 

aproveitamento PCH Saltinho. A tabela a seguir apresenta a comparação entre essas 

alternativas com base em duas versões de projeto de engenharia. A primeira, denominada 

Projeto Básico 2016, apresentava o sítio do barramento logo a montante da barragem atual 

da CGH Saltinho e um arranjo geral adequado a essa posição, com casa de força 

subterrânea; a segunda alternativa, denominada Projeto Básico Consolidado, elaborada em 

2020, tem a localização do barramento cerca de 1.800 metros a montante da outra, rearranjo 

do circuito de geração com canais e túneis e casa de força a céu aberto. 

A figura a seguir apresenta a comparação entre os reservatórios de cada alternativa. 

Figura 3-1. Representação dos reservatório nas alternativas de projeto estudadas. Esquerda: Projeto 
Básico 2016; Direita: Projeto Básico Consolidado. 
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Tabela 3-2.  Comparação de características entra as alternativas locacionais e tecnológicas 

de arranjo para a PCH Saltinho.  

Características  Projeto Básico 2016  Projeto Básico Consolidado 

Potência instalada na casa de força principal (MW) 27,00 27,00 

Potência instalada total (MW) 27,00 27,27 

Energia média (MW) 14,96 15,259+ 

Número de unidades 3 3 

NA máximo normal de montante (m) 538,00 538,00 

NA normal de jusante (m) 444,00 445,25 

Queda bruta (m) 94,00 92,75 

Vazão Qmlt (m³/s) 28,90 30,93 

Vazão sanitária (m³/s) 1,19 2,88 

Vazão máxima turbinada (m³/s) 32,83 34,86 

Vazão mínima turbinada (m³/s) 5,25 5,81 

Perdas hidráulicas nominais (m) 4,00 5,385 

Rendimento turbina 92,00% 93,56% 

Rendimento gerador 97,00% 97,00% 

Altura do Vertedouro (m) 21 10 

Altura da Barragem (m) 27 8 

Área Total do Reservatório (ha) 142,0 41,5 

Área Inundada do Reservatório (ha) 122,0 22,6 

Volume do Reservatório (hm³) 7,3 1,6 

Comprimento (km) 4,9 3,1 

Tempo de Residência (dias) 3,0 0,7 

Comprimento do túnel (m) 1600,00 815,00+1540,00 

Dimensões do túnel – altura x largura (m) 5,00 x 5,00 4,80 x 4,80 

Canal de adução (m) - 1250,00+41,75+27,80 

Diques de terra e enrocamento (unid) - 3 

Tipo de estrutura da casa de força Subterrânea  A céu aberto, abrigada 

Escavação comum (m³) 38.000 36.200 

Escavação em rocha a céu aberto (m³) 33.200 197.260 

Escavação em rocha subterrânea (m³) 45.056 48.500 

Concreto estrutural (m³) 18.535 10.225 

Armadura (t) 620 528 

Concreto Massa e CCR (m³) 34.230 5.290 

 

A elaboração Projeto Básico Consolidado foi motivada visando a eliminação do impacto 

paisagística junto a cachoeira Saltinho, pela redução da área ocupada pelo reservatório e do 

volume de material previsto para construção do barramento, de maneira que a mudança 

sugerida resultou na redução não só de custos mas sobretudo das interferências sobre 

aspectos ambientais relevantes. 
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Em consequência das alterações promovidas no projeto básico consolidado, 1,83 km de 

corredeiras no rio Ituim deixará de ser inundado pelo reservatório da PCH Saltinho, 

preservando a visualização e contemplação deste trecho. 

A redução de cerca de 100 hectares de terras inundadas talvez represente o principal ganho 

ambiental na alternativa denominada Projeto Básico Consolidado. Redução na supressão de 

vegetação nativa da mata ciliar do rio Ituim, redução da alteração de habitats, diminuição da 

fragmentação do corredor ecológico representado pela vegetação marginal ao rio e 

diminuição de perdas de biodiversidade são aspectos positivos notáveis na seleção dessa 

concepção de arranjo para o empreendimento. 

Assim, para fins de elaboração deste estudo de impacto ambiental, considerou-se como 

melhor arranjo para o empreendimento PCH Saltinho a alternativa denominada Projeto 

Básico Consolidado. 

Em relação à linha de transmissão, estrutura associada à PCH que será licenciada 

conjuntamente, a versão do Projeto Básico Consolidado também apresenta ganhos em 

relação ao Projeto Básico 2016. A conexão prevista na versão mais antiga envolvia a 

implantação de uma linha de transmissão de 69 kV, com torres metálicas. A implantação de 

uma linha de transmissão com essas características exige a definição de um traçado com 

poucas inflexões que, mesmo aplicando-se critérios seletivos baseados em aspectos 

ambientais, resulta em sobreposição por terrenos com feições naturais.  

Já no Projeto Básico Consolidado, a conexão se dará por uma linha de transmissão de 34,5 

kV, cujas estruturas de sustentação dos cabos são postes de concreto que permitem uma 

grande flexibilidade em termos de traçado. Nesse sentido, o projeto utilizará a borda de 

estradas existentes para a implantação da linha de transmissão, minimizando as intervenções 

sobre ambientes dotados de vegetação em melhor estado de conservação. 

Por fim, é relevante destacar que o Projeto Básico Consolidado, ao contrário do Projeto 

Básico 2016, não afetará as estruturas existentes da CGH Saltinho. 
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4 DEFINIÇÃO DA ÁREA DO RESERVATÓRIO E APP 

De acordo com o Projeto Básico, o nível máximo normal do reservatório será na elevação 

538,00m. O reservatório que se formará terá as seguintes características: 

• Área: 41,46 hectares; 

• Perímetro: 7,52 quilômetros; 

• Volume: 0,98 hm3 ; 

• Extensão máxima aproximada: 3,05 quilômetros; 

• Profundidade máxima: 10 metros; 

• Área alagada (porção terrestre a ser submersa): 22,58 hectares ; 

• Área da calha do rio a ser submersa: 18,88 hectares. 

A Área de Preservação Permanente (APP) foi delimitada de acordo com a Portaria FEPAM 

039/2017, em consonância com o Código Florestal (Lei Federal 12.651/2012, atualizada pela 

Lei Federal 12.727/2012). De acordo com a referida portaria, a APP de reservatórios d’água 

artificiais em sona rural, com mais de 50 hectares, deverá possuir largura de 100 metros 

medidos horizontalmente a partir da cota máxima de inundação da área alagada. 

Atendendo aos requisitos legais, a APP do reservatório da PCH Saltinho teria 72,9 hectares 

de área. Entretanto, considerando a possibilidade de implantação de uma APP com largura 

variável mas nunca inferior a 30 metros, o fato de que a empresa Saltinho Energética já é 

proprietária de áreas de margem do rio Ituim, sendo que algumas delas não se localizam 

onde será implantado o reservatório, e que há necessidade de manutenção de áreas 

localizadas nas margens do futuro canal de adução, é aqui apresentada uma proposta de 

APP variável com área de 119,09 hectares, portanto 63,3% maior que aquela que seria 

exigida pela legislação. A APP proposta engloba remanescentes florestais de grande 

importância para a fauna local, na margem direita do rio Ituim, além de uma grande faixa a 

jusante do reservatório, possibilitando a formação de um extenso corredor de vegetação 

ripária.  

O mapa reservatório e área de preservação permanente apresenta o limite do reservatório e 

a respectiva área de preservação permanente. 
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5 ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

5.1 DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

Para fins deste Estudo de Impacto Ambiental, a delimitação das áreas de influência do 

empreendimento foi proposta considerando uma série de fatores, dos quais destacam-se: 

elementos do projeto básico, características do meio físico, tipologia dos ecossistemas a 

serem afetados e infraestrutura regional. 

A partir da análise do Diagnóstico Ambiental presente do Estudo de Impacto apresentado em 

2011 e da vistoria prévia realizada em abril de 2018 foram definidos os limites das áreas de 

influência para os meios físico, biótico e socioeconômico, bem como o alcance dos impactos 

potenciais.  

Para efeito de execução dos estudos, as áreas de influência do empreendimento e portanto 

as áreas de abrangência dos levantamentos, no que se refere ao empreendimento de 

geração, são os seguintes:  

AII - Meio Físico e Meio Biótico: parte da sub-bacia do rio Ituim, como indicado no mapa 

apresentado a seguir. A área da AII proposta engloba todos os tributários do trecho do rio 

Ituim que será afetado pela formação do reservatório, além de um trecho a montante deste, 

se estendendo até 500 metros a jusante da casa de força e 50 m a montante da foz do arroio 

Faxinal, incorporando dessa forma o TVR em sua totalidade.  

AII - Meio Antrópico: os municípios de Muitos Capões e Ipê, os quais sofrerão interferência 

em sua dinâmica socioeconômica.  

AID - Meio Físico e Meio Biótico: raio de 1 km no entorno do reservatório e do Trecho de 

Vazão Reduzida.  

AID Meio Antrópico: todas as propriedades atingidas pela AID.  

Já com relação aos levantamentos relacionados ao traçado da Linha de Transmissão, os 

limites são os seguintes:  

AII: Município de Muitos Capões.  

AID: Meio Físico e Meio Biótico: faixa de 200m de largura ao longo do traçado projetado, 

incluindo variantes e traçados alternativos.  

Meio Antrópico: todas as propriedades presentes na AID.  

Além da delimitação da AII e AID, foi definido um recorte relacionado à área em que 

efetivamente ocorrerão as intervenções para implantação do empreendimento, denominada 
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de Área Diretamente Afetada (ADA). A definição da ADA visa, principalmente, propiciar a 

estimativa de supressão de vegetação nativa para a devida avalição deste impacto. 

A ADA foi definida como todo o espaço em que haverá transformação da cobertura do solo, 

seja pelo alagamento quando da formação do reservatório, seja pela necessidade de limpeza 

do terreno para execução das obras ou abertura de acessos.  
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6 LEGISLAÇÃO APLICADA 

6.1 OBJETIVOS 

A apresentação da legislação ambiental nos Estudos de Impacto Ambiental tem como objetivo 

principal demonstrar as responsabilidades do empreendedor quando do planejamento e 

implementação de projetos que possam acarretar danos ou modificações ao meio ambiente, 

considerando os meios físico, biótico e socioeconômico, conforme determina a lei. 

São apresentados neste item os principais dispositivos legais que interferem no planejamento 

e implementação da PCH Saltinho, prevista para ser instalada no rio Ituim, no Estado do Rio 

Grande do Sul. Entende-se por dispositivos legais as leis, decretos-lei, resoluções e portarias 

que, de alguma forma, estabelecem os critérios legais que deverão ser observados no 

andamento dos estudos e atividades correlatas do empreendimento. 

A abordagem aqui apresentada foi ordenada de maneira a apresentar, preliminarmente, os 

principais dispositivos legais referentes ao licenciamento ambiental, bem como seus 

instrumentos de identificação e análise de impactos ambientais, tomando como base a 

Constituição Federal de 1988, as resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA, o Novo Código Florestal e o Código Estadual do Meio Ambiente. 

São ainda aqui compiladas as normas legais que disciplinam temas específicos, como flora, 

fauna, recursos hídricos e preservação do patrimônio arqueológico, histórico e paisagístico. 

6.2 JUSTIFICATIVA LEGAL 

Antes de discutir os dispositivos legais que interferem (orientam) no processo de 

implementação da PCH Saltinho, é importante apresentar as condicionantes estabelecidas 

em lei que orientaram a elaboração deste EIA. 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, especifica que cabe ao Poder Público 

exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 

significativa degradação ambiental, estudo prévio de impacto ambiental. A Resolução 

CONAMA n° 237/97 aperfeiçoou o processo de licenciamento ambiental e revisou alguns 

critérios definidos na Resolução CONAMA n°001/86. 

Na Resolução CONAMA n° 237/97, fica estabelecido em seu artigo 3° que: 

“A licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou 

potencialmente causadoras de significativa degradação do meio dependerá de prévio estudo 

de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), 
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ao qual dar-se-á publicidade, garantida a realização de audiências públicas, quando couber, 

de acordo com a regulamentação.” 

Cabe ressaltar que é definido, segundo o artigo 1°da resolução CONAMA N° 001/1986, a 

definição de impacto ambiental: 

“para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental 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.” 

 

No âmbito Estadual, a Lei n° 11.520, de 03 de agosto de 2000, que instituiu o Código Estadual 

do Meio Ambiente, em seu artigo 71, estabelece que dependerão de elaboração de Estudo 

de Impacto Ambiental (EIA) e do respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) o 

licenciamento para a construção, instalação, ampliação, alteração, operação de 

empreendimentos ou atividades utilizadoras de recursos ambientais considerados 

significativo potencial de degradação ou poluição ao meio ambiente. 

Para a implantação da PCH Saltinho será necessário suprimir vegetação florestal de Mata 

Atlântica em estágio avançado e, de acordo com a lei da proteção da vegetação nativa do 

Bioma Mata Atlântica nº 11.428/2006, tal impacto implica na elaboração de Estudo de Impacto 

Ambiental – EIA, e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA para a fase de 

licenciamento prévio. 

6.3 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

Na década de 1980 foram inseridos à legislação brasileira os principais dispositivos e normas 

que contribuíram para estruturar as diretrizes adotadas pelo país, no sentido de garantir o 

desenvolvimento em consonância com a melhoria da qualidade ambiental e a proteção dos 

recursos naturais. 

A Constituição Federal de 1988 foi uma das únicas a tratar deliberadamente da questão 

ambiental em capítulo específico. No capítulo II, título III, define-se que: 

“Art. 20 - São bens da União: Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de 

seu domínio, ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países, ou se 
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estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as 

praias fluviais;  

Art. 22 - Compete privativamente à União legislar sobre: 

IV- águas, energia. 

Art. 23 - É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 

Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 

VI - florestas, caça, pesca, fauna, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio 

ambiente e controle da poluição; 

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente.” 

O Capítulo VI, do título VIII, discorre sobre o tema e determina que: 

“Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

§ 1° Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora 

de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se 

dará publicidade;” 

A Constituição de 1988 evidenciou ainda a preocupação com a preservação e melhoria da 

qualidade ambiental no território nacional, porém esta diretriz ganhou corpo antes da sua 

promulgação, principalmente através da Lei n° 6.938 de 1981, que dispõe sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente. Pode-se afirmar que todas as leis, resoluções, decretos, enfim, 

todos os demais instrumentos legais posteriores a esta lei são fundamentados em suas 

disposições. 

Embora tenha sido promulgada em 1981, muitas das determinações contidas na Política 

Nacional do Meio Ambiente só forma regulamentadas em 1986, por meio da Resolução 

CONAMA n° 001/86, na qual atribuíram-se responsabilidades e disciplinaram-se os meios 

institucionais para a realização dos princípios apresentados anteriormente. Nesta Resolução 

definiram-se o conceito de impacto ambiental, os critérios para a elaboração do Estudo de 

Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), assim como os casos 

em que estes documentos são requisitos para a obtenção da Licença Prévia (LP). 

O artigo 1° da resolução CONAMA 001/1986 que define impacto ambiental, já citado, 

evidencia a extensão das transformações que se manifestam sobre o meio ambiente 

decorrente da influência de um determinado empreendimento, e permite introduzir a definição 

de impacto ambiental como sendo a diferença entre a situação anterior e após a sua 
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instalação, considerando-se as condições ambientais existentes nos dois momentos, na 

esfera física, biológica, social, econômica e cultural da região. 

É importante ressaltar que existem impactos positivos e negativos, de diferentes magnitudes 

e formas de manifestação e que, devido à complexidade que os caracteriza, foram criados 

dois instrumentos específicos para tratar do tema. 

No sentido de avaliar a magnitude foi introduzido através da Resolução CONAMA n° 001/86, 

o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental, comumente chamados 

de EIA/RIMA, que são explicados a seguir: 

• O Estudo de Impacto Ambiental – EIA – é um instrumento destinado a analisar e 

prever as consequências sobre o meio ambiente, decorrentes da implementação de 

um projeto, propondo medidas capazes de anular, mitigar, compensar os impactos 

negativos e potencializar os positivos. Este instrumento permite que o órgão ambiental 

competente verifique a viabilidade do projeto em relação ao meio ambiente. No EIA 

devem constar as informações técnicas do projeto selecionado e as alternativas 

consideradas para sua definição, o diagnóstico ambiental da região onde se pretende 

implementar o projeto, a avaliação dos impactos ambientais diagnosticados e 

prognosticados, bem como as medidas e programas necessários à compensação 

e/ou mitigação de cada um desses impactos, se houverem. 

• O Relatório de Impacto Ambiental – RIMA – deve sintetizar as conclusões do primeiro, 

enfocando principalmente o tratamento dos impactos identificados e as ações 

ambientais propostas para contê-los, compensá-los ou potencializá-los. O RIMA deve 

ser elaborado em linguagem acessível a todos interessados, conforme é previsto no 

parágrafo único do artigo 9 da Resolução CONAMA n°001/86. É importante destacar 

este atributo, pois ele garante que os estudos realizados sobre o empreendimento em 

relação em relação ao meio ambiente sejam passíveis de entendimento e assimilação 

por parte da população leiga interessada em tomar conhecimento do projeto e de suas 

implicações ambientais. 

O EIA e o RIMA são encaminhados ao órgão ambiental competente, no caso, a FEPAM, que 

analisa seus conteúdos, solicita complementações se necessário, convoca a sociedade a 

participar de audiência pública e, por fim, caso emita parecer favorável à implementação do 

empreendimento, atesta a viabilidade ambiental do projeto. 

A realização de audiências públicas foi regulamentada na Resolução CONAMA n° 009/87, na 

qual definiu-se que sua realização presta a expor aos interessados, informações sobre o 
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empreendimento em estudo, assim como a exposição do conteúdo do EIA e do RIMA, 

dirimindo dúvidas e recolhendo dos participantes as críticas e sugestões sobre o tema. 

Por último, o Artigo 5° dessa Resolução diz que a(s) ata(s) da(s) audiência(s) pública(s) e 

seus anexos servirão de base, juntamente com o RIMA, para a análise e emissão do parecer 

final do órgão licenciador quanto à aprovação ou não do projeto. 

Caso o parecer final do órgão ambiental responsável seja favorável, isto é, fique atestada a 

viabilidade ambiental do empreendimento em estudo, é emitida a Licença Prévia – LP. Esta 

licença autorizará o prosseguimento da implementação do projeto, apresentando condições 

para sua instalação e ressaltando a obrigatoriedade de realização de todas as ações 

propostas no EIA/RIMA com relação aos impactos ambientais identificados nos estudos. 

Uma vez obtida a LP, o próximo documento a ser elaborado no encaminhamento do 

licenciamento ambiental será o conjunto de projetos e detalhamento das ações ambientais 

propostas no EIA, que deverão orientar a Licença de Instalação – LI do empreendimento, a 

qual permitirá, quando da sua emissão, o início das obras. 

Nesta fase devem ser apresentadas de forma sistemáticas, através do documento 

denominado Plano Básico Ambiental (PBA), todas as resoluções contidas no EIA com relação 

às medidas mitigadoras, compensatórias e de potencialização e os programas ambientais do 

respectivo empreendimento, além das considerações apresentadas pelo órgão ambiental 

licenciador quando da emissão da Licença Prévia. Neste documento os programas 

ambientais devem ser apresentados de forma mais detalhada, constando cronograma de 

realização, custos, profissionais e instituições envolvidas na execução dos programas, bem 

como suas responsabilidades. 

Quando a obra estiver finalizada, deverá ser solicitada ao órgão ambiental competente a 

Licença de Operação – LO. Para emitir esta licença, caberá ao órgão ambiental verificar se o 

que fora especificado anteriormente na Licença de Instalação está sendo devidamente 

cumprido, principalmente no tocante ao cumprimento do cronograma de cada programa 

ambiental e se o objetivo para o qual ele foi criado está sendo alcançado. 

Se estiver tudo de acordo com o que fora especificado anteriormente, o órgão ambiental emite 

a Licença de Operação, que possibilita o início da operação do empreendimento. Neste caso, 

a formação do reservatório da PCH Saltinho e finalmente a geração de energia elétrica. 

6.4 LEGISLAÇÃO CORRELATA 

Considerando a tipologia do empreendimento, no caso tratando-se de obra que prevê a 

utilização de potencial hídrico de um rio para fins de aproveitamento hidrelétrico, através da 
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instalação de uma Pequena Central Hidrelétrica, deverá ser observada a legislação ambiental 

correlata nos âmbitos Federal e Estadual. 

6.4.1 PROTEÇÃO E QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS 

6.4.1.1 Legislação Federal 

O Decreto n° 24.643, de 10 de julho de 1934, instituiu o Código das Águas, o qual ordenou 

prioritariamente os seus usos, política em relação aos proprietários e seu aproveitamento. 

O artigo 21 da Constituição Federal de 1988, em seu inciso XIX, define que compete à União 

instituir o sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos além de definir critérios de 

outorga de direitos de seu uso. No artigo 22, inciso IV, determina que compete privativamente 

à União legislar sobre águas, energia, informática, as normas para cooperação entre União, 

Estados e o Distrito Federal serão fixadas em lei complementar, buscando o equilíbrio do 

desenvolvimento e bem-estar em âmbito nacional. 

Estas disposições expõem a posição estratégica que ocupa o uso e manipulação dos 

recursos hídricos no território nacional. No entanto, apenas em 8 de janeiro de 1997, pela Lei 

n° 9.433, esta matéria foi devidamente regulamentada, quando se instituiu a Política Nacional 

de Recursos Hídricos e criou-se o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

São objetivos desta Lei assegurar a disponibilidade de água, em padrões de qualidade 

adequados aos respectivos usos, a utilização racional e integrada dos recursos hídricos com 

vistas ao desenvolvimento sustentável e a prevenção e defesa dos recursos hídricos contra 

eventos críticos de origens naturais ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. 

A utilização dos recursos hídricos está sujeita a outorga pelo Poder Público, com objetivo de 

assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos múltiplos da água e a garantia de 

acesso a este recurso natural. É necessária a outorga para efeito de geração de energia 

elétrica, conforme especificado no artigo 12, inciso IV. O Parágrafo 2° deste artigo diz que: 

“a outorga e a utilização de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica estará 

subordinada ao Plano Nacional de Recursos Hídricos, aprovado na forma do disposto no 

Inciso VII do artigo 35 desta Lei, obedecendo à disciplina da legislação setorial específica.” 

O artigo 14 determina que a outorga para utilização de recursos hídricos será efetivada por 

ato da autoridade competente do Poder Executivo Federal, dos Estados ou do Distrito 

Federal, sendo que o primeiro poderá delegar aos outros dois a competência para conceder 

outorga. 
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A implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos fica sob a responsabilidade do 

Sistema Nacional de Recursos Hídricos, criado nesta Lei, que além desta função deverá 

também coordenar a gestão integrada das águas, planejar, regular, controlar o uso, a 

preservação, recuperação, promover a cobrança pelo uso e arbitrar os conflitos relacionados 

com os recursos hídricos.  

A resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) N° 91/2008 estabelece as 

diretrizes para o enquadramento de corpos de água superficiais através dos parâmetros 

analisados pela Resolução CONAMA N° 357/2005. No Artigo 6° da resolução CNRH, é 

proposto que sejam elaboradas metas relativas para alcance ou manutenção das classes de 

qualidade de agua pretendidas em conformidade com os cenários curto, médio e longo 

prazos. No Artigo 8º da mesma, confirma que a deliberação final do enquadramento é de 

ordem da Conselho de Recursos Hídricos dos Estados composto por colegiado de 

Secretários do Estado e representantes dos Comitês de Bacias e dos Sistemas Nacionais de 

Recursos Hídricos e do Meio Ambiente. 

6.4.1.2 Legislação Estadual 

Segundo a Resolução N° 112/2012, aprovada pelo Conselho de Recursos Hídricos (CRH) do 

Rio Grande do Sul, conferida pela lei Estadual n° 10.530/1994 e posteriores modificações, 

enquadram as águas superficiais da Sub-Bacia do Alto Rio Turvo que abrange o rio Ituim, 

sujeito ao barramento pelo empreendimento, como Classe 3 e define a meta de alteração 

para Classe 2 em 10 anos e como Classe 1 e em 20 anos. 

O Código Estadual do Meio Ambiente, Lei n° 11.520, de 3 de agosto de 2000, em seu artigo 

121, define as diretrizes que orientarão o gerenciamento das águas pelo Poder Público 

Estadual e atribui que tal gerenciamento será de competência do Sistema Estadual de 

Recursos Hídricos, tendo como base uma Política Estadual de Recursos Hídricos. 

Na Lei n° 11.520, em seu artigo 123, institui que nos processos de outorga e licenciamento 

de utilização de águas subterrâneas deverão obrigatoriamente ser observados pelos órgãos 

competentes: 

I – as prioridades de uso estabelecidas na legislação vigente; 

II – a comprovação de que a utilização não causará poluição em níveis superiores aos estipulados 

pela legislação vigente ou desperdício das águas; 

III – a manutenção da vazão mínima à jusante das captações de águas superficiais, nos termos do 

Regulamento do Código Estadual do Meio Ambiente; 

IV – a manutenção dos níveis históricos médios adequados para a manutenção da vida aquática e 

abastecimento público, no caso lago, lagoas, banhados, águas subterrâneas e aquíferos em geral. 
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No caso do empreendimento em questão, a outorga cabe ao Departamento de Recursos 

Hídricos do Estado do Rio Grande do Sul (DRH), órgão vinculado à Secretaria Estadual de 

Meio Ambiente (SEMA). 

6.4.2 PROTEÇÃO DA FAUNA E FLORA 

6.4.2.1 Legislação Federal 

A Constituição Federal de 1988 estabelece que é de competência da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos municípios, preservar florestas, a fauna e a flora, sendo vedadas as 

práticas ou atividades que coloquem em risco a sobrevivência destes recursos, ou que 

provoquem sua extinção. 

Através da Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, a Lei dos Crimes Ambientais, foram 

instituídas as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas 

ao meio ambiente. Esta define a aplicação de multas e demais instrumentos punitivos às 

pessoas e/ou instituições que pratiquem atos de degradação do meio ambiente, 

especificando em seu capítulo V, seções I e II, os crimes e punições referentes a agressões 

sobre a fauna e flora, respectivamente. Nesta mesma Lei é apresentada uma extensa relação 

de atividades consideradas crimes contra o meio ambiente, especificando as penas para cada 

crime praticado. 

A preocupação e a necessidade de ações voltadas à recuperação de espécies ameaçadas 

consta, também, dos princípios e diretrizes para a implementação da Política Nacional de 

Biodiversidade, instituídos por meio do Decreto nº 4.339, de 22 de agosto de 2002. Esta 

necessidade está expressa nos componentes "Conservação da Biodiversidade e 

Monitoramento, Avaliação, Prevenção e Mitigação de Impactos sobre a Biodiversidade". 

Quanto à legislação específica sobre a fauna e flora, a Lei dispõe de forma diferenciada cada 

categoria, conforme apresentado a seguir. 

6.4.2.2 Fauna 

A Lei n° 5.197, de 3 de janeiro de 1967, é o principal instrumento jurídico que regulamenta a 

proteção à fauna. Nesta encontram-se especificadas e estabelecidas as normas de proteção 

e as premissas básicas de defesa da vida animal. 

Na Lei n° 5.197/67 fica estabelecido que todos os animais que vivem naturalmente fora do 

cativeiro são propriedades do Estado, ocorrendo o mesmo com seus ninhos, abrigos e 

criadouros naturais, sendo proibida sua utilização, caça, perseguição, destruição ou captura. 
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Em 12 de fevereiro de 1988, devido à ausência de normas referentes ao ambiente aquático 

na Lei ° 5.197, foi promulgada a Lei n° 7.653, que altera e complementa a primeira, inserindo 

nela instrumentos legais referentes à ictiofauna e definindo punição para ações agressivas à 

fauna como um todo. 

É importante ainda destacar que a União, através do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – organizou uma lista de espécies da fauna 

brasileira ameaçadas de extinção, sendo atualizada periodicamente e disponibilizada através 

das portarias lançadas pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA). 

O Código Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul, instituído através da 

Lei n° 11.520, de 3 de agosto de 2000, prevê no seu artigo 174, que a construção de 

empreendimentos que venham propiciar interrupção de qualquer natureza do fluxo das águas 

naturais, que abrange o empreendimento estudado, só será permitida quando forem tomadas 

medidas propostas por estudos que garantam a reprodução das distintas espécies de fauna 

aquática autóctone.  

6.4.2.3 Flora 

A Lei n° 12.651/2012 (alterada pela Lei nº 12.727/2012), popularmente chamada de “Novo 

Código Florestal” dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nº 6.938/1981, 

9.393/1996, e 11.428/2006; revoga as Leis nº 4.771/1965, e 7.754/1989, e a Medida 

Provisória nº 2.166-67/2001; e dá outras providências. O Novo Código Florestal estabelece 

normas gerais sobre a proteção da vegetação, Áreas de Preservação Permanente (APP) e 

as áreas de Reserva Legal (RL); a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima 

florestal, o controle da origem dos produtos florestais, entre outros dispositivos (art. 1º). Esta 

lei, no Artigo 3, entende-se como Área de Preservação Permanente (APP): 

“por uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função 

ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e 

a biodiversidade, além de facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 

assegurar o bem-estar das populações humanas.” 

No artigo 4, delimita-se as áreas de faixas marginais de qualquer curso d’agua natural perene 

e intermitente, as áreas no entorno dos reservatórios d’agua decorrentes de barramento ou 

represamento dos cursos d’agua, das nascentes ou olhos d’agua, dos morros, montes, 

montanhas, serras e outras especificações apresentadas neste artigo, como APP. 
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A Lei Federal Nº 9.985, de 18 de julho de 2000: Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III 

e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza e dá outras providências. 

6.4.2.4 Legislação Estadual 

A Lei Estadual n° 9.159, de 21 de janeiro de 1992, instituiu o Código Florestal do Rio Grande 

do Sul, sendo que no seu artigo 23 (capítulo III) determina: 

“é proibida a supressão parcial ou total das matas ciliares e da vegetação de preservação 

permanente definida em lei e reserva florestal do artigo 9° desta lei, salvo quando necessário 

à execução de obras, planos ou projetos de utilidade pública e interesse social, mediante 

elaboração prévia de EIA-RIMA e licenciamento do órgão competente e lei própria.” 

A Lei Estadual n° 11.520, de 3 de agosto de 2000, que instituiu o Código Estadual do Meio 

Ambiente no Rio Grande do Sul, em seu artigo 163 determina, com relação à compensação 

pela implantação de obras públicas ou privadas: 

“Na construção de quaisquer obras, públicas ou privadas, devem ser tomadas medidas para 

evitar a destruição ou degradação da vegetação original ou, onde for impossível, é obrigatória 

a implementação de medidas compensatórias que garantam a conservação de áreas 

significativas desta vegetação.” 

Em síntese, a descrição acima evidencia a necessidade de que as medidas mitigadoras e 

compensatórias estejam efetivamente voltadas para a manutenção das formações vegetais 

que sofreram supressão em função da instalação de obras públicas e privadas. 

6.4.3 PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E NATURAL 

O artigo 20 da Constituição estabelece que são bens da União as cavidades naturais 

subterrâneas e os sítios arqueológicos pré-históricos, cabendo a União, estados e municípios, 

proteger as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos (artigo 23 da Constituição 

Federal). 

O artigo 216 da Constituição Federal estabelece que: 

“Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material ou imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identificação, a ação, a memória 

dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

(...) V – os conjuntos urbanos e os sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 

paleontológico, ecológico e científico;” 
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Cabe ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico (IPHAN) que analisará a existência de 

empreendimentos em bens culturais acautelados em âmbito federal. O artigo 12 da instrução 

normativa n° 001 de 25 de março de 2015, que estabelece procedimentos administrativos 

para processos de licenciamento ambiental, define que instado pelo órgão ambiental 

competente a se manifestar sobre os estudos ambientais, o IPHAN analisará os termos e 

relatórios referentes aos bens culturais tombados, valorados e registrados e ao patrimônio 

arqueológico. 

O artigo 27 desta mesma instrução normativa intui que a manifestação conclusiva IPHAN do 

será encaminhada ao órgão ambiental licenciador e resultará da análise da consolidação do 

Relatório de Avaliação de Impacto aos Bens Culturais Tombados, Valorados e registrados 

previsto no art. 13, que lista as condicionantes a serem atendidas no relatório de Avaliação 

de Impacto aos Bens Culturais, bem como dos Termos de Compromisso e Relatórios 

previstos para os bens arqueológicos. 

O objetivo de apresentar os aspectos legais que interferem direta ou indiretamente no 

processo de implementação da PCH Saltinho, desde o licenciamento ambiental, até temas 

específicos, como recursos hídricos, fauna e flora, entre outros, é situar o leitor deste EIA 

quanto ao contexto legal no qual insere-se o empreendimento. É importante lembrar que esta 

apresentação não pretende encerrar a discussão, nem tão pouco abarcar todos os 

dispositivos legais possíveis de influenciar o andamento do projeto, mas apenas demonstrar 

que a implementação da PCH atenderá necessariamente todos os condicionantes legais 

estabelecidos. 

Por último, cabe destacar que o empreendimento em estudo não irá causar qualquer dano 

em Terras Indígenas ou a povos indígenas, haja vista que não há aldeamentos desta natureza 

na região de inserção do empreendimento. Também não haverá interferência sobre unidades 

de conservação constituídas na região, como alagamento de terras ou supressão vegetal. 



  
 

54 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH SALTINHO 

 

7 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

7.1 MEIO FÍSICO 

7.1.1 INTRODUÇÃO 

O presente diagnóstico partiu de uma caracterização regional realizada a partir de referências 

bibliográficas e dados secundários de diversas origens. A partir das informações geradas a 

campo, realizou-se a análise nas escalas previstas no Termo de Referência, documento que 

norteou a elaboração desse relatório. A ênfase recaiu nas áreas de influência indireta (AII) e 

direta (AID) do empreendimento em questão.  

7.1.2 METODOLOGIA  

7.1.2.1 Caracterização climática 

As características climáticas da região foram determinadas através da coleta de informações 

sobre os elementos climáticos observados nas estações climatológicas em operação na área 

de estudo. Usualmente, a caracterização é realizada com base em valores médios mensais 

obtidos nas estações. 

Foram utilizados dados de diversas entidades voltadas para a pesquisa e caracterização 

climatológica nacional, dentre elas o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, o 

Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, e a Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária – EMBRAPA.  

Os dados do Atlas Agroclimático do Estado do Rio Grande do Sul (IPAGRO, 1989) serviram 

de base para a caracterização da climatologia da região, pois as séries apresentadas são 

consistentes e correspondem a um período de observação de 30 anos (normal climatológica). 

Foram utilizados os dados de 16 estações climáticas em municípios da região da bacia 

Taquari-Antas, a saber: Bento Gonçalves, Bom Jesus, Cambará, Canela, Caxias do Sul, 

Coxilha Grande, Fontoura Xavier, Guaporé, Lagoa Vermelha, Lajeado, São Francisco de 

Paula, Soledade, Taquari, Triunfo, Vacaria e Venâncio Aires. 

7.1.2.2 Geologia e geomorfologia 

As informações referentes ao arcabouço geológico da região na qual se pretende implantar 

o empreendimento foram obtidas a partir da compilação de fontes secundárias e através de 

avaliações de campo. O conjunto de dados acaba fornecendo subsídios técnicos não 

somente aos propósitos deste EIA, mas também às etapas de engenharia subsequentes. 
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Faz-se necessário conhecer os tipos geológicos e suas formas de ocorrência na área do 

projeto, buscando determinar de que forma sua distribuição pode facilitar ou impor 

restrições/dificuldades técnicas e ambientais ao empreendimento. Em outras palavras, trata-

se de uma descrição dos condicionantes impostos pelo arcabouço geológico, lembrando que 

o mesmo é determinante na própria conformação geomorfológica e na dinâmica hídrica da 

região. Ressalta-se que aprofundamentos em relação à evolução e à gênese do arcabouço 

geológico não fazem parte da ênfase aqui pretendida. 

A descrição geológica partiu de uma avaliação em escala regional posicionando a região do 

empreendimento em relação às províncias geotectônicas influentes para, logo em seguida, 

descrever os tipos litológicos com ocorrência na AII e AID, com ênfase em suas relações 

temporais estratigráficas e de contato. 

7.1.2.3 Solos 

Os estudos pedológicos foram desenvolvidos nas seguintes etapas: revisão bibliográfica dos 

dados relacionados aos solos da região, dando ênfase à compilação dos dados apresentados 

no levantamento pedológico do Projeto RADAMBRASIL (1986) e, atividade de campo 

realizada na AID. 

As unidades de mapeamento adotadas foram as mesmas estabelecidas pelo Projeto 

RADAMBRASIL (1986). Para a identificação das classes de solo, foram considerados como 

parâmetros de diferenciação os critérios de horizontes diagnósticos, atributos diagnósticos e 

fases de textura, relevo, pedregosidade e rochosidade estabelecidos pelo Centro Nacional 

de Pesquisa de Solos da Embrapa em 1999. Esta metodologia também foi empregada para 

definir a nomenclatura das classes de solo que ocorrem tanto na AII como na AID. 

 

7.1.2.3.1 Metodologia para classificação dos horizontes diagnósticos 

Com relação aos horizontes diagnósticos, estes foram divididos em superficiais e 

subsuperficiais, conforme apresentado na Tabela 7-1. 
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Tabela 7-1. Descrição dos horizontes diagnósticos superficiais e subsuperficiais utilizados como 
referência. 

Horizonte Descrição 

Horizonte A 
hístico 

Horizonte superficial caracterizado pelo acúmulo de material orgânico (resíduos vegetais 
principalmente) depositado de forma superior. Apresenta coloração escura, possuindo espessura 
superior ou igual a 20 cm quando sotoposto sobre material mineral ou de 10 cm ou mais sotoposto 
a contato lítico (diretamente com a rocha). 

Horizonte A 
húmico 

Horizonte mineral, superficial, rico em matéria orgânica, relativamente espesso, possuindo 
coloração escura (valor e croma igual a 4,0 ou menor) e com saturação de bases (valor V%) 
inferior a 65%. Este horizonte deve apresentar espessura superior a 20 cm e % de carbono 
orgânico > 4,5, sem atingir os valores exigidos para o A orgânico. 

Horizonte A 
chernozêmico 

Horizonte mineral superficial, ligeiramente rico em matéria orgânica, relativamente espesso, 
possuindo coloração escura, saturação de bases mínima de 65% (predomínio do íon cálcio e/ou 
magnésio). Com relação à espessura, deve possuir valor mínimo de 25 cm, incluindo os horizontes 
sucessionais (tais como AB, AE ou AC), considerando que o perfil do solo como um todo tenha 
no mínimo 75 cm de espessura. 

Horizonte A 
proeminente 

Horizonte superficial semelhante ao A chernozênico, mas apresentando valor de saturação de 
bases inferior a 65%. 

Horizonte A 
fraco 

Horizonte superficial mineral que apresenta-se fracamente desenvolvido devido ai fato de possuir 
reduzido teor de colóides minerais ou orgânicos, ou por ocorrer em condições climáticas e de 
vegetação que não favoreceram seu desenvolvimento. 

Horizonte A 
moderado 

Horizonte superficial que apresenta características com relação a teores de carbono orgânico, 
espessura e/ou cor que não se enquadram nas definições expressas para os demais horizontes 
diagnósticos superficiais. 

Horizonte A 
antrópico 

Caracteriza-se por ser formado ou modificado a partir do uso contínuo do solo pelo homem, tendo 
sido utilizado como local de residência e/ou cultivo por longos períodos (nota-se incremento de 
material orgânico associado ou não a incremento de material mineral podendo ocorrer ou não a 
presença de fragmentos de cerâmica e restos de ossos e conchas). 

Horizonte B 
textural 

Horizonte mineral subsuperficial que apresenta textura franco arenosa ou mais fina onde ocorreu 
incremento orientado ou não de argilas, desde que não exclusivamente por descontinuidade, 
oriunda de processsos de iluviação, formação in situ, herança de material de origem, infiltração 
de argila ou argila mais silte com ou sem matéria orgânica, destruição de argila no horizonte A ou 
perda de argila no horizonte A por erosão diferenciada.desta forma, os teores de argila no 
horizonte B textural são maiores do que os observados no horizonte A. a relação textural B/A, 
calculada pela divisão do teor médio de argila total do horizonte B (não considerando inclusive o 
B3) pelo teor de argila médio do horizonte A deverá sempre ser superior a relação de 1,5. 

Horizonte B 
latossólico 

Horizonte mineral subsuperficial que apresenta elevado grau de intemperização explicitado por 
seus constituintes (alteração quase completa dos minerais primários com menor resistência ao 
intemperismo). Possui elevada dessilificação, lixiviação de bases e concentração de sesquióxidos, 
argila do tipo 1:1 e minerais primários resistentes ao intemperismo. Com relação à espessura, 
deve possuir no mínimo 50 cm, com textura franco arenosa ou mais fina e baixos teores de silte 
(relação silte/argila < 0,7 – solos de textura média). 

Horizonte B 
incipiente 

Horizonte subsuperficial que sofreu alterações físicas e químicas em grau não muito avançado, 
ainda insuficiente para a diferenciação de cor ou estrutura em relação ao material originário. Para 
ser considerado diagnóstico, deverá ter espessura mínima de 10 cm. Constitui horizonte de 
natureza variável, podendo se desenvolver diretamente do produto intemperizado da rocha, in 
situ, ou sobre depósitos aluviais ou coluviais, guardando estreita relação com o material de origem. 

Horizonte B 
nítico 

Horizonte mineral subsuperficial nque possui textura argilosa ou muito argilosa, não hidromórfico 
e que não apresenta incremento de argila do horizonte A com relação ao horizonte B (se houver 
incremento, este não é suficiente para caracterizar a relação textural B/A característica do 
horizonte B textural). Apresenta cerosidade moderada a forte, possuindo transição gradual ou 
difusa entre os suborizontes do horizonte B. 

Fonte: Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, EMBRAPA, 1999. 
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Os atributos diagnósticos de interesse para a descrição das classes de solo que ocorrem na 

AII e AID são a definição do seu material constituinte (mineral ou orgânico), atividade da 

fração de argila, saturação por base e caráter alumínico. Estes atributos são detalhados na 

Tabela 7-2. 

Tabela 7-2. Atributos diagnósticos de interesse utilizados para a definição das classes de solo que 
ocorrem na AII e AID. 

Atributo Descrição 

Material orgânico 

É constituído por compostos orgânicos, podendo ou não comportar proporção 
variavelmente maior ou menor de material mineral. No entanto, independente da 
presença ou não de material mineral, os constituintes orgânicos impõe 
preponderância de suas propriedades sobre os constituintes minerais. Para o 
material ser considerado orgânico, o mesmo deverá satisfazer os seguintes 
requisitos: 

• possuir 12% ou mais de carbono orgânico (expresso em peso) se a fração 
mineral contém 60% ou mais de argila; 

• possuir 8% ou mais de carbono orgânico, se a fração mineral não contiver 
argila; 

• possuir valores intermediários de carbono orgânico proporcionais a valores 
intermediários de argila. 

Material mineral 
Formado essencialmente por compostos inorgâncios, possuindo diferentes 
estágios de intemperismo. O material constituinte do solo é considerado material 
mineral quando estiver em desacordo com os requisitos de enquadramento do 
material orgânico. 

Atividade de fração argila 

(valor T) 

Este atributo refere-se à capacidade de troca de cátions (valor T) da fração de 
argila, sendo utilizada a expressão “T x 100/%de argila”. Para atividade alta (Ta), 
o valor obtido deverá ser igual ou superior a 27cmolc/kg de argila e atividade baixa 
(Tb), valor inferior a esse, sem correção para carbono. 

Saturação por bases 

(Valor V%) 

Está relacionado à proporção de cátions básicos trocáveis em relação à 
capacidade de troca determinada a pH 7. A proporção V% de um solo origina 
ainda, dependendo de seu valor, as seguintes denominações: 

1. Eutrófico: determinação utilizada para caracterizar solos com saturação 
de bases (valor V%) igual ou superior a 50%. 

2. Distrófico: determinação utilizada para caracterizar solos com saturação 
de bases (V%) inferior a 50%. 

Caráter alumínico 

(saturação por alumínio) 

Relaciona-se às condições em que se encontram os materiais constitutivos do solo 
(estado dessaturado), caracterizando-se por teor de alumínio extraível maior ou 
igual a 4 cmolc/kg de solo, além de apresentar saturação por alumínio maior ou 
igual a 50% e/ou saturação por bases inferior a 50% (álico – termo utilizado quando 
a saturação por alumínio for maior ou igual a 50%, associada a um teor de alumínio 
extraível maior do que 0,5 cmolc/kg de solo. 

Fonte: Sistema Nacional de Classificação de Solos, EMBRAPA, 1999. 

Os demais parâmetros considerados com vistas à determinação e descrição das classes de 

solos foram o grupamento textural, distribuição de cascalhos e concreções no perfil, fases de 

relevo, fases de pedregosidade e de rochosidade, conforme apresentado na Tabela 7-3. 
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Tabela 7-3. Parâmetros complementares utilizados na descrição das classes de solo que ocorrem na 
AII e AID. 

Parâmetro Descrição 

Grupamento textural 

Os grupamentos texturais utilizados são: 

Textura arenosa – para solos que apresentam textura areia e areia franca; 

Textura média – material com menos de 35% de argila e mais de 15% de areia, 
excluídas as classes texturais areia e areia franca; 

Textura argilosa – para teores de argila no solo entre 35 e 60%; 

Textura muito argilosa – para teores de argila superiores a 60%; 

Textura siltosa – material com menos de 35% de argila e menos de 15% de areia. 

Distribuição de 
cascalhos e 
concreções no perfil 

Relaciona-se à constituição macroclástica do material componente do solo. É 
característica distintiva, em função da proporção de cascalhos (2mm a 2cm) em 
relação à terra fina (fração menos do que 2 mm). 

Pouco cascalhenta – percentual de cascalho entre 8% e 15%; 

Cascalhenta – para solos com percentual de cascalhos entre 15% e 50%; 

Muito cascalhenta – para solos com percentual de cascalho superior a 50%. 

Fases de relevo 

Qualifica condições de declividade, comprimento de encostas e configuração 
superficial dos terrenos, que afetam as formas de modelado (formas topográficas) 
de áreas de ocorrência das unidades de solos. 

Plano – declividade até 3%; 

Suave ondulado – declividade entre 3% e 8%; 

Ondulado – declividade entre 8% e 20%; 

Forte ondulado – declividade entre 20% a 45%; 

Montanhoso – declividade entre 45% e 75%; 

Escarpado – declividade acima de 75%. 

Fases de 
pedregosidade 

Qualificam áreas em que a presença superficial ou subsuperficial de quantidades 
expressivas de calhaus (2 a 20 cm) e matacões (20 a 100 cm) interfere no uso da 
terra, sobretudo no que se refere ao emprego de máquinas e equipamentos 
agrícolas. 

Fase pedregosa – o solo contém calhaus e/ou matacões ai longo de todo o perfil 
ou no(s) horizonte(s) superior(es) e até a profundidade maior que 40 cm; 

Fase epipedregosa – o solo contém calhaus e/ou matacões na parte superficial 
ou e/ou dentro do solo até a profundidade máxima de 40 cm; 

Fase endopedregosa – o solo contém calhaus e/ou matacões a partir de 
profundidades maiores que 40 cm. 

Fases de rochosidade 

Refere-se à exposição do substrato rochoso, lajes de rochas, parcelas de 
camadas delgadas de solos sobre rochas e/ou predominância de “boulders” com 
diâmetro médio maior que 100 cm, na superfície ou na massa de solo, em 
quantidades tais, que tornam impraticável o uso de máquinas agrícolas. A fase 
rochosa será identificada no solo que apresentar as seguintes classes de 
rochosidade: rochosa, muito rochosa e extremamente rochosa. 

 

Em relação à nomenclatura das classes de solo, também foi utilizada a metodologia e 

terminologia descritas pela EMBRAPA (1999).  
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7.1.2.3.2 Avaliação da aptidão agrícola das terras 

O método de interpretação de levantamentos de solos segue orientações contidas no Sistema 

de Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras (RAMALHO FILHO & BEEK, 1995), que 

recomenda que tal avaliação seja baseada em resultados de levantamentos sistemáticos, 

realizados com o suporte dos vários atributos ambientais, associados aos solos, tais como 

clima, vegetação, uso atual das terras, geomorfologia e padrão de drenagem. 

Para obtenção da aptidão agrícola das terras foram considerados três níveis de manejo, 

visando diagnosticar o comportamento das terras em diferentes níveis tecnológicos, 

indicados através das letras A, B e C, as quais podem aparecer na simbologia da classificação 

escritas de diferentes formas, segundo classes de aptidão que apresentem as terras, em cada 

um dos níveis adotados. O nível de manejo A (primitivo) é baseado em práticas agrícolas que 

refletem um baixo nível técnico-cultural; no nível de manejo B (pouco desenvolvido), as 

práticas agrícolas refletem um nível de manejo tecnológico médio e o nível de manejo C 

(desenvolvido) é caracterizado pela aplicação intensiva de capital e de resultados de pesquisa 

para manejo, melhoramento e conservação das condições das terras. 

Com relação à aptidão de uso agrícola das terras, são considerados seis grupos de aptidão: 

1, 2 e 3, que identificam as melhores classes de aptidão das terras, sendo estas indicadas 

para utilização com lavouras; e os grupos 4, 5 e 6, que identificam tipos de utilização de menor 

aptidão, sendo recomendada a utilização com pastagem plantada, silvicultura e/ou pastagem 

natural e preservação da flora e da fauna, respectivamente (Tabela 7-4).  

Para atender às variações que se verificam dentro do grupo, adotou-se a categoria de 

subgrupos da Aptidão Agrícola, significando o resultado conjunto da avaliação da classe de 

aptidão relacionada com o nível de manejo indicando o tipo de utilização das terras. 



  
 

60 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH SALTINHO 

 

Tabela 7-4. Alternativas de utilização das terras de acordo com os grupos de aptidão agrícola. 

Aumento da Intensidade de Uso 

    Lavouras 

Grupo de 
aptidão 
agrícola 

Preservação 
da Flora e 

Fauna 

Silvicultura 
e/ou 

pastagem 
natural 

Pastagem 
plantada 

Aptidão 
restrita 

Aptidão 
regular Aptidão boa 

1       

2      

3     

4    

5   

6  

 RAMALHO FILHO, A.; BEEK, K. J. Sistema de avaliação da aptidão agrícola das terras. 3.ed. Rio de Janeiro: EMBRAPA-CNPS, 
1995. 65p. 

 

As classes expressam a aptidão agrícola das terras para um determinado tipo de utilização 

(Tabela 7-5), com um nível de manejo definido, dentro do subgrupo de aptidão com base no 

boletim da FAO (1976). As letras indicativas das classes de aptidão, de acordo com os níveis 

de manejo, podem aparecer nos subgrupos em maiúsculas, minúsculas ou minúsculas entre 

parênteses, com indicação de diferentes tipos de utilização. 

Tabela 7-5. Simbologia correspondente às classes de aptidão agrícola das terras. 

Tipo de utilização 

Classes de 
aptidão 
agrícola 

Lavoura 
Pastagem 
Plantada 

Silvicultura 
Pastagem 

natural 
Nível de manejo 

A     B     C 
Nível de manejo 

B 
Nível de manejo 

B 
Nível de manejo 

A 

Boa A     B      C P S N 

Regular a     b      c P S N 

Restrita (a)    (b)     (c) (p) (s) (n) 

Inapta -      -      - - - - 
 

No exemplo 1(a)bC, o algarismo 1 indica a melhor classe de aptidão dos componentes do 

subgrupo, uma vez que as terras pertencem à classe de aptidão boa, no nível de manejo C 

(grupo 1); classe de aptidão regular, no nível de manejo B (grupo 2) e classe de aptidão 

restrita, no nível de manejo A (grupo 3). As terras consideradas inaptas para lavouras têm 

suas possibilidades analisadas para usos menos intensivos (pastagem plantada, silvicultura 

ou pastagem natural). 
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Para a análise das condições agrícolas das terras, toma-se hipoteticamente como referência 

um solo que não apresente problemas de fertilidade, deficiência de água e oxigênio, não seja 

suscetível à erosão e nem ofereça impedimentos à mecanização, os cinco fatores 

considerados para avaliar as condições agrícolas das terras. Como normalmente as 

condições dos solos em análise fogem a um ou vários desses aspectos, estabeleceram-se 

cinco graus de limitação: Nulo (N), Ligeiro (L), Moderado (M), Forte (F) e Muito Forte (MF), 

além dos graus intermediários N/L, L/M e M/F. 

A avaliação das classes, grupos e subgrupos de aptidão agrícola das terras é feita através 

do estudo comparativo entre os graus de limitação atribuídos a elas e os estipulados na 

tabela-guia, elaborados para atender as regiões de clima subtropical. Na tabela-guia (Tabela 

7-6) constam os graus de limitação máximos que as terras podem apresentar, com relação 

aos cinco fatores, para pertencerem a cada uma das categorias de classificação da aptidão 

agrícola das terras. 

Tabela 7-6. Tabela-guia para avaliação da aptidão agrícola das terras (região de clima subtropical).  

 

 

Assim, a classe de aptidão agrícola das terras, de acordo com os diferentes níveis de manejo, 

é obtida em função do grau limitativo mais forte, referente a qualquer um dos fatores que 

influenciam sua utilização agrícola. 
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7.1.2.3.3 Avaliação da erodibilidade dos solos 

Para a avaliação da erodibilidade dos solos, foram considerados os graus de impedimento 

quanto à suscetibilidade à erosão relacionada ao nível de manejo A (primitivo) e da avaliação 

da aptidão agrícola das terras. A Tabela 7-7 a seguir apresenta a descrição das classes de 

erodibilidade potencial dos solos. 

Tabela 7-7. Descrição das classes de erodibilidade potencial dos solos. 

Classe Descrição 

Muito fraca e 
fraca 

Compreende áreas formadas por solos de grande utilização agrícola. São solos muito 
profundos, porosos, bem permeáveis, mesmo quando muito argilosos, friáveis, situados em 
relevo plano, com declividades que raramente ultrapassam 3%. A ecodinâmica da paisagem 
é estável (pedogênese >morfogênese) e os processos de escoamento superficial são difusos 
e lentos. 

Ligeira 

Compreende áreas formadas por solos variando entre bem a fortemente drenados. São solos 
profundos e ocorrem em relevo suave ondulado (predomínio de declividade entre 3% e 8%). 
A ecodinâmica da paisagem varia de estável à de transição (pedogênese = morfogênese). Os 
processos de escoamento superficial são difusos e lentos, com eventuais escoamentos 
concentrados. 

Moderada 

Compreende áreas formadas por solos variando entre profundos e pouco profundos, com 
perfis permeáveis e pequenas diferenciações entre horizontes. Ocorrem normalmente em 
terrenos ondulados (declividade entre 8% a 20%). A ecodinâmica da paisagem é de transição 
(pedogênese ≤ morfogênese). Os processos de escoamento superficial são difusos e lentos, 
com ocorrência de escoamento de tipo concentrado. 

Forte 

A maioria dos solos dessa classe são pouco profundos, com drenagem moderada, possuem 
poucos agentes agregadores e uma estrutura maciça, sem coesão no horizonte superficial (A). 
A matéria orgânica é inexpressiva e restrita a esse horizonte. Ocorrem geralmente em relevo 
forte ondulado (declividades entre 20% a 45%) e têm permeabilidade um tanto restrita, o que 
os torna muito erodíveis. A ecodinâmica da paisagem é instável (pedogênese < morfogênese). 
Os processos de escoamento superficial são difusos e rápidos, concentrados e até mesmo 
movimentos de massa, do tipo rastejamento e solifluxão, podem ocorrer. 

Muito forte 

Compreende áreas formadas por solos rasos e muito rasos com presença de afloramentos de 
rochas. O relevo predominante vai do montanhoso até o escarpado, com declives a partir de 
45%. A ecodinâmica da paisagem é muito instável (pedogênese << morfogênese). Os 
processos de escoamento superficial são concentrados. Os movimentos de massa são do tipo 
deslizamento, desmoronamento, rastejamento e solifluxão, com eventuais quedas de blocos. 

 

7.1.2.4 Recursos hídricos  

7.1.2.4.1 Aspectos Quantitativos 

Os estudos para análise quantitativa na caracterização da bacia do rio Ituim foram baseados 

nos estudos hidrológicos do projeto básico do empreendimento, guardando total 

correspondência entre valores aqui apresentados e propostos e aqueles presentes no projeto. 
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Os estudos hidrológicos para o aproveitamento hidrelétrico de Saltinho foram desenvolvidos 

inicialmente a partir da hidrologia do inventário da bacia do Taquari-Antas. Ainda na fase de 

projeto básico, as séries foram complementadas para enquadrar-se à importância do estudo. 

7.1.2.4.2 Série de Vazões Mensais 

As estações fluviométricas utilizadas para a caracterização do regime hidrológico do rio Ituim 

são as mesmas já empregadas nos estudos anteriores, apresentadas na Tabela 7-8 a seguir. 

Os dados estão disponíveis no Sistema Nacional de Informações Hidrológicas, o HidroWeb, 

operado pela ANA e disponível no portal da Agência. 

A principal estação utilizada foi a Passo do Prata, por possuir a série mais longa, e 

comportamento hidrológico semelhante ao local do aproveitamento. Os períodos de falhas 

foram preenchidos com os dados das estações Barra do Guaiaveira e Passo do Gabriel. 

O critério para transferência da informação hidrológica foi a relação entre as áreas de 

drenagem no local dos postos e no local de interesse. Tal método, que consiste na repetição 

da vazão específica (relação entre vazão e área), é consagrado em estudos hidrológicos 

semelhantes a este. A série obtida é apresentada na Tabela 7-9. 
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Tabela 7-8. Estações fluviométricas utilizadas. 

Nome Código Rio Município Lat Long Área 
(km²) 

Altitude 
(m) Início 

Fim 

(Consistido) 

Fim 

(Bruto) 

Passo do Gabriel 
8610000

0 
Rio das 
Antas 

Jaquirana -28,672224 -50,495034 1725 580 set/40 dez/06 fev/11 

Passo Barra do 
Guaiaveira 

8641000
0 

Rio Turvo 
Protásio 

Alves 
-28,739192 -51,425026 2839 497 nov/56 dez/06 fev/11 

Passo do Prata 
8644000

0 
Rio da Prata Vila Flores -28,867516 -51,445680 3622 315 dez/39 dez/06 jul/07 

 

Tabela 7-9. Série de vazões mensais no local da PCH Saltinho (Ad = 1197 km²). 

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média Mínima Máxima 
1940 20,0 28,0 11,0 32,9 28,2 22,7 53,9 58,5 23,0 55,2 16,6 21,3 30,9 11,0 58,5 

1941 7,9 16,4 8,5 54,2 203,9 87,9 49,9 59,8 36,7 32,0 50,6 13,7 51,8 7,9 203,9 

1942 3,6 7,0 14,6 15,0 41,3 24,1 17,7 26,4 31,4 39,3 7,1 2,9 19,2 2,9 41,3 

1943 2,5 4,7 3,0 2,6 6,4 31,7 27,4 33,0 40,0 16,5 5,0 2,9 14,6 2,5 40,0 

1944 9,6 3,6 4,7 2,7 1,7 19,9 17,4 4,1 8,3 13,6 8,2 2,1 8,0 1,7 19,9 

1945 1,2 1,7 1,3 0,9 1,0 2,0 16,4 30,7 17,7 12,5 3,8 5,0 7,9 0,9 30,7 

1946 59,2 39,0 12,7 3,8 4,5 25,9 35,0 13,6 9,8 19,7 11,6 19,9 21,2 3,8 59,2 

1947 19,9 9,4 5,0 2,1 9,7 15,8 16,1 8,4 37,0 27,2 6,5 21,5 14,9 2,1 37,0 

1948 6,9 7,4 8,7 19,7 50,2 31,7 55,2 49,6 13,5 14,4 13,1 3,1 22,8 3,1 55,2 

1949 4,5 1,6 7,0 8,8 6,2 31,5 34,7 19,0 52,2 32,9 7,3 2,6 17,4 1,6 52,2 

1950 1,7 1,6 1,3 1,8 7,2 9,8 7,7 51,9 25,5 91,2 13,5 10,3 18,6 1,3 91,2 

1951 8,7 34,7 24,3 9,2 5,4 5,6 3,7 2,0 8,7 60,1 21,3 7,6 15,9 2,0 60,1 

1952 8,0 7,3 3,4 2,1 1,8 38,0 40,0 18,4 21,8 28,9 23,0 8,4 16,8 1,8 40,0 

1953 9,5 7,5 5,6 4,1 7,2 20,4 26,2 25,0 79,0 71,4 26,0 9,4 24,3 4,1 79,0 

1954 20,6 10,8 16,2 9,5 13,2 77,3 104,4 20,7 144,4 87,9 12,6 7,3 43,7 7,3 144,4 

1955 8,7 7,8 4,6 25,0 60,5 28,5 43,0 26,8 28,1 37,7 9,3 2,8 23,6 2,8 60,5 
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Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média Mínima Máxima 
1956 21,7 11,7 3,5 63,5 29,5 25,1 17,3 38,3 51,7 25,0 8,3 6,2 25,2 3,5 63,5 

1957 11,6 8,4 5,5 14,5 14,7 17,1 30,9 83,0 77,7 34,7 24,8 12,9 28,0 5,5 83,0 

1958 8,5 8,7 29,1 12,9 9,8 52,2 14,9 44,0 52,5 55,2 24,1 58,8 30,9 8,5 58,8 

1959 15,4 19,1 16,5 58,8 39,3 51,2 23,8 48,6 64,8 45,6 10,8 10,5 33,7 10,5 64,8 

1960 3,7 4,9 4,8 5,1 4,0 21,7 11,9 58,2 69,4 29,0 20,7 11,1 20,4 3,7 69,4 

1961 19,1 9,9 36,4 36,7 15,9 44,9 34,4 27,8 122,9 69,4 26,6 16,8 38,4 9,9 122,9 

1962 7,8 4,2 2,7 3,5 5,9 5,0 12,8 9,6 21,0 10,8 7,9 3,7 7,9 2,7 21,0 

1963 8,3 18,3 36,0 18,4 10,7 8,5 7,3 66,1 60,1 116,0 39,0 21,8 34,2 7,3 116,0 

1964 7,6 5,5 3,2 8,8 9,3 6,6 12,5 36,7 49,9 20,1 10,5 9,8 15,0 3,2 49,9 

1965 5,9 3,7 5,3 5,4 11,3 8,0 12,6 152,0 104,4 47,3 27,0 41,0 35,3 3,7 152,0 

1966 30,0 57,8 49,6 12,7 6,0 39,3 59,5 61,5 98,8 63,5 24,9 57,2 46,7 6,0 98,8 

1967 20,6 20,5 28,1 12,4 6,3 8,3 35,4 51,6 154,0 32,0 12,4 19,9 33,4 6,3 154,0 

1968 5,8 4,2 5,4 7,0 6,2 5,6 19,9 5,3 17,7 12,5 31,8 8,2 10,8 4,2 31,8 

1969 17,0 22,2 9,3 9,4 8,9 26,9 15,9 15,5 37,7 13,3 31,4 8,6 18,0 8,6 37,7 

1970 5,3 5,4 14,6 5,4 27,8 29,6 63,8 34,0 21,5 26,0 9,6 61,1 25,3 5,3 63,8 

1971 40,6 39,0 25,9 25,3 30,6 44,6 53,5 83,9 17,6 9,0 4,0 3,4 31,5 3,4 83,9 

1972 6,2 35,0 16,4 25,8 11,8 52,9 50,2 126,2 88,9 35,7 55,9 35,0 45,0 6,2 126,2 

1973 35,4 22,5 20,0 12,0 52,2 44,3 56,8 83,6 80,0 32,6 27,9 15,0 40,2 12,0 83,6 

1974 18,5 33,0 22,2 10,8 28,2 49,9 16,7 12,8 18,3 8,5 15,9 17,4 21,0 8,5 49,9 

1975 8,1 13,0 10,1 7,6 5,6 22,8 17,3 58,8 94,2 41,0 20,5 24,7 27,0 5,6 94,2 

1976 27,9 13,8 17,5 8,9 22,7 20,8 23,7 71,7 22,4 17,1 43,3 42,6 27,7 8,9 71,7 

1977 36,4 33,4 33,4 18,5 9,6 40,3 66,4 117,3 22,1 9,6 13,0 13,8 34,5 9,6 117,3 

1978 13,9 5,3 7,0 1,9 2,1 2,5 30,6 20,9 50,9 17,7 36,7 20,0 17,5 1,9 50,9 

1979 3,2 2,8 4,5 5,3 20,4 15,2 43,6 24,4 13,7 59,5 37,0 70,7 25,0 2,8 70,7 

1980 12,3 8,5 10,0 4,2 20,2 8,5 35,7 72,4 49,2 36,4 60,1 50,9 30,7 4,2 72,4 

1981 21,7 67,1 10,6 6,9 4,6 10,3 5,1 5,2 35,4 28,0 21,7 11,4 19,0 4,6 67,1 

1982 4,7 5,9 3,2 2,1 1,9 26,2 54,5 33,4 23,4 83,9 110,7 16,3 30,5 1,9 110,7 

1983 16,2 32,0 49,2 27,6 94,5 52,9 181,1 127,2 26,2 35,7 21,8 8,9 56,1 8,9 181,1 

1984 10,6 11,8 6,1 15,5 60,8 61,1 74,4 79,6 42,3 64,1 30,7 16,4 39,4 6,1 79,6 
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Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média Mínima Máxima 
1985 7,6 20,6 31,8 36,7 41,0 17,4 17,9 55,9 41,3 12,7 5,4 3,4 24,3 3,4 55,9 

1986 2,4 2,2 3,6 27,8 15,2 27,5 28,8 32,6 34,4 34,0 34,0 21,8 22,0 2,2 34,4 

1987 16,3 22,2 5,9 59,8 107,1 39,3 83,6 67,4 46,9 72,4 20,8 13,7 46,3 5,9 107,1 

1988 15,4 22,4 6,2 17,1 32,8 54,2 17,0 7,7 94,5 28,5 24,3 10,7 27,6 6,2 94,5 

1989 17,8 27,4 27,1 19,0 33,4 9,2 48,1 41,0 175,0 47,2 19,0 5,4 39,1 5,4 175,0 

1990 27,7 18,0 17,9 65,1 81,6 101,6 34,4 17,6 65,8 93,9 38,7 23,6 48,8 17,6 101,6 

1991 12,2 12,2 6,3 7,3 8,2 31,4 31,2 37,7 15,1 33,0 33,7 51,6 23,3 6,3 51,6 

1992 24,4 15,4 24,4 20,6 83,1 42,0 76,0 56,2 62,8 16,5 23,9 8,2 37,8 8,2 83,1 

1993 16,2 18,7 17,1 15,3 37,0 36,7 162,6 14,7 27,7 29,1 16,1 40,0 35,9 14,7 162,6 

1994 9,1 38,7 15,7 23,2 48,3 62,8 68,7 21,4 19,7 87,6 30,9 20,6 37,2 9,1 87,6 

1995 52,5 16,9 11,9 7,2 2,8 23,0 53,5 31,5 17,7 29,0 7,2 7,6 21,8 2,8 53,5 

1996 41,3 33,0 20,0 16,2 5,2 23,5 40,6 48,6 51,2 35,4 21,3 12,6 29,1 5,2 51,2 

1997 7,8 41,6 14,7 5,3 4,0 23,2 34,0 108,7 16,9 159,0 91,2 25,7 44,3 4,0 159,0 

1998 61,8 130,5 36,7 51,9 48,9 33,4 45,6 77,0 63,5 25,2 9,0 5,0 49,0 5,0 130,5 

1999 3,9 5,6 2,7 22,2 13,6 18,8 54,2 19,7 17,3 40,3 15,6 16,2 19,2 2,7 54,2 

2000 7,9 11,5 14,0 8,5 11,9 21,1 49,9 19,1 88,1 107,7 27,5 12,4 31,6 7,9 107,7 

2001 33,0 32,5 10,6 19,4 39,3 34,0 106,4 18,4 51,9 94,5 17,6 18,7 39,7 10,6 106,4 

2002 10,4 7,3 7,1 8,4 31,4 94,5 71,7 49,6 56,5 64,4 46,6 57,2 42,1 7,1 94,5 

2003 28,4 42,0 26,5 1,8 24,6 25,7 38,0 10,9 8,9 23,4 26,4 69,1 27,1 1,8 69,1 

2004 24,8 10,9 6,6 7,5 24,2 17,8 41,6 11,9 48,6 37,7 31,2 8,2 22,6 6,6 48,6 

2005 6,6 4,0 4,2 48,6 70,4 67,7 36,0 32,1 69,4 127,9 19,5 7,7 41,2 4,0 127,9 

2006 8,4 6,9 6,8 6,6 5,9 21,7 32,3 33,7 16,1 9,4 24,3 20,4 16,0 5,9 33,7 

2007 15,2 22,2 35,7 17,0 58,5 16,4 86,4 31,5 76,3 48,9 51,4 16,0 39,6 15,2 86,4 

2008 10,8 5,0 3,0 3,2 9,3 18,8 19,4 22,7 22,6 84,7 70,8 12,3 23,5 3,0 84,7 

2009 12,6 10,6 7,6 2,4 4,0 10,0 43,8 67,5 168,2 44,0 41,4 34,2 37,2 2,4 168,2 

2010 36,9 41,5 16,3 49,3 46,0 45,1 43,4 26,8 53,1 19,8 17,0 24,9 35,0 16,3 53,1 

2011 19,3 46,6 40,7 34,9 25,9 54,1 109,5 103,6 37,0 21,2 10,7 6,1 42,4 6,1 109,5 

2012 9,7 5,9 4,5 1,8 1,1 10,1 38,9 21,8 35,2 29,9 10,0 14,5 15,2 1,1 38,9 

2013 14,8 9,9 33,1 16,8 13,9 37,9 27,9 107,1 65,3 32,7 24,7 14,4 33,2 9,9 107,1 
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Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média Mínima Máxima 
2014 20,1 126,4 29,7 37,0 68,0 130,4 48,0 24,9 71,5 77,0 25,3 28,5 57,2 20,1 130,4 

2015 29,5 26,2 13,2 26,4 29,9 56,0 123,8 20,6 60,1 108,1 33,9 48,4 48,0 13,2 123,8 

Média 16,3 20,4 14,7 17,4 26,9 32,6 44,0 43,9 50,6 44,7 25,2 19,7 29,7   

Mínima 1,2 1,6 1,3 0,9 1,0 2,0 3,7 2,0 8,3 8,5 3,8 2,1  0,9  

Máxima 61,8 130,5 49,6 65,1 203,9 101,6 181,1 152,0 175,0 159,0 110,7 70,7   203,9 
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7.1.2.4.3 Aspectos Qualitativos 

Em uma bacia hidrográfica a qualidade da água está relacionada ao nível de atividades 

humanas, uso do solo e da água, e a fatores naturais, como clima, geologia e vegetação. A 

qualidade da água é, portanto, um indicativo da degradação ambiental da bacia. Interessa 

neste documento caracterizar a referida qualidade da água da AII e AID do empreendimento 

em questão, à luz das relações de causa e efeito atuais e futuras. Os efeitos de alteração da 

qualidade química da água do Rio Ituim a partir do processo de construção e funcionamento 

da usina deverão ser pormenorizados. Mas para isso o diagnóstico ora empreendido é 

condição indispensável. 

No caso do empreendimento em questão – o aproveitamento dos recursos hídricos para a 

geração de energia elétrica – a metodologia para a avaliação da qualidade da água consistiu 

nas seguintes etapas: 

I. Busca por dados secundários em trabalhos anteriores, seja diretamente na área de 

influência ou mesmo trabalhos mais regionais em nível de Bacia Hidrográfica, no caso 

na Sub-Bacia do Turvo/Humatã ou mesmo na Bacia do Taquari-Antas; 

II. Desenho e execução de uma rede de amostragem de água superficial complementar 

a existente. Significa em outras palavras, gerar dados primários a partir do 

reconhecimento a campo dos pontos a serem amostrados com posterior coleta, 

armazenagem e análise das amostras; 

III. Interpretação e re-interpretação do conjunto de dados analíticos disponíveis 

comparando os respectivos resultados entre si, levando em conta as relações de 

montante/jusante e área da bacia drenada no ponto em questão, assim como, 

comparando os resultados com normas de classificação de qualidade e padrões de 

potabilidade. Diagnosticar a qualidade da água na área de influência direta do 

empreendimento e verificar analogicamente o seu possível enquadramento na 

legislação, no caso a Resolução n° 357/05 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA); 

IV. Interpretação dos dados de forma a integrar os vários aspectos do meio físico e 

antrópico, extraindo, portanto, conclusões a respeito da vulnerabilidade e potenciais 

de potencial contaminação da água no trecho em questão e imediações. Identificar a 

existência de fatores antrópicos e naturais que interferem ou venham a interferir na 

qualidade da água na área de influência do empreendimento; avaliar ou prognosticar 

o potencial de eutrofização e estratificação do corpo de água em função das 

modificações a serem impostas pelo empreendimento; 
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V. Estruturação de uma base preliminar de dados que permitam subsidiar estudos 

limnológicos, de programas de monitoramento relacionados à qualidade da água, e 

da utilização racional desse recurso após a instalação do empreendimento, 

considerando a sua disponibilidade às comunidades envolvidas, especificamente no 

que diz respeito ao lazer e educação ambiental. 

Antecedentes Técnicos 

A sub-bacia Turvo/Humatã foi objeto de avaliação da qualidade das águas através de relatório 

técnico executado pela empresa Magna Engenharia denominado “Avaliação quali-

quantitativa das disponibilidades e demandas de água na Bacia Hidrográfica do Sistema 

Taquari-Antas”, concluído no final do ano de 1997. Para efeitos deste estudo foram adotadas 

duas seções de controle onde se efetuaram amostragens de água: uma no mês de março de 

1997 e outra em junho de 1997. Essas duas seções foram denominadas de PT-030, 

localizada no Rio da Prata, e PT-060, no Rio Turvo/Humatã e encontram-se a jusante da AID 

do empreendimento em foco. Não se conhecem as coordenadas destes pontos de coleta. 

A Área de Influência Direta do empreendimento foi caracterizada do ponto de vista de 

qualidade hidroquímica a partir de amostragens desenvolvidas pela Empresa Napeia- 

Consultoria, Projetos no ano de 2002 e Estudo Ambiental realizado pela Biolaw Consultoria 

Ambiental no ano de 2010. Estes pontos, cujas coordenadas e descrições são conhecidas, 

foram utilizados como referência importante neste diagnóstico.  

Campanha Complementar Recente 

Os locais considerados para avaliação da qualidade da água se inserem dentro da área de 

influência direta deste estudo. Foram selecionados previamente pontos ditos estratégicos de 

amostragem, sendo eles a montante do reservatório existente, no reservatório existente 

duzentos metros a montante do eixo e no futuro trecho de vazão reduzida. Esta campanha 

envolveu amostragens em 3 novos pontos em junho de 2018. Todos estes pontos foram 

devidamente localizados através de suas coordenadas geográficas (mapa hidroquímica) e 

descritos em função de suas características morfométricas e relação com o eixo do 

barramento. A Tabela 7-10 apresenta uma síntese das informações relacionadas aos locais 

de coleta. 
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Tabela 7-10. Síntese das campanhas de coleta de água na AII e AID do Empreendimento. 

Data Responsável 
Coleta 

Laboratório 
Responsável 

Denominação do 
Ponto 

Coordenada do 
Ponto de Coleta 

Descrição e relação com o 
Empreendimento 

3 
Magna Engenharia 

LTDA 
ENGEQUÍMICA Ltda. 

 

PT-030 (1) 

inexistente Jusante da AII do empreendimento 
PT-030 (2) 

Junho de 1997 
PT-060 (1) 

PT-060 (2) 

Março de 2002 
Napeia- Consultoria 

e Projetos 
ENGEQUÍMICA Ltda. 

ARI-01* -28,601010/-51,345580 Margem direita do rio Ituim 

ARI-02* -28,609318/ -51,340564 Margem direita do rio Ituim 

ARI-03* -28,610571/-51,348178 Margem direita do rio Ituim 

ARI-04* -28,617586/-51,351148 Margem direita do rio Ituim 

ARI-05* -28,616475/ -51,355021 Margem direita do rio Ituim 

ARI-06* -28,615008/-51,359936 
Margem direita do rio Ituim - Jusante a uma 

corredeira 

ARI-07* -28,634038/ -51,369209 Margem direita do rio Ituim 

ARI-08* -28,620988/-51,354934 
Margem esquerda do rio Ituim - Jusante ao 

desemboque 

ARI-09* -28,619201/-51,354692 
Tributário da esquerda do rio Ituim - 

Próximo à barragem 

ARI-10* -28,622584/ -51,337988 Tributário da esquerda do rio Ituim 

Dezembro de 2010 
Biolaw Consultoria 
Ambiental LTDA 

Bioensaios 

LA- A1 -28,619814/ -51,355063 
Ponto de coleta de água. Lago da barragem 
da PCH com largura de 60m e profundidade 

de 1,8m na margem 

LA-A2 -28,616894/ -51,349764 
Ponto de coleta de água. Drenagem com 

curso de água em direção ao rio Ituim 

LA-A3 -28,610623/ -51,338308 
Ponto de coleta de água. Drenagem com 
canal de 3m de largura e profundidade de 

0,2m 

LA-A4 -28,614244/ -51,355576 Lajeado na margem E do rio Ituim 

LA-A5 -28,596253/ -51,348960 
Ponto de coleta de água. Afluente na 

margem W do rio Ituim 
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Data Responsável 
Coleta 

Laboratório 
Responsável 

Denominação do 
Ponto 

Coordenada do 
Ponto de Coleta 

Descrição e relação com o 
Empreendimento 

Junho de 2018 
Biolaw Consultoria 
Ambiental LTDA 

Grrenlab 

Ponto 1 -28,615024/-51,355349 
Ponto de coleta de água localizado a 
montante do reservatório existente 

Ponto 2 -28,619044/-51,352204 
Ponto de coleta de água localizado no 

reservatório existente duzentos metros a 
montante do eixo 

Ponto 3 -28,559209/-51,311027 
Ponto de coleta de água localizado no 

futuro trecho de vazão reduzida 
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7.1.3 RESULTADOS 

7.1.3.1 Caracterização climática 

De acordo com a classificação climática de Köeppen, o clima predominante na bacia é 

do tipo Cfb, correspondente a um clima considerado “frio”, com temperaturas médias 

anuais inferiores a 18°C e a média do mês mais quente compreendida entre 18°C e 22°C. 

O trimestre de janeiro a março é o mais quente da bacia e o trimestre de junho a agosto 

é o mais frio. 

Na região da bacia hidrográfica do rio das Antas, o elemento temperatura apresenta uma 

distribuição espacial bem regular. Pode-se verificar a influência do relevo da bacia e do 

fator continentalidade sobre a temperatura, que aumenta gradualmente no sentido Leste 

para Oeste, acompanhando a diminuição de altitude e o distanciamento do mar. 

7.1.3.1.1 Variáveis climáticas 

Precipitação 

A precipitação na AII e, consequentemente, na AID é de modo geral bem distribuída ao 

longo do ano. Todavia, observa-se um padrão temporal de distribuição das precipitações 

uniformes para todas as estações, conforme apresentado naTabela 7-11. 

Este aspecto encontra-se em sintonia com a classificação climática anteriormente 

estabelecida (KÖPPEN, 1942), caracterizando o clima úmido, com precipitações 

ocorrendo em todos os meses do ano. 

É importante ressaltar que este tipo de elementos climatológico é o que possui a série de 

registro, em termos de dados, mais completa, o que torna sua caracterização mais 

representativa. 

Tabela 7-11. Precipitação Mensal (mm-1931 a 1984). 

Estações 
Climatológicas 

J F M A M J J A S O N D 

Bento Gonçalves 180 150 115 175 125 160 175 125 190 160 140 150 

Bom Jesus 175 170 142 115 130 135 145 160 160 145 125 126 

Cambará 185 175 95 160 140 138 140 130 225 150 100 155 

Canela 155 190 115 165 160 195 230 185 210 205 220 225 
Caxias do Sul 145 150 205 180 115 155 150 180 210 175 140 170 
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Estações 
Climatológicas 

J F M A M J J A S O N D 

Coxilha Grande 140 125 125 75 115 110 105 155 140 145 125 135 

Fontoura Xavier 140 140 150 95 95 155 120 175 195 165 100 150 
Guaporé 155 150 130 125 135 160 125 135 175 180 105 145 

Lagoa Vermelha 155 150 125 140 135 150 140 145 175 180 125 145 
Lajeado 110 120 115 145 165 170 155 170 135 140 135 100 

São Francisco de 
Paula 

220 215 180 185 155 200 150 125 240 210 125 160 

Soledade 180 150 140 160 145 205 165 165 200 210 125 160 

Taquari 120 120 95 110 130 155 130 125 135 130 75 95 

Triunfo 110 120 110 90 85 145 160 145 135 75 115 110 

Vacaria 140 125 95 100 105 145 125 130 145 140 75 105 

Venâncio Aires 128 150 160 90 100 140 135 155 150 100 150 125 

Fonte: Atlas Agroclimático do Estado do Rio Grande do Sul, 1989. 

 

Especificamente com relação a AID, salientamos a importância dos totais anuais médios 

de precipitação observados para os municípios de Vacaria (1430mm), Lagoa Vermelha 

(1765mm), Caxias do Sul (1975mm) e Bom Jesus (1728mm) que se encontram nas 

adjacências da área em tela, e demonstram uma tendência regional em apresentar 

valores de amplitude deste parâmetro situados entre 1400 e 1800mm. 

A Figura 7-1 apresenta a precipitação média anual para o Rio Grande do Sul, com 

destaque em vermelho para a região da PCH Saltinho. 
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Figura 7-1. Precipitação média anual para o Rio Grande do Sul. (destaque em vermelho na 
região do estudo). 

 

Temperatura 

As temperaturas observadas na AII apresentam a variabilidade temporal típica de clima 

temperado, com médias menores no inverno (junho a setembro) e maiores no verão 

(dezembro a março), conforme apresentado na Tabela 7-12. 

As médias anuais variam de 15,1°C, e, Bom Jesus, a 17,4 °C, em Passo Fundo. 

A média do mês mais quente (fevereiro) varia de 18 °C (Vacaria) a 22°C (Passo Fundo). 

Tabela 7-12. Temperatura Média Mensal (°C- 1931 a 1984). 

Estações 
Climatológicas 

J F M A M J J A S O N D 

Bento Gonçalves 23 22 21 17 14 13 13 14 15 17 19 22 

Bom Jesus 18 19 18 15 13 11 12 13 14 14 16 18 

Canela 20 20 18 16 13 12 12 13 13 15 17 19 

Caxias do Sul 21 21 19 16 14 13 13 13 14 16 18 20 

Fontoura Xavier 21 21 19 16 14 13 12 13 14 16 18 21 

Guaporé 21 22 21 17 14 12 13 14 15 16 19 20 
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Estações 
Climatológicas 

J F M A M J J A S O N D 

Lagoa Vermelha 22 21 20 17 14 13 12 13 15 17 19 21 

Lajeado 25 26 23 21 18 14 14 16 17 19 23 24 

Mauricio Cardoso 21 22 19 16 14 12 13 13 14 16 18 20 

Passo Fundo 23 22 21 16 14 13 12 13 15 18 20 22 

São Francisco de Paula 19 17 16 14 13 12 10 11 13 14 16 18 

Soledade 22 21 20 16 14 13 12 13 16 16 18 21 

Taquari 25 24 23 19 17 14 14 15 17 18 22 24 

Triunfo 25 25 23 19 17 13 14 15 17 19 22 24 

Vacaria 19 18 18 15 13 12 11 12 13 15 17 18 

Venâncio Aires 24 24 23 19 16 13 14 15 17 19 21 24 

Fonte: Atlas Agroclimático do Estado do Rio Grande do Sul, 1989. 

 

A Figura 7-2 apresenta a variação da temperatura média anual para o Estado do Rio 

Grande do Sul, com destaque em vermelho na região da PCH Saltinho. 

 

Figura 7-2. Temperatura média anual para o Rio Grande do Sul (destaque em vermelho na 
região do estudo). 
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Umidade relativa do ar 

Com relação à umidade relativa do ar, muito embora não se observe uma variabilidade 

temporal significativa na região, nota-se uma tendência clara de redução dos valores 

observados no período de primavera-verão (valores menores de novembro a fevereiro) 

com relação aos registrados no outono-inverno (maio a agosto) em decorrência dos 

meses de verão apresentarem temperaturas mais elevadas. 

As médias anuais na AID variam de 72,2%, em Passo Fundo a 80,5%, em Bom Jesus. 

Os dados registrados nas estações da região podem ser vistos na Tabela 7-13. 

Tabela 7-13. Umidade relativa do ar (% - 1931 a 1984). 

Estações 
Climatológicas 

J F M A M J J A S O N D 

Bento Gonçalves 74 76 76 78 80 78 76 72 76 74 72 74 

Bom Jesus 82 84 80 80 80 82 80 80 80 80 78 80 

Canela 74 84 84 86 84 82 82 84 82 72 82 84 

Caxias do Sul 78 78 82 82 80 80 78 78 78 78 76 74 

Coxilha Grande 80 82 84 86 84 84 84 84 82 80 76 78 

Fontoura Xavier 78 82 84 82 82 84 82 82 82 80 78 76 

Guaporé 74 76 78 82 84 86 84 78 80 80 72 72 

Lagoa Vermelha 76 78 78 80 80 82 80 76 76 76 72 74 

Lajeado 70 76 76 78 80 80 80 80 76 74 72 70 

Passo Fundo 72 74 74 74 74 76 74 74 72 68 66 68 

São Francisco de Paula 82 84 84 86 84 86 82 80 82 86 82 80 

Soledade 76 78 78 80 80 82 80 76 76 78 70 70 

Taquari 76 76 76 80 82 86 82 78 80 76 70 68 

Triunfo 72 76 78 80 84 84 84 82 80 76 74 72 

Vacaria 76 76 80 82 82 84 82 76 78 78 74 74 

Venâncio Aires 76 78 82 82 86 86 86 86 82 78 76 76 

Fonte: Atlas Agroclimático do Estado do Rio Grande do Sul, 1989. 

 

Evaporação e evapotranspiração 

Em linhas gerais, a variabilidade temporal da evaporação acompanha o padrão 

semelhante ao das temperaturas, sendo menores de Junho a Setembro. 
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Entretanto, os valores obtidos para evaporação média mensal nas diferentes estações 

climatológicas são os que apresentam a maior variabilidade, em comparação com os 

demais elementos climatológicos apresentados, conforme apresentado na Tabela 7-14. 

As médias anuais na AID variam de 56,7 mm, em Bom Jesus a 112 mm em Bom Jesus 

(82,5 mm em Vacaria). 

Tabela 7-14. Evaporação Mensal ( mm – 1931 a 1984). 

Estações 
Climatológicas 

J F M A M J J A S O N D 

Bento Gonçalves 125 100 110 80 70 70 90 115 110 120 125 135 

Bom Jesus 65 55 60 50 45 45 50 55 55 65 65 70 

Canela 120 120 110 90 125 110 130 140 150 155 175 165 

Caxias do Sul 90 75 70 60 60 60 70 75 70 75 85 95 

Espumoso 95 75 80 60 60 55 65 75 70 90 105 110 

Fontoura Xavier 85 65 60 50 50 45 50 55 55 65 75 95 

Guaporé 110 90 75 70 55 55 70 60 85 95 110 120 

Lajeado 170 125 115 90 75 65 80 80 100 125 135 155 

Maurício Cardoso 55 50 45 35 35 30 35 40 40 45 55 60 

Passo Fundo 130 105 110 95 90 80 95 100 110 130 145 155 

São Francisco de Paula 80 60 85 50 50 50 70 65 55 65 70 75 

Taquari 95 80 65 60 50 40 45 50 55 75 90 100 

Triunfo 65 50 40 35 30 35 30 30 35 50 55 60 

Vacaria 110 90 80 70 60 55 65 70 80 95 100 115 

Venâncio Aires 65 50 50 45 30 30 30 35 40 55 60 70 

Veranópolis 95 75 70 60 55 55 70 75 75 85 90 105 

Fonte: Atlas Agroclimático do Estado do Rio Grande do Sul, 1989. 

 

Com relação à evapotranspiração observa-se a ocorrência de valores aqui considerados 

moderados, variando entre um mínimo de 800 mm/ano e um máximo de 1200 mm, com 

uma média anual de 923 mm/ano para AII do empreendimento, conforme a Tabela 7-15. 

Tabela 7-15. Evapotranspiração potencial ETP (mm – 1944 a 1996). 

Parâmetro/Meses J F M A M J J A S O N D 

ETP 88,1 71,0 68,8 54,1 54,4 47,7 57,5 63,5 62,4 74,8 84,8 100,8 

 

A variação deste elemento climatológico acompanha espacialmente o relevo, 

observando-se a ocorrência dos valores mínimos no estremo Norte e Leste da Bacia, 
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sendo que os valores máximos ocorrem a Sudoeste. A variação temporal (sazonal) do 

mesmo esta intimamente atrelada a elementos como a radiação solar, temperatura, 

umidade relativa do ar e velocidade dos ventos, com os valores máximos médios mensais 

ocorrendo geralmente em dezembro e os valores mínimos, no mês de junho. 

Pressão atmosférica  

Este é um elemento climatológico que conta com um reduzido número de estações que 

fazem seu registro, tornando este tipo de dado mais “raro”. Salienta-se ainda a 

dependência preponderante da altitude que este elemento sofre, o que define a sua 

variabilidade no espaço da bacia. 

Sua variação ao longo do ano é pouco significativa, entretanto, é possível observar uma 

tendência de valores menores no período em que as temperaturas são maiores, conforme 

apresentado na Tabela 7-16.  

Tabela 7-16. Pressão atmosférica (mbar -1931 a 1984). 

Estações 
Climatológicas 

J F M A M J J A S O N D 

Bom Jesus 895 895 900 900 900 900 900 900 900 895 895 895 

Caxias do Sul 925 925 930 930 930 930 935 930 930 930 925 925 

Passo Fundo 935 935 935 935 940 940 940 940 940 940 935 935 

Fonte: Atlas Agroclimático do Estado do Rio Grande do Sul, 1989. 

Radiação solar global média 

Os valores médios mensais de radiação solar global média demonstram uma oscilação 

característica esperada para uma região com clima temperado e situada em latitudes 

próximas a 30° Sul. 

Desta forma, observam-se valores maiores no período de verão, quando a duração do 

dia também é maior. Os valores médios mensais observados em Passo Fundo, Vacaria 

e Veranópolis, ilustram a variabilidade anual deste elemento na AII (Tabela 7-17). 

Com base nos valores médios mensais, tem-se a oscilação entre 358 cal.cm-2.dia-1 e 377 

cal.cm-2.dia-1. 
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Tabela 7-17. Radiação solar média (cal.cm-2.dia-1 – 1931 a 1984). 

Estações 
Climatológicas 

J F M A M J J A S O N D 

Passo Fundo 480 460 370 330 270 210 230 280 320 400 460 490 

Vacaria 490 470 390 350 280 220 240 280 340 410 440 490 

Veranópolis 500 480 420 340 270 230 250 280 340 420 480 520 

Fonte: Atlas Agroclimático do Estado do Rio Grande do Sul, 1989. 

Insolação total 

A avaliação feita para radiação pode ser transposta na integra ao se tratar do elemento 

climático insolação total. Os maiores valores de insolação ocorrem no verão, associados 

à maior duração do dia. Os valores médios mensais (Tabela 7-18) observados igualmente 

em Passo Fundo, Vacaria e Veranópolis ilustram a variabilidade da insolação ao longo 

do ano na AII. 

Especialmente, a exemplo da radiação, tem-se em toda a extensão da AII uma 

variabilidade relativamente pequena do elemento insolação, se analisada com base nos 

valores médios anuais totais, os quais oscilam entre 2275 horas e 2385 horas. 

Tabela 7-18. Insolação Total Mensal (horas -1931 a 1984). 

Estações 
Climatológicas J F M A M J J A S O N D 

Passo Fundo  230 205 210 215 190 160 175 175 170 200 225 230 

Vacaria 220 200 190 190 170 140 170 170 175 195 215 240 

Veranópolis  240 210 220 190 180 160 170 170 175 210 220 240 

Fonte: Atlas Agroclimático do Estado do Rio Grande do Sul, 1989. 

Direção e intensidade dos ventos 

Este elemento climatológico é mais um afetado pela falta de observação (registro de 

dados) sistemática e também pelo reduzido número de estações climatológicas 

habilitadas a registrá-lo. 

Desta maneira, sua descrição em âmbito estadual, estabelece como direção 

predominante a Sudeste, vindo em segundo plano a Nordeste, junto a Costa Atlântica.  

Com relação a AII, a direção predominante é Leste (ventos de Sudeste e Nordeste). Nos 

meses de inverno, são bastante frequentes os ventos de Norte. Em termos de 

intensidade, velocidade máximas de até 20m/s para ventos com duração superior a uma 

hora podem ser observadas na região. 
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Ocorrência de geadas 

A ocorrência de geadas na área em estudo é bastante frequente, principalmente nos 

meses de junho, julho e agosto, estendendo-se até dezembro (nos municípios de maior 

altitude). 

Os dados apresentados deste elemento climatológico são oriundos de levantamento do 

INCRA e da análise de boletins de informação climatológica do IPAGRO. Os municípios 

que apresentam séries de registro (dados) mais consistentes são os de Vacaria e São 

Francisco de Paula (Tabela 7-19), com 30 e 36 anos de observações, respectivamente. 

Tabela 7-19. Ocorrência de dias de geada/ano. 

Município Dias de Geada/ano Fonte 

Passo Fundo  8 IPAGRO 

Vacaria 78 INCRA 
São Francisco de Paula 67 INCRA 

 

7.1.3.2 Geologia 

7.1.3.2.1 Arcabouço geológico 

O contexto geológico da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas, situada na porção nordeste 

do Estado do Rio Grande do Sul, onde se insere a área deste estudo, envolve litologias 

vulcano-sedimentares pertencentes à Província Basáltica Continental (PCB) do Paraná 

(Paraná-Etendeka, se consideradas ambas as porções, sul-americana e africana) e 

sedimentos aluviais recentes. 

A PBC do Paraná-Etendeka é a maior do planeta, e sua origem está vinculada à 

fragmentação do Gondwana e ao início da abertura da porção sul do Oceano Atlântico. 

As lavas chegaram até a superfície através de fissuras muito profundas na litosfera, 

originadas durante este evento. 

Cerca de 90% da Província PBC do Paraná-Etendeka encontra-se na América do Sul, 

cobrindo uma área de aproximadamente 1.200.000 km² sobre a Bacia do Paraná (75% 

da área desta bacia). O volume de lava é estimado em aproximadamente 790.000 km³ 

(MELFI et al., 1988) e a altura da pilha vulcânica atinge 1.700 m no centro da bacia 

(MILANI et al., 2007). Os 10% restantes desta província encontram-se em Etendeka 

(Namíbia), na África. Na época de sua formação, no entanto, as duas formavam uma 
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única província magmática. No Brasil, a PBC do Paraná-Etendeka é referida 

estratigraficamente por Formação Serra Geral. 

A Formação Serra Geral (FSG) foi proposta e introduzida como unidade estratigráfica por 

WHITE (1908 apud MANASSÉS, 2009). É composta predominantemente por basaltos e 

andesitos basálticos de afinidade toleítica (mais de 90% em volume). Efusivas de 

composição ácida ocorrem localmente no topo da sequência vulcânica, principalmente 

no sul do Brasil, nos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. As efusivas são 

acompanhadas por uma intensa atividade intrusiva, representadas por soleiras e diques 

que acompanham em geral as maiores descontinuidades estruturais da bacia. Datações 

pelo método Ar-Ar em amostras da FSG indicam idades entre 138 e 125 Ma, com o clímax 

do vulcanismo ocorrendo entre 133 e 129 Ma (MINCATO, 2000). 

O clímax do vulcanismo coincide com a maior e mais importante fase de subsidência na 

evolução da Bacia do Paraná, e o próprio peso das lavas foi certamente o causador de 

tal subsidência, na busca pelo equilíbrio isostático. Além disso, o calor dos corpos ígneos 

intrusivos foi o responsável pela maturação da matéria orgânica na Formação Irati e 

geração de hidrocarbonetos (ZALÁN et al., 1990). 

Análises geoquímicas nas rochas básicas da FSG detectaram anomalias regionais, 

indicando magmas formados em diferentes fontes, por diferentes mecanismos. Variações 

nos teores de TiO2 e elementos-traço foram observados por RUEGG (1969) e usados 

mais tarde para identificar dois tipos principais de basaltos: alto-Ti (TiO2 > 2%) e baixo-Ti 

(TiO2 < 2%) (MANTOVANI et al., 1985). Mais tarde, PEATE et al. (1992) refinaram os 

estudos geoquímicos e propuseram seis magma-tipos: Paranapanema, Pitanga, Ribeira 

(ao norte, com razões Ti/Y ~ 300), Esmeralda, Gramado e Urubici (ao sul, com razões 

Ti/Y ~ 300). 

MANTOVANI et al. (1985) descreveram dois grupos dentro das rochas ácidas da 

Formação Serra Geral: Chapecó (alto teor de elementos-traço incompatíveis) e Palmas 

(baixo teor destes elementos). As rochas do grupo Chapecó também apresentam menor 

porcentagem em peso de SiO2. 

As rochas vulcânicas da FSG superpõem-se aos depósitos eólicos da Formação 

Botucatu, última unidade sedimentar da Bacia do Paraná (Figura 7-3).  

Em diversos locais os derrames recobrem as dunas desta formação preservando sua 

morfologia original (SCHERER, 2002). Em outros locais ocorre a interação entre lava e 
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sedimento de origem lacustre, depositado sobre as efusivas durante pausas no 

vulcanismo, formando peperitos (WAICHEL, 2006). 

São bem marcantes no relevo os efeitos da tectônica rígida, através do controle estrutural 

das drenagens, que se encontram encaixadas, preferencialmente ao longo das direções 

nordeste-sudoeste, noroeste-sudeste e secundariamente, norte-sul e leste-oeste. 
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Figura 7-3. Coluna litoestratigráfica da Bacia do Paraná, mostrando a distribuição temporal e 
espacial das principais unidades litológicas ao longo de uma seção NNW-SSE (modificado de 

MILANI et al., 2007). 
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7.1.3.2.2 Geologia Regional 

O arcabouço geológico da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas, situada na porção nordeste 

do Estado do Rio Grande do Sul, onde se insere a área deste estudo, está compreendido, 

na sua totalidade, por litologias sedimentares e efusivas da Bacia do Paraná, e 

sedimentos aluviais recentes (Figura 7-4). 

 

Figura 7-4. Contexto geotectônico do Estado do Rio Grande do Sul. Modificado de CPRM (2006). 

A Bacia do Paraná, segundo ZALÁN et al. (1990), constitui-se em uma extensa depressão 

deposicional situada na parte centro-leste do continente sul-americano. Possui um 

formato alongado na direção NNE-SSW, com 1750 km de comprimento, e uma largura 

média de 900 km. Mais da metade da sua totalidade localiza-se em território brasileiro, 

onde dois terços são cobertos por derrames de vulcanitos, que podem atingir até 1700 m 

de espessura. A espessura máxima de rochas sedimentares e vulcânicas situa-se em 

torno de 8000 m. 

A história evolutiva da Província Paraná se estende desde período geológico Devoniano 

Inferior até o Cretáceo. A porção vulcânica da Província Paraná está representada por 

rochas da Formação Serra Geral e ocupa a parte superior do Grupo São Bento, 
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correspondendo ao clímax vulcânico do enceramento da evolução gonduânica da Bacia 

Sedimentar do Paraná. 

A Formação Serra Geral recobre totalmente as porções nordeste, centro-oeste, noroeste 

e oeste do Estado do Rio Grande do Sul, atingindo ainda os estados de Santa Catarina, 

Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, além do Uruguai, Argentina e Paraguai. 

Sobreposto à Formação Serra Geral ocorrem, em contato discordante nas porções 

centro-norte e centro-oeste do Estado do Rio Grande do Sul, arenitos fluviais 

pertencentes à Formação Tupanciretã. 

Sotopostos à Formação Serra Geral, em contato discordante, ocorrem sedimentos 

eólicos e fluviais gonduânicos da Bacia do Paraná, pertencentes respectivamente às 

Formações Botucatu e Rosário do Sul que afloram nas porções central e centro-oeste do 

Estado do Rio Grande do Sul. 

Os derrames de lava são provenientes do vulcanismo fissural continental, que atingiram 

a superfície, entre 130 a 110 milhões de anos, originados a partir de grandes fraturas que 

se abriam na crosta devido à separação dos continentes da América do Sul e África. A 

estratigrafia dos sucessivos derrames de lavas configura peculiaridades intrínsecas 

relacionadas às condições termodinâmicas de alta temperatura e esfriamento nas 

condições atmosféricas então vigentes. 

Em termos litológicos, a Formação Serra Geral é dividida em uma sequência básica 

predominante e uma sequência ácida que ocorre nos derrames de topo. 

Segundo RADAMBRASIL-IBGE (1986), a sequência básica é constituída 

predominantemente por rochas efusivas do tipo basaltos, andesitos e basaltos com 

textura vítrea, enquanto que a sequência ácida foi agrupada em quatro grandes tipos 

petrográficos, definidos como basaltos pórfiros, dacitos e riodacitos félsicos, riolitos 

félsicos e feno basaltos de textura vítrea. 

O conjunto de rochas vulcânicas é representado por uma sequência de até 10 derrames 

de lava cuja espessura média é da ordem de 70 metros, diferenciando-se as rochas 

ácidas a partir de uma altitude média de 600 metros, enquanto que as rochas básicas se 

concentram em altitudes médias inferiores a 600 metros. 
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São bem marcantes no relevo os efeitos da tectônica rígida, através do controle estrutural 

das drenagens, que se encontram encaixadas, preferencialmente ao longo das direções 

nordeste-sudoeste, noroeste-sudeste e secundariamente, norte-sul e leste-oeste. 

7.1.3.2.3 Geologia, tectônica e sismicidade na sub-bacia Turvo/Humatã 

Geologia 

A área da PCH Saltinho está inserida na Sub-bacia Hidrográfica Turvo/Humatã (MAGNA 

ENGENHARIA, 1997), mais especificamente no rio Ituim. A geologia dessa porção está 

representada predominantemente pelos termos vulcânicos básicos, intermediários e 

ácidos da Formação Serra Geral.  

Sua principal característica geológica é a variação dos termos litológicos ocorrentes como 

constituintes dos derrames de lavas. Todo segmento norte, bem como, as calhas do rio 

Turvo/Humatã estão representadas pelas efusivas ácidas e intermediárias 

representativas da fácies Caxias (CPRM 2006), enquanto que no segmento sul, onde se 

localiza a área do aproveitamento existente ocorrem efusivas básicas relacionadas à 

fácies Gramado de CPRM (2006). 

Cada derrame representa um evento em que se definem características mineralógicas e 

estruturais, as quais evidenciam um perfil típico médio estruturado por uma porção central 

onde o resfriamento da lava foi mais lento e por duas zonas de esfriamento rápido na 

parte basal e no topo. Em função do esfriamento lento a porção central do derrame 

apresenta um maior grau de cristalização dos minerais, tornando-os menos suscetíveis 

ao intemperismo químico. 

Como a base e o topo de cada derrame resfriam-se mais rapidamente, é característico 

um menor grau de cristalização dos minerais, com geração de vidro vulcânico. Estas 

zonas possuem instabilidade mineralógica que facilita o intemperismo, onde temos a 

formação de argilominerais. Normalmente, o topo dos derrames apresenta níveis com a 

presença de vesículas e geodos que são preenchidos total ou parcialmente por minerais 

secundários à base de calcedônia, quartzo, calcita, zeolitas e argilominerais. 

O topo e a base dos derrames, tanto nas rochas efusivas ácidas e básicas, podem 

apresentar eventualmente brechas vulcânicas. Formadas por material heterogêneo de 

fragmentos quebrados de derrames anteriores cimentados pelo material da erupção 

subsequente. 
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As sequências dos derrames conferem à paisagem um relevo de forma tabular 

escalonado por escarpas, formando degraus topográficos (Figura 7-5). Os patamares 

normalmente desenvolvem solos predominantemente argilosos mais profundos, 

enquanto que as escarpas se associam a afloramentos rochosos e solos rasos. 

 

Figura 7-5. Sequência de derrames encontrados na região da PCH Saltinho. 

Via de regra os derrames vulcânicos ácidos definem formas de relevo mais arredondado 

com perfil convexo, minimizando o contraste entre escarpas e patamares (derrame C). 

Este comportamento deve-se a composição química e mineralógica das lavas ácidas, 

onde os minerais são mais resistentes ao intemperismo do que os minerais das rochas 

vulcânicas básicas. 

As rochas efusivas ácidas possuem predominantemente textura afanítica a fina, 

ocorrendo em muitas porções dos derrames uma textura mais grosseira, que dá à rocha 

um aspecto consagrado popularmente de “carijó”. 

A textura predominante nas rochas efusivas básicas também é a afanítica, onde sua 

alteração forma uma crosta avermelhada a amarelada, refletindo oxidação dos minerais 

ferro-magnesianos. 
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Tectônica - comportamento geoestrutural na sub-bacia Turvo/Humatã 

A maior parte da evolução tectônica da Sub-bacia Turvo/Humatã, bem como, da Bacia 

do Paraná foi controlada por lineamentos nordeste (NE) e noroeste (NW), herdados de 

linhas de fraqueza do embasamento. A atividade tectônica está basicamente restrita às 

reativações de falhamentos desse embasamento. 

Os principais lineamentos regionais observáveis mostram um marcante padrão de feições 

que podem ser divididas em quatro grupos, de acordo com suas orientações (NE-SW, 

NW-SE, N-S e E-W). As duas mais importantes são as orientações NE-SW e NW-SE, 

enquanto que as orientações N-S e E-W, ocorrem secundariamente. 

Como característica geral salienta-se a disposição retilínea e paralela dos lineamentos 

coincidindo com o fundo dos vales e suas linhas de drenagem, mostrando um elevado 

grau de controle estrutural. Os padrões retangulares da drenagem evidenciando uma alta 

angularidade também indicam a influência direta dos fatores estruturais na ação 

modeladora do relevo. 

Sismicidade 

A região de abrangência da sub-bacia Turvo/Humatã possui alguns registros de atividade 

sísmica pouco significativos. Na área urbana de Nova Prata no período de janeiro a abril 

de 2005 alguns tremores foram registrados e a princípio atribuídos a explosões em 

pedreiras de extração de lages de basalto. No dia 10/11/2008 em Caxias do Sul um tremor 

foi registrado com a magnitude de 3,9 graus na Escala Richter. As explicações mais 

plausíveis para esses eventos sugerem que ocorram acomodações de blocos crustais 

provocando abalos. Outra possível causa deve-se a excessiva retirada de água 

subterrânea gerando espaços vazios no subsolo que quando colapsados causam 

tremores. Em geral esses eventos não têm provocado danos significativos, porém não se 

pode descartar a possibilidade de outros tremores ocorrerem, com magnitudes mais 

expressivas, e provocarem danos a estruturas civis.  

Nas usinas hidrelétricas em operação na bacia do rio das Antas, que possuem como 

substrato rochas vulcânicas da Formação Serra Geral, como é o caso da PCH Saltinho, 

não se tem registros de qualquer evento indicativo de sismicidade induzida, após a 

formação dos reservatórios. 

Diante disso, devido à similaridade geológica destas regiões com a da sub-bacia 

Turvo/Humatã, conclui-se que a área em questão possui baixa suscetibilidade a eventos 
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desta natureza, principalmente se levada em consideração a menor envergadura do 

reservatório a ser formado em decorrência da instalação da PCH Saltinho. 

7.1.3.2.4 Geologia da Área de Influência Direta da PCH 

Na AID ocorrem rochas efusivas intermediárias a ácidas da Formação Serra Geral, que 

foram caracterizadas localmente a partir de seus aspectos macroscópicos e estruturais.  

Apesar da difícil distinção do número de derrames componentes de uma sequência 

efusiva ácida, em função da inexistência de um perfil típico semelhante àqueles das 

efusivas básicas, os trabalhos de mapeamento geológico permitiram a separação 

litoestratigráfica de três unidades, aqui denominadas de A, B e C.  

As principais exposições observadas foram feitas em alguns afloramentos naturais 

ocorrentes ao longo das estradas internas das propriedades rurais que abrangem a área 

do aproveitamento, afloramentos artificiais e naturais ocorrentes nas proximidades da 

barragem existente, afloramentos artificiais ao longo da estrada férrea na porção extrema 

sudoeste da área, bom como, em alguns afloramentos isolados, já que em certos locais 

as rochas ou estavam deslocadas em função dos movimentos de massa decorrentes 

principalmente do relevo acentuado (soil creep) e/ou encontravam-se recobertos por 

vegetação densa. 

De maneira geral, o empilhamento da sequência vulcânicas, e suas estruturas 

características puderam definir níveis diferenciados, os quais serão comentados a seguir. 

Na página a seguir é apresentado o mapa de geologia das áreas de influência do 

empreendimento. 
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Unidade Efusiva A 

Esta unidade ocorre nas porções sul da área. Está representada por rochas que 

apresentam coloração cinza levemente avermelhado e textura fina (Figura 7-6). Em 

direção ao topo da unidade essas rochas possuem tonalidades cinza escuro a cinza claro 

avermelhado, textura afanítica a fina, com estruturas vesículo-amigdaloidais preenchidas 

principalmente por quartzo. Esta unidade é relacionada à fácies Gramado de CPRM 

(2006), que a define por conter derrames basálticos granulares finos a médio, 

melanocráticos cinza, horizontes vesiculares preenchidos por zeolitas, carbonatos, 

apofilitas e saponita, estruturas de fluxo e pahoehoe comuns e intercalações com os 

arenitos Botucatu. 

 

Figura 7-6. Afloramento da Unidade Efusiva A próximo ao barramento existente. Coordenadas 
geográficas do ponto: Lat.: -28.618826° / Long.: -51.354591°. 

 

Unidade Efusiva B 

Esta unidade definida na AID entre as cotas 510 a 608 m está presente ao longo de toda 

a área. Na sua base ocorre um nível de rocha vitrificada, de coloração preta, textura 

afanítica, brilho resinoso e fratura subconchoidal. Em direção ao topo ocorrem rochas 

holocristalinas, que possuem colorações em tons cinza médio a cinza avermelhado, 

apresentando textura afanítica a fina. Localmente porções mais grosseiras exibem 

pontuações esbranquiçadas de espessuras milimétricas, consagrada na literatura como 
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textura “carijó” (Figura 7-7). Veios de quartzo localizados, com espessuras sub-

centimétricas, preenchem fraturas orientadas segundo as direções NE-SW, NW-SE, N-S 

e E-W. 

 

Figura 7-7. Margem direita do rio Ituim 1 km a montante da barragem, onde afloram rochas da 
Unidade Efusiva B. Coordenadas geográficas do ponto: Lat.: -28,615582° / Long.: -51,351172°. 

Na porção superior da unidade ocorre uma zona vesículo-amigdaloidal, com as rochas 

exibindo colorações com tonalidades rosadas e avermelhadas forte, conforme o grau de 

impregnação por óxidos de ferro. As estruturas amigdalóides apresentam tamanhos sub-

centimétricos, com o preenchimento sendo de natureza muito variável, ocorrendo 

quartzo, calcedônia, ágata e carbonatos. As unidades B e C são representativas da fácies 

Caxias de CPRM (2006) a qual descreve derrames de composição intermediária à ácida, 
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riodacitos a riolitos mesocráticos, microgranulares a vitrofíricos, textura esferulítica 

comum (tipo carijó), forte disjunção tabular no topo dos derrames e maciço na porção 

central, dobras de fluxo e autobrechas frequentes, vesículas preenchidas 

dominantemente por calcedônia e ágata. 

Unidade Efusiva C 

Esta unidade litológica ocorre normalmente na AID acima da cota 600m, e se constitui na 

sequência de topo da área mapeada. No contato com a unidade B temos a ocorrência de 

um nível de rocha vitrificada, de coloração preta, textura afanítica, brilho resinoso e fratura 

subconchoidal. Ainda nesta porção temos a presença de brechas caracterizadas por se 

constituírem de fragmentos angulosos de rochas vulcânicas com coloração cinza médio 

e textura fina, imersas em matriz esbranquiçada, alterada e originada a partir de 

mineralização secundária. Os fragmentos destas brechas são angulosos e de tamanhos 

centimétricos a sub-centimétricos (Figura 7-8). 

 

Figura 7-8. Afloramento rochoso pertencente à Unidade Efusiva C. Coordenadas geográficas do 
ponto: Lat.: -28,598964°/ Long.: -51,361497°. 

Na porção média e superior desta unidade temos a presença de rochas de coloração 

cinza a cinza levemente avermelhadas, textura afanítica a fina. Muitas vezes se 

encontram dispostas aleatoriamente na sua matriz pontuações esbranquiçadas de 

tamanhos sub-milimétricos, provenientes da alteração de minerais primários. 
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As rochas desta unidade, em muitos casos apresentam um cerrado fraturamento 

horizontal e vertical, o que se traduz por uma intensa partição dando um aspecto 

esmigalhado aos afloramentos. Este cerrado diaclasamento horizontal pode, às vezes, 

se apresentar ondulado, formando “dobras” anticlinais e sinclinais, cujos flancos, 

localmente, mostram mergulhos verticais. Essas estruturas na verdade são relictos das 

linhas do fluxo magmático e podem indicar as direções em que a lava fluiu na superfície. 

A presença de níveis amigdalóides identificados nos derrames, bem como a relação de 

contato entre esses, são zonas extensivas a toda a área do aproveitamento, e deverão 

como tal ser atentamente observadas, haja vista se constituírem em pontos de 

descontinuidade litológica. Sabe-se que tais descontinuidades representam zonas 

heterogêneas e como tal podem divergir do comportamento geotécnico normalmente 

observado nesses derrames. 

Caracterização dos rejeitos 

Os rejeitos ou descartes originados pelas atividades relacionadas à escavação, cortes ou 

desmonte com explosivos, durante a execução da obra consistirão basicamente em solo, 

blocos e fragmentos de rocha. 

Os volumes mais representativos de descartes estão relacionados aos solos que pelas 

suas características terão sua utilização limitada na obra. Quanto aos rejeitos de material 

pétreo, esses praticamente serão totalmente reaproveitados. 

Eventualmente se houverem sobras de rejeitos, estes serão depositados fora dos limites 

da APP em locais de menor declividades, para posteriormente serem devidamente 

estabilizados. 

Aproveitamento de recursos minerais, regimes de uso e jazidas de matérias 

primas 

O conhecimento do potencial mineral da Sub-bacia Turvo/Humatã através dos estudos 

geológicos permite avaliar as perspectivas futuras quanto ao interesse pela exploração 

econômica de bens minerais. 

A região onde se localiza esta sub-bacia, pela sua natureza geológica, não representa 

depósitos minerais ou jazidas com valor econômico significativo. Basicamente, as 

atividades de mineração se direcionam para a exploração de materiais com uso imediato 
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na construção civil como o basalto (brita e lajes para pavimento) e argila utilizada para 

fabricação de tijolos e telhas. 

A Agência Nacional de Mineração (ANM) é o órgão do Ministério das Minas e Energia 

responsável pela gestão dos recursos minerais brasileiros. Responde pela fiscalização 

da exploração e aproveitamento dos recursos minerais, acompanhando o fluxo dos 

processos de autorização e concessão dos direitos minerários. A pesquisa e a lavra de 

recursos minerais somente serão efetuadas mediante autorização ou concessão da ANM. 

A autorização de pesquisa e licenciamento será sempre por prazo determinado. 

Como o quadro evolutivo da situação dos processos da ANM é dinâmico, dever-se-á 

efetuar uma nova análise dos casos de concessão de áreas junto a este órgão no início 

da construção do empreendimento, para se certificar da inexistência de processos na 

área. Isso permitirá elaborar um quadro atualizado das possíveis interferências entre os 

bens minerais de interesse e o empreendimento hidrelétrico. 

Foram pesquisados os títulos minerários registrados na ANM até agosto de 2018, 

localizadas num raio de abrangência de 10 km a partir do local da obra. A seguir são 

apresentados os processos das áreas de interesse mineral, contendo a sua situação atual 

(Tabela 7-20). 

Tabela 7-20. Áreas em situação legal junto à ANM para a Sub-bacia Turvo/Humatã. 

Processo Substância 
Área 
(ha) 

Situação Local Requerente 

810.036/2015 Basalto 2,01 
Registro de 

Extração 
Muitos 
Capões 

Prefeitura Municipal 
de Muitos Capões 

810.171/2011 Saibro 1,00 
Registro de 

Extração 
Ipê 

Prefeitura Municipal 
de Ipê 

810.964/2007 Argila 0,48 Licenciamento Ipê J. C. A. Indústria 
Cerâmica Ltda. 

 

Jazidas para material de empréstimo 

De acordo com as observações de campo das características geológicas da região do 

empreendimento, o material rochoso (basalto) incide de forma abundante, bem como o 

material argiloso. A seguir estão descritas as jazidas com recursos minerais encontradas 

nas adjacências da área do empreendimento, com indicação das características gerais. 
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Jazidas de Argila  

Nas áreas de influência (AII e AID) do empreendimento existe uma camada de solo 

residual de rocha vulcânica com espessura média de 0,5 m. Este solo é formado por 

material de textura argilosa a siltosa e em menor proporção observou-se material 

classificado como saibro. Normalmente, esses materiais têm ótimo potencial para ser 

utilizados como jazidas, devido à sua compactação e permeabilidade baixa. 

A partir dos levantamentos de campo foi registrada uma jazida de argila (solo residual de 

basalto) com área de maior expressividade (Figura 7-9). 

 

Figura 7-9 – Vista de área potencial para utilização de material de empréstimo (argila). 
Coordenadas geográficas do ponto: - Lat.: -28.59597°/ -51.37415°.  

 

Salienta-se que o material argiloso poderá ser proveniente das escavações obrigatórias 

e do decapeamento de solo nas áreas mais planas, próximo do aproveitamento. 

 

Jazidas de Basalto 

Nas áreas de influência do empreendimento verifica-se a ocorrência de rocha vulcânica 

com ótimo potencial para ser empregada como agregado na construção civil. De acordo 

com as características gerais da rocha, esta quando britada, tem uma adequada 

distribuição granulométrica e formação de fragmentos equidimensionais, o que reduz o 
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índice de vazios e leva à economia de cimento e aumento da resistência do concreto. 

Além disso, devido à alta resistência mecânica esperada, não sofre 

desgaste/desagregação durante o processo de preparação do concreto. Todavia, em 

decorrência da possível ocorrência de minerais expansivos e de componentes reativos 

(vidro vulcânico, processo de vitrificação, opala, calcedônia - minerais silicosos amorfos), 

ensaios com amostras de rocha das jazidas devem ser executados para avaliação de 

possível desagregação do agregado e da reatividade potencial com o concreto a ser 

utilizado nas obras do barramento. Foi identificada uma área importante para tomada de 

material e que a princípio atenderia o volume necessário para a demanda da obra (Figura 

7-10).  

 

Figura 7-10 – Vista de área potencial para utilização de material de empréstimo (basalto). 
Coordenadas geográficas do ponto: - Lat.: -28.598964°/ -51.361497°. 

 

 

7.1.3.3 Geotecnia 

Para melhor detalhamento e enriquecimento dos dados obtidos em campo por meio do 

mapeamento geológico, foram levantadas informações referentes às investigações 

geotécnicas realizadas na área do empreendimento no ano de 2016. Com o objetivo de 

verificar a fundação das estruturas necessárias para a implantação da PCH Saltinho, 
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foram executadas sondagens rotativas. As sondagens realizadas na área de implantação 

da PCH estão relacionadas na Tabela 7-21 e localizadas no mapa geologia. 

Tabela 7-21 – Resumo das investigações geotécnicas realizadas na área de interesse.  

Furo Local 
Coordenadas 
Geográficas 

Cota do Furo (m) Prof. Final (m) 

SR-01 Casa de Força 
-28.632480°/ 
-51.368109° 

490 45,35 

SR-02 Túnel Adutor 
-28.629521°/ 
-51.363955° 

617 100,13 

SR-03 Tomada d’água 
-28.624017°/ 

-51.356458° 
550 25,00 

Fonte: JFVB (2016). 

 

De acordo com os dados obtidos nas sondagens, foi possível verificar que o perfil de solo 

apresenta primeiramente uma camada de sedimentos argilosos de coloração vermelha 

intensa e pouca espessa (colúvios). Essa porção argilosa recobre saprólitos e matacões 

de basalto alterado. A partir deste ponto afloram os basaltos densos de coloração cinza 

e granulação muito fina e com amígdalas em algumas porções, que conferem à rocha 

menor densidade, menor capacidade de suporte de carga e maior porosidade. Ocorrem 

ainda brechas basálticas intercaladas com o basalto denso (Figura 7-11). As relações de 

contato entre estas variações no litotipo da Formação Serra Geral são muito difíceis de 

serem previstas, devido à complexidade dos derrames que contam a área. Desta forma, 

apenas durante as escavações poderá ser reconhecido com precisão que litotipo ocorrerá 

em toda extensão dos túneis, sendo que as rochas com amígdalas necessitam de um 

cuidado maior nos projetos por conta da maior permeabilidade da rocha. 

 



  
 

100 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH SALTINHO 

 

 

 

Figura 7-11 – Seção geológica da área do empreendimento. 
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7.1.3.4 Geomorfologia regional 

O Estado do Rio Grande do Sul apresenta uma complexidade morfoestrutural 

evidenciada por três domínios principais com características diferenciadas, 

representados, basicamente, pelo embasamento cristalino, Bacia do Paraná e 

sedimentos quaternários do litoral. Cada um destes gera uma conformação de relevo 

peculiar, resultados de diferentes eventos geológicos e tectônicos, em primeiro plano, e, 

secundariamente, pela erosão, desenhando as formas de relevo segundo as influências 

locais e regionais do clima/paleoclima e geologia estrutural. Dessa forma, a íntima relação 

entre elementos da paisagem como fisiografia, biota e hidrologia constrói o que é 

conhecido como regiões geomorfológicas e, em maior escala, unidades geomorfológicas. 

Destas, as mais expressivas são denominadas Planalto das Araucárias, Planalto das 

Missões, Planalto da Campanha, Depressa Central Gaúcha, Planalto Sul-Riograndense 

e planícies costeiras, Interna e Externa, dentre as quais o Planalto das Araucárias, o 

Planalto das Missões e o Planalto da Campanha recobrem a maior área do Estado 

(RADAMBRASIL-IBGE, 1986). A esta extensa sequência de planaltos, posicionados 

principalmente na metade norte do Estado associa-se o Planalto Meridional Brasileiro, 

que limita-se na sua porção extremo sul pela escarpa denominada Serra Geral, o que 

proporciona superfícies de mais de 1.200 m de altitude, alcançando as cotas mais 

elevadas do Estado, declinando de leste para oeste, onde atinge altitudes máximas da 

faixa de 450 m. 

Por causa das altas diferenças de cotas entre as superfícies e as incisões que formam os 

vales dos rios que correm por essas regiões geomorfológicas, a rede hidrográfica que as 

drena é a maior do Estado. Ao encaixamento dessa conspícua rede de drenagens segue-

se a abertura de vales em canyon, configurando paisagens muito peculiares, que por seu 

desenho característico receberam a designação popular de Serra. 

Os cursos menores das drenagens, em geral, apresentam padrão dendrítico e/ou 

paralelo, enquanto os cursos principais apresentam angulosidade dos meandros 

encaixados na rocha indicando uma orientação estrutural bem definida. 

7.1.3.4.1 Geomorfologia da Sub-bacia Turvo/Humatã 

A Sub-bacia Turvo/Humatã (MAGNA ENGENHARIA, 1997), onde se localiza a área de 

influência direta da PCH Saltinho, pertence à porção centro-norte da Região 
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Geomorfológica Planalto das Araucárias (RADAMBRASIL-IBGE, 1986). Essa Região 

ocupa as áreas mais a leste da cobertura vulcanossedimentar da Bacia do Paraná, 

abrangendo uma área muito expressiva dentro do Domínio Morfoestrutural das Bacias e 

Coberturas Sedimentares. A Unidade Geomorfológica Planalto dos Campos Gerais, em 

hierarquia de maior detalhe, é a que corresponde à área estudada, e caracteriza-se pela 

presença das maiores cotas altimétricas do Domínio Morfoestrutural das Bacias e 

Coberturas Sedimentares, podendo atingir altitudes de mais de 1.800 m, e por ser uma 

superfície inclinada, com caimento natural para oeste. Contém superfícies de 

aplanamento nas porções em que o relevo está mais conservado, as quais se estendem 

por extensas áreas, havendo, contudo, configurações de relevo que denunciam 

processos posteriores de modelamento da paisagem, resultando no alargamento de vales 

de diferentes extensões, com rupturas de declive de diferentes desníveis. 

Por entre essa espessa sucessão de rochas observam-se proeminentes entalhamentos, 

relativos a linhas estruturais, nos quais se encaixam as principais drenagens da rede 

hidrográfica da região, o que ocorre igualmente com os seus afluentes, conformando rios 

que carregam grandes volumes de água, segundo diversas direções. Nas regiões com 

dissecação diferencial, a leste da Unidade Geomorfológica dos Campos Gerais, os 

entalhamentos são, em geral, mais profundos e conspicuamente embutidos em linhas 

estruturais.  

As formas de relevo da Unidade Geomorfológica Planalto dos Campos Gerais 

demonstram a ocorrência de etapas evolutivas de dissecação, observando-se áreas 

restritas no extremo nordeste da sub-bacia bastante conservadas de morfologia planar 

(P), em contraste com grandes áreas apresentando relevos de dissecação homogênea, 

constituídos por amplas colinas secionadas por vales fluviais com aprofundamentos que 

variam de 32 a 50 m, classificados como Dg1. 

Esses relevos dissecados em colinas de topo plano e pequena amplitude entre topo e 

vale apresentam-se por vezes em dois níveis topográficos distintos e separados através 

de rupturas de declive mapeadas como ressaltos, que chegam a alcançar grande 

continuidade espacial, como se observa a oeste da cidade de Vacaria, especialmente 

relacionada à dissecação dos rios da Telha e Ituim (RADAMBRASIL-IBGE, 1986). 
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Em áreas mais restritas no extremo noroeste da unidade na sub-bacia, ocorrem colinas 

alongadas e por vezes de menores extensões, com aprofundamentos fluviais entre 57 e 

75 m (Dm2). 

Nas porções centro-sul, a noroeste, oeste e sudeste da bacia, ocorre uma dissecação 

diferencial mais intensa guardando um controle estrutural onde o encaixamento os vales 

são mais profundos, estando na ordem de 55 a 140 m. 

A Unidade Geomorfológica Serra Geral está, por sua vez, representada na sub-bacia 

Turvo/Humatã, por uma área com orientação geral norte-sul, com caimento natural da 

superfície neste mesmo sentido. As cotas altimétricas mais elevadas estão situadas a 

norte dessa unidade, e ficam de 500 a 600 m, enquanto as menores estão no extremo 

sul da unidade, em torno de 300 a 400 m. 

As formas de relevo da Unidade Geomorfológica Serra Geral na sub-bacia, bem como na 

porção extremo sudoeste (menos de 20%) da área de influência direta da PCH Saltinho, 

estão representadas por profunda e intensa dissecação diferencial com marcante controle 

tectônico, frequentes ocorrências de sulcos estruturais de diversas orientações e cursos 

fluviais a eles adaptados com aprofundamento dos vales fluviais entre 192 e 260 m, 

classificados como D2. A Figura 7-12 demonstra o topo de uma colina para o leito do rio 

Ituim, que demonstra as colinas e encostas com declividades moderadas. 

 

Figura 7-12. Vista SE do topo de uma colina para o leito do rio Ituim, demonstrando as colinas 
com topo aplanado e encostas de declividades moderadas a altas entre o topo das colinas e o 

vale por onde corre o rio. Coordenadas geográficas do ponto: Lat.: -28,599234/ Long.: -
51,355055. 
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O controle tectônico dos modelados foi o principal fator a orientar a drenagem na sub-

bacia, o que acarretou, por sua vez, na exposição de algumas sequências de derrames, 

e consequentemente geraram o entalhamento e aprofundamento dos vales. Em 

decorrência desse modelamento, geralmente nos trechos escarpados associados aos 

vales cujos cursos d’água possuem leito rochoso, são frequentes as quedas d’água e 

corredeiras. 

O rio Ituim, drenagem de interesse do estudo, tem direção preferencialmente NE-SW, e 

está encaixado na linha estrutural constituinte do vale que desenha o seu traçado. Os 

afluentes são, quase que na sua totalidade, oriundos das encostas de declividades 

moderadas a altas que permeiam o leito do rio, também encaixados em linhas estruturais, 

possuindo, assim, orientação geralmente ortogonal ao fluxo principal do rio (Figura 7-13). 

Para o topo das colinas, quando aplanados, é possível observar nascentes sob a forma 

de banhados, facilmente reconhecíveis em campo pela densidade e cor mais escura da 

vegetação. O fluxo de água nas encostas, em geral, é constante e com pouca extensão 

lateral (2-3 m de largura), o que leva à ocorrência, nessas porções, de poucos pontos de 

águas paradas, salvo em locais onde há superfícies planas na margem do rio.  

 

Figura 7-13. Vista SE de colinas com superfície aplanada e nascentes com fluxo d’água em 
direção ao vale do rio Ituim. Coordenadas geográficas do ponto: Lat.: -28,599234°/ Long.: -

51,355055°. 
 

Nos amplos vales que recortam a fisiografia da área de implementação do 

empreendimento podem-se observar relevos dissecados em colinas de topo plano e 

pequena amplitude entre topo e vale, que apresentam-se por vezes em dois níveis 

topográficos distintos e separados através de rupturas de declive mapeadas como 

ressaltos hidráulicos, que chegam a alcançar grande continuidade espacial 

(RADAMBRASIL-IBGE, 1986). Esses ressaltos são ainda observados ao longo de todo o 

leito do rio Ituim na região de interesse, e dispõem-se na forma de diferentes tipos de 

substanciais quebras de relevo, formando corredeiras de alta energia, saltos e 
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cachoeiras, como a “cascata do Saltinho” (Figura 7-14). Contudo, a configuração 

fisiográfica de fundo do rio Ituim favorece a ocorrência mais frequente de corredeiras. 

 

Figura 7-14. “Cascata do Saltinho”, a jusante da soleira da barragem, com queda d’água de 
aproximadamente 12 m. Coordenadas geográficas do ponto: Lat.: -28.616058° / Long.: -

51.355467°. 

De maneira geral, observa-se que é justamente nas encostas fluviais que ocorrem as 

maiores declividades (>30%), enquanto que nos topos de cotas mais elevadas, as 

declividades são <10% (mapa isodeclividade). 

7.1.3.4.2 Geomorfologia da Área de Influência Direta da PCH Saltinho 

O relevo da AID é controlado pelas rochas ácidas da Formação Serra Geral, horizontes 

de solo e lineamentos geoestruturais de extensão localizada. Apresenta-se como uma 

superfície inclinada, com caimento natural para sudoeste. As cotas mais elevadas estão 

predominantemente situadas nos interflúvios secundários da margem esquerda do rio 

Ituim, sendo da ordem de 650 a 700 m, com culminância de 710 m, apresentado no mapa 

altimetria. As menores cotas altimétricas ocorrem no vale do rio Ituim, a jusante do local 

do aproveitamento, e se situam em torno de 450 m.  

O rio Ituim na AID corre por um vale encaixado, de encostas íngremes principalmente a 

jusante do local do aproveitamento, onde possui amplitude relativa de relevo da ordem 

de até 250 m. Quanto à simetria, o trecho situado a jusante do aproveitamento pode ser 

classificado como simétrico, pois as vertentes das margens possuem igual declividade e 

mesmas cotas altimétricas. Já a montante do aproveitamento ele se torna assimétrico, 
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pois evidencia forte diferença na declividade das vertentes das margens, podendo indicar 

a presença de falhas normais localizadas, que ocorrem quando um bloco sobe em relação 

ao outro. 

O vale escavado pelo rio Ituim tem perfil geral tipo “V”, com a calha do rio materializando-

se através de fundo chato, condicionado pela estruturação dos derrames de lava. Denota-

se um padrão de erosão jovem com alternâncias de encostas abruptas simétricas e 

encostas abruptas e rebaixadas assimétricas, bem como de patamares estruturais. A 

montante do futuro barramento, em dois trechos do rio Ituim ocorrem pequenos ressaltos 

em seu leito, gerando corredeiras. Imediatamente a jusante do local onde está projetado 

o barramento da PCH Saltinho, o leito do rio Ituim sofre um desnível topográfico, 

materializado por uma cachoeira denominada regionalmente de “cascata do Saltinho”, a 

qual apresenta uma queda livre d’água de cerca de 12 m. 

Os interflúvios possuem cristas que variam de angular a arredondadas, controladas, 

respectivamente, por tectônica e litologia. Escarpas erosivas, escavadas por forças 

exógenas ocorrem predominantemente no trecho a jusante do local de aproveitamento. 

Escarpas de origem tectônica ocorrem no trecho a montante do local do aproveitamento, 

evidenciadas pela assimetria localizada do vale fluvial.  

O padrão de drenagem predominante é o retangular, de densidade média, também 

controlado pela litologia e descontinuidades geoestruturais. 

O relevo da área de influência direta apresenta dissecações diferenciadas, marcadas pelo 

controle estrutural e definidas pelo aprofundamento da drenagem. O entalhamento fluvial 

seccionou pelo menos quatro derrames de lava, deixando nas vertentes declivosas e 

abruptas um sucessivo escalonamento de patamares litoestruturais. 

Conforme pode ser visualizado no mapa isodeclividade, predomina o relevo colinoso 

convexo-côncavo, forte ondulado com declividade predominante entre 20 a 45%. As 

outras classes de relevo e declividade, segundo classificação de Lemos & Santos (1982), 

foram definidas como montanhoso a escarpado ocorrendo principalmente a jusante do 

local do aproveitamento; ondulado e suave ondulado ocorrendo em locais isolados e sem 

continuidade. 

A avaliação do relevo na área de influência direta da PCH Saltinho parte dos tipos de 

modelado definidos no mapa geomorfologia, subdivididos e considerados de acordo com 

suas peculiaridades. Foram definidas duas categorias de relevo, compostas por 



  
 

107 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH SALTINHO 

 

modelados de dissecação média e modelados de dissecação forte (modificado de 

RADAMBRASIL-IBGE, 1986). 

Os modelados de dissecação média (Md) ocorrem em quase a totalidade da AID, e se 

caracterizam por apresentarem vertentes com declividades moderadamente fortes (8-

20%). Apresentam formações superficiais menos espessas, às vezes descontínuas com 

a presença de lajeados, em função da maior denudação da área, que também favorece 

a ocorrência de campos de blocos, rupturas de declive nas encostas, ressaltos 

topográficos e anfiteatros de erosão nas cabeceiras. As formas de erosão acelerada são 

comuns após a intervenção humana. 

 

  



Arroio do Quilombo

Rio da Telha

Arroio Lixiguana

Rio Ituim

Arroio Faxinal

Rio Ituim

-51,366508

-51,366508

-51,339529

-51,339529

-51,312549

-51,312549

-51,285569

-51,285569

-28
,64

15
63

-28
,64

15
63

-28
,61

45
83

-28
,61

45
83

-28
,58

76
03

-28
,58

76
03

-28
,56

06
24

-28
,56

06
24

!. Sede Municipal
Hidrografia
Ferrovia
APP Variável
AID

AII Meio Físico/Biótico
ADA
Limite Bacia Hidrográfica
Reservatório

Localização:

Legenda:

EIA/RIMA PCH Saltinho

Mapa altimetria

Oceano
Atlântico

Oceano
Pacífico

AC AL

AM

AP

BA

CE

DF

ES ES
ES

GO

MA

MA

MG
MS

MT

PA
PBPBPE

PE
PI

PR
RJ

RN

RO

RR

RS
SCSC

SE

SP
SP

TO

!.

Oc
ea

no
Atlântico

RS

SCSC

Argentina

Paraguai

Uruguai

Porto Alegre

48°W

48°W

51°W

51°W

54°W

54°W

57°W

57°W

27
°S

30
°S 30

°S

33
°S 33

°S

Barragem
Canal Adutor
Casa de  Força
Dique
Tomada D'água
Túnel Adutor

Canteiro Administrativo
Canteiro Industrial
Bota Fora

0 660 1.320
m

®
Sistema de Coordenadas Geográficas

Meridiano Central: - 51°
Datum: SIRGAS2000

1:40.000

Informações Cartográficas:

Máximo: 984m

 

Mínimo: 146m

Altimetria:

Geó. Gilvan S de Andrade
CREARS:203216



600

600

700

600

700

700

700

600

700

700

70
0

600

700

70
0

80
0

700

700

700

700

700

700

500

70
0

600 Arroio do Quilombo

Ar
roi

o L
ixig

uana

Rio Ituim

Arroio Faxinal

Rio da Telha

Rio Ituim

-51,382284

-51,382284

-51,355305

-51,355305

-51,328325

-51,328325

-51,301345

-51,301345

-28
,63

53
39

-28
,63

53
39

-28
,60

83
59

-28
,60

83
59

-28
,58

13
79

-28
,58

13
79

Hidrografia
Ferrovia
APP Variável
AID

AII Meio Físico/Biótico
ADA
Limite Bacia Hidrográfica
Reservatório

Localização:

Legenda:

EIA/RIMA PCH Saltinho

Mapa isodeclividade

Oceano
Atlântico

Oceano
Pacífico

AC AL

AM

AP

BA

CE

DF

ES ES
ES

GO

MA

MA

MG
MS

MT

PA
PBPBPE

PE
PI

PR
RJ

RN

RO

RR

RS
SCSC

SE

SP
SP

TO

!.

Oc
ea

no
Atlântico

RS

SCSC

Argentina

Paraguai

Uruguai

Porto Alegre

48°W

48°W

51°W

51°W

54°W

54°W

57°W

57°W

27
°S

30
°S 30

°S

33
°S 33

°S

Declividade (%)
0 - 1
1 - 5
5 - 10
10 - 20
20 - 30
30 - 40
40 - 100
100 - 155

Curvas de Nível:
Intermediária
Mestra

Barragem
Canal Adutor
Casa de  Força
Dique
Tomada D'água
Túnel Adutor

Canteiro Administrativo
Canteiro Industrial
Bota Fora 

Informações Cartográficas:

0 0,5 1 1,5
km

®
Sistema de Coordenadas Geográficas

Meridiano Central: - 51°
Datum: SIRGAS2000

1:40.000

Geó. Gilvan S de Andrade
CREARS:203216



Rio Ituim

Arroio Lixiguana

Rio Ituim

Arroio Faxinal

Rio Ituim

Rio da Telha

-51,366508

-51,366508

-51,339529

-51,339529

-51,312549

-51,312549

-51,285569

-51,285569

-28
,64

15
63

-28
,64

15
63

-28
,61

45
83

-28
,61

45
83

-28
,58

76
03

-28
,58

76
03

-28
,56

06
24

-28
,56

06
24

!. Sede Municipal
Hidrografia
Ferrovia
APP Variável
AID

AII Meio Físico/Biótico
ADA
Limite Bacia Hidrográfica
Reservatório

Localização:

Legenda:

EIA/RIMA PCH Saltinho

Mapa geomorfologia

Oceano
Atlântico

Oceano
Pacífico

AC AL

AM

AP

BA

CE

DF

ES
ES

GO

MA

MA

MG
MS

MT

PA

PB
PEPI

PR

RJ

RN

RO

RR

RS
SCSC

SE

SP
SP

TO

!.

Oc
ea

no
Atlântico

RS

SCSC

Argentina

Paraguai

Uruguai

Porto Alegre

48°W

48°W

51°W

51°W

54°W

54°W

57°W

57°W

27
°S

30
°S 30

°S

33
°S 33

°S

Geomorfologia:
Região Geomorfológica Planalto das Araucárias:

Unidade Planalto dos Campos Gerais
Unidade Serra Geral

Barragem
Canal Adutor
Casa de  Força
Dique
Tomada D'água
Túnel Adutor

Canteiro Administrativo
Canteiro Industrial
Bota Fora

0 0,5 1 1,5
km

®
Sistema de Coordenadas Geográficas

Meridiano Central: - 51°
Datum: SIRGAS2000

1:40.000

Informações Cartográficas:

Geó. Gilvan S de Andrade
CREARS:203216



  
 

111 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH SALTINHO 

 

As formações superficiais, tanto coluviais como de alteração local, apresentam-se 

bastante descontínuas com muitos afloramentos rochosos. A pedogênese de modo geral 

acompanha a espessura das formações superficiais e os solos vão de medianamente 

evoluídos até pouco evoluídos e jovens quanto menor for essa espessura. Nos casos de 

margens do rio com baixa declividade, observa-se também maior ocorrência de alteração 

das rochas e consequente formação de solos e regolito. Ocorrem também, nessas 

circusnstâncias, lajeados com planos de fraturas e estruturas de fluxo magmático 

incipientes que favorecem o escoamento da água para o rio. 

A cobertura vegetal deixa margem à atuação dos movimentos de massa seculares e do 

escoamento freático e superficial lento que passam a movimentos de massa rápidos e 

escoamento concentrado elementar (enxurrada) nas áreas donde dominam os 

alforamentos rochosos. Sob cobertura vegetal a pedogênese aparentemente supera a 

morfogênese, dando margem a uma estabilidade morfodinâmica de equilíbrio muito 

precário, às vezes caracterizando condições de transição. Nas áreas de afloramentos 

rochosos e onde a vegetação foi retirada a instabilidade morfodinâmica torna-se mais 

acentuada. 

Os modelados de dissecação forte (F) são restritos e materializados pelas vertentes 

íngremes que margeiam o rio Ituim na AID, estando caracterizados pela presença de 

incisões com aprofundamentos entre 70 e 250 m. As vertentes apresentam uma 

declividade muito forte (>45%), onde as formações superficiais são descontínuas e os 

afloramentos rochosos são comuns, com solos jovens. Essas condições, aliadas às 

características típicas dessa categoria (aprofundamento e declividade), favorecem o 

predomínio dos processos morfogenéticos de escoamento superficial difuso e 

concentrado elementar, caracterizando uma instabilidade morfodinâmica, mesmo sob 

condições naturais. 

A formação dos solos é fortemente condicionada pela topografia e pela natureza da rocha 

subjacente. Nas encostas, onde a declividade é acentuada, predominam solos rasos, 

litólicos, com fragmentos de rocha alterada e muitas vezes com evidências de 

movimentos de massa tipo rastejamento (“creep”). Na base das encostas os depósitos 

coluviais são compostos por fragmentos rochosos centimétricos a métricos imersos em 

solo argiloso e/ou sobre a superfície do terreno. 
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As encostas acarretam em um problema logístico e geotécnico, pois dadas as suas 

declividades moderadas a altas, apresentam intensa ocorrência de seixos e blocos soltos 

sobre as suas superfícies, além de vegetação exuberante. As exposições rochosas, 

nesses casos, estão resumidas a matacões dispersos e lajeados, geralmente pouco 

alterados, pois apesar de apresentarem considerável diaclasamento (disjunções 

tabulares e planos de fraturamento subverticais), possuem alto gradiente topográfico para 

impedir a percolação expressiva de fluidos na rocha. 

Cabe ressaltar que o padrão vegetacional nas encostas é também diagnóstico para o 

entendimento das diferenças de declividade, uma vez que pode ser observado um padrão 

vegetacional rasteiro (gramíneas e arbustos) para declividades mais brandas, enquanto 

que em declives acentuados predomina o padrão arbóreo, com matas-galeria densas 

(Figura 7-15). 

 

Figura 7-15. Diferentes padrões de vegetações denunciando as diferenças de declividade nas 
encostas do rio Ituim. Coordenadas geográficas do ponto: Lat.: 28.60379°/ Long.: -51.34708°. 
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7.1.3.5 Solos 

7.1.3.5.1 Ocorrência e distribuição dos solos na sub-bacia Turvo/Humatã (AII) 

Na área de influência indireta (sub-bacia Turvo/Humatã) foram identificadas as classes 

de solos relacionadas na Tabela 7-22. 

Tabela 7-22. Classes de solo identificadas na AII. 

Símbolo* Unidades de Mapeamento** 

LBCa Latossolos Brunos Alumínico câmbico 

TBRa Argissolos vermelhos distróficos alumínicos 

TBCHa Argissolos vermelhos distróficos alumínicos intermediária Alissolos 
Hipocrômicos argilúvicos 

LBRa Latossolos Brunos distróficos Intermediário para Latossolos vermelhos 
distróficos 

Re Neossolos litólicos eutróficos 

*referente à unidade de mapeamento – Projeto RADAM Brasil, IBGE (1986). 

** Nomenclatura segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, EMBRAPA, 1999. 

 

As classes de solos que ocorrem nas unidades de mapeamento (UM) identificadas na AII 

serão descritas, individualmente ou em associações, conforme as unidades de 

mapeamento listadas na Tabela 7-23. 

Tabela 7-23. Descrição das unidades de mapeamento identificadas na AII. 

UM Símbolo 
Classes de solo (unidades taxonômicas) 

Descrição 

LBCa LBAc + 
CHa 

Latossolos Brunos Alumínicos câmbicos A proeminente, textura muito argilosa 
+ Cambissolos Húmicos alumínicos Tb textura argilosa e muito argilosa e 
relevo suave ondulado. 

LBRa 4 

LBd + 
LVd + 

LBAc + 
PVd 

Latossolos Brunos distróficos intermediário para Latossolos vermelhos 
distróficos A proeminente, textura muito argilosa + Latossolos Brunos 
Alumínicos câmbicos A proeminente, textura muito argilosa, relevo suave 
ondulado + Argissolos vermelhos distróficos alumínicos A proeminente, textura 
muito argilosa, relevo ondulado. 

TBCHa 2 
PVd + 

APt + 
APTa + 

Argissolos vermelhos distróficos alumínicos intermediária Alissolos 
Hipocrômicos argilúvicos + Alissolos Hipocrômicos argilúvicos alumínicos, 
textura argilosa e muito argilosa + Neossolos Litólicos alumínicos A 
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UM Símbolo 
Classes de solo (unidades taxonômicas) 

Descrição 

RL proeminente, textura média e argilosa, fase pedregosa e não pedregosa e 
relevo ondulado e forte ondulado. 

TBRa 1 
PVd + 

RLd 

Argissolos vermelhos distróficos alumínicos, textura muito argilosa + Neossolos 
Litólicos distróficos alumínicos A proeminente e moderado, textura média e 
argilosa, relevo ondulado e forte ondulado. 

Re 21 

RLe + 
CHa + 
MX + 

Pve 

Associação complexa de Neossolos litólicos eutróficos A chernozêmico e 
moderado, textura média cascalhenta com Cambissolo Húmico alumínicos Tb 
e Ta A moderado e chernozêmico, textura argilosa e média ambos fase 
pedregosa + Chernossolos Háplicos, textura média argilosa e argilosa fase 
pedregosa + Argissolos vermelhos eutróficos A moderado, textura média 
arenosa, relevo forte ondulado e montanhoso. 

Descrição das Classes de Solo (Unidades Taxonômicas) da AII 

A seguir são descritas as classes de solo identificadas na AII do empreendimento. A 

distribuição das classes pode ser visualizada no mapa solos. 

I. Solos com Horizonte B Latossólico (BI) 

Compreendem solos minerais, profundos e muito profundos, bem drenados e com 

sequência de horizontes A, B e C, homogêneos ao longo da seção de controle. 

Caracterizam-se por ausência virtual de minerais primários facilmente intemperizáveis, 

baixa capacidade de troca de cátions (CTC). 

Possuem muitos macroporos, estrutura de aspecto maciço porosa com grânulos 

pequenos, textura argilosa a muito argilosa e consistência friável, quando úmido. Quando 

molhado varia entre muito plástico e pegajoso a muito plástico e muito pegajoso, com 

transições entre os horizontes e suborizontes normalmente clara e gradual ou difusa. 

Ocorrem associados aos Cambissolos na porção nordeste da sub-bacia Turvo/Humatã e 

aos Argissolos na sua porção centro /norte. 

Nesta classe foram identificadas 3 unidades: Latossolos Bruno, Latossolos vermelho e 

Latossolos Bruno intermediário para vermelho. 

Latossolo Bruno 

Esta classe de solo apresenta cores brunadas e teores médios a baixos de óxidos de 

ferro com predominância de sesquióxidos e caulinita na fração argila. Apresenta-se forte 

a moderadamente ácido, com baixa saturação de bases e alta saturação com alumínio, 

álicos, indicando sua baixa fertilidade natura. 



  
 

115 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH SALTINHO 

 

Ocorre sob condições de relevo suave ondulado e apresenta horizonte A Húmico, possui 

ligeira suscetibilidade à erosão e aptidão agrícola 1 (a)BC, sendo restrito para lavouras 

no nível de manejo A, regular nos níveis de manejo B e bom no nível de manejo C. 

Os Latossolos Brunos apresentam horizonte A proeminente, ligeira suscetibilidade à 

erosão e aptidão agrícola 2 (b)c, restrita para culturas no nível de manejo B, regular para 

o nível C e inapta para o nível de manejo A. 

Latossolo vermelho 

Esta classe de solos apresenta cor arroxeada, com altos teores de ferro, baixa fertilidade 

natural e alta saturação de alumínio. Ocorre em relevo ondulado e apresenta horizonte A 

proeminente.  

Este solo apresenta aptidão agrícola 2 (b)c, inapta para lavouras no nível de manejo A, 

restirta no B e regular no C, com ligeira suscetibilidade à erosão. 

Latossolo Bruno intermediário para vermelho 

Esta classe de solo apresenta cor e teores de ferro intermediário entre o Latossolo Bruno 

e o Latossolo roxo. Apresenta horizonte A proeminente, baixa fertilidade, alta saturação 

de alumínio, textura muito argilosa e ocorre em relevo suave ondulado e ondulado. 

Este solo é representado por duas unidades taxonômicas e de mapeamento LBRa 4 que 

apresenta suscetibilidade à erosão ligeira e moderada, respectivamente, e aptidão 

agrícola 2(b)c. 

II. Solos com horizonte B Textural (Bt) 

Os solos deste grupo são solos minerais, não-hidromórficos, com horizonte B textural, 

argila de atividade baixa, predominantemente cauliníticas, estruturas em blocos, bem a 

moderadamente drenados e sequência de horizontes A, Bt, C. 

Sua ocorrência na sub-bacia Turvo/Humatã (AII) é bastante dispersa e vai desde a porção 

extremo sudeste e sudoeste até o extremo oeste e porção centro/nordeste, onde 

encontram-se associados aos Neossolos Litólicos. 

Neste grupo foram identificadas as classes de solo Argissolos vermelhos, Chernossolos 

háplicos e Alissolos hipocrômicos, descritos a seguir. 
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Argissolos vermelhos 

Esta classe é constituída por solos com baixo gradiente textural (B/A), com transições 

entre horizontes graduais ou difusas, ricos em sesquióxidos de ferro e alumínio derivados 

de rochas eruptivas básicas. 

São de coloração avermelhada, profundos, muito argilosos, bem drenados e porosos. 

Possuem horizonte A chernozêmico ou moderado e de saturação de bases reduzida 

(distróficos). A suscetibilidade à erosão é moderada/forte e aptidão agrícola 2a(b) na 

unidade de mapeamento TBRa 1 5N, boa para pastagem natural e, 3(a) restrita para 

lavouras no nível de manejo A e inapta nos níveis B e C na unidade de mapeamento 

TBCHa 2. Já na unidade de mapeamento LBRa 4, esta classe apresenta cores brunadas 

e avermelhadas, baixa fertilidade natural, caráter álico, A proeminente, textura muito 

argilosa e relevo ondulado. Apresentam moderada a forte suscetibilidade à erosão e 

aptidão agrícola 3(b). 

Chernossolos háplicos 

São solos normalmente escuros ou com tonalidades pouco cromadas e matizes pouco 

avermelhados, com drenagem variando de boa a imperfeita, tendo sequência de 

horizontes A-Bt-C ou A-Bi-C. Via de regra possuem pH que varia do ácido ao fortemente 

alcalino, com o valor T por vezes superior a 100 cmolc/kg de argila e saturação de bases 

alta. Na unidade de mapeamento R21 possuem textura média a argilosa e fase 

pedregosa. Sua aptidão agrícola é considerada 3(a) e apresenta moderada 

suscetibilidade à erosão. 

Alissolos hipocrômicos 

Solos que normalmente apresentam baixa saturação de bases, alto teor de alumínio 

extraível conjugado com saturação por alumínio superior ou igual a 50%. Podem 

apresentar acentuada diferenciação textural, sendo a transição do A para o horizonte Bt 

clara ou abrupta. A sequência de horizontes é A, Bt e C. 

Sua drenagem varia de imperfeita a boa e, quanto à espessura, varia entre pouco 

profundo a profundo. Apresentam coloração avermelhada, alaranjada ou brunada e a 

textura varia desde argilosa a muito argilosa. Na unidade de mapeamento TBCHa 2 sua 

aptidão agrícola enquadra-se em 3(a), apresentando suscetibilidade à erosão com 

variação de moderada a forte. 



  
 

117 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH SALTINHO 

 

III. Solos com horizonte B incipiente (Bi) 

Cambissolo Húmico 

São solos minerais não hidromórficos, com horizonte B incipiente (câmbico), rasos ou 

medianamente profundos, moderadamente a bem drenados, com sequência de 

horizontes A-Bi-C e derivados de materiais relacionados à decomposição das rochas, 

com formação in situ. 

Possuem certo grau de evolução, porém, não o suficiente para meteorizar completamente 

minerais primários de fácil intemperização, como feldspatos, micas e outros. São 

predominantemente álicos, com horizonte A Húmico, textura argilosa, ocorrendo em 

relevo ondulado e suave ondulado. Na área de estudo estão associados a unidade de 

mapeamento Re 21 e também a LBCa, ocorrendo nas porções extremo nordeste e sul da 

sub-bacia Turvo/Humatã. Esta classe apresenta suscetibilidade à erosão de moderada a 

forte e aptidão agrícola 2b(c). 

Neossolo Litólico 

São solos rasos, com profundidade menor que 60 cm até a rocha e sequência de 

horizontes A-C-R ou A-R. apresentam, dominantemente, alta saturação de bases 

(eutróficos) ocorrendo em relevo ondulado a montanhoso, com unidades taxonômicas 

com fase pedregosa. São solos altamente suscetíveis à erosão e indicados para 

preservação, com classe de aptidão agrícola 6. Estão presentes em associação nas 

unidades de mapeamento TBCHa 2 e TBRa 1, e como principal classe de solo da unidade 

de mapeamento Re 21, que ocorre acompanhando a calha dos rios da Prata e 

Turvo/Humatã no sentido sul/norte até aproximadamente a porção central da sub-bacia. 

Aptidão agrícola das terras 

Com base na tabela-guia para avaliação da aptidão agrícola das terras, foi realizada a 

avaliação das unidades taxonômicas existentes na área de influência indireta do 

empreendimento (AII), que corresponde a sub-bacia Turvo/Humatã. 

A composição da aptidão agrícola das unidades de mapeamento, quando constituídas 

por associações de solo, se dá pela representação da classe de aptidão do primeiro 

componente da associação, sublinhado, com traço contínuo ou interrompido, 

representando a aptidão dos demais componentes secundários. A avaliação da aptidão 

agrícola dos solos é apresentada na Tabela 7-24. 
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Tabela 7-24. Avaliação da aptidão agrícola dos solos presentes na AII. 

UM 
Def. de 

fertilidade 
Def. de 
água 

Excesso 
de água 

Suscet. à 
erosão 

Imp. a 
mecanização Aptidão 

agrícola 
A B C A B C A B C A B C A B C 

LBCa F L/M
1 

N/L
2 L L L N N N L N/L1 N2 N/L N/L N/L 1(a)bc 

LBRa 
4 F L/M

1 
N/L
2 L L L N N N L N/L1 N2 N/L N/L N/L 2(b)c 

TBRa 
1 

F L/M
1 

N/L
2 

L L L N N N M L/M
1 

L2 L/
M 

L/
M 

L/
M 

2(b)c 

TBCH
a 2 

M/
F M1 L2 L L L N N N M/

F 
L/M
1 L2 L/

M 
L/
M 

L/
M 2a(b) 

Re21 M M M M M M N N N MF F1 M/F
2 MF MF MF 6 

Erodibilidade dos solos 

Para a avaliação da erodibilidade dos solos, foram considerados os graus de limitação 

quanto à suscetibilidade à erosão atribuída às classes de solo, para o nível de manejo A, 

de menor grau de interferência, da avaliação da aptidão agrícola das terras. 

De forma semelhante à aptidão para o uso agrícola, a erodibilidade atribuída às unidades 

de mapeamento também consideram a classe principal do componente da associação de 

solos, sublinhada de acordo com a classe do componente secundário. 

Na Tabela 7-25 a seguir encontram-se relacionadas as unidades de mapeamento, sua 

composição em classes de solos (unidades taxonômicas) e respectivas classes de 

aptidão agrícola e de erodibilidade. 

Tabela 7-25. Aptidão agrícola das terras e erodibilidade dos solos . 

Unidades de 
mapeamento* 

Classes de solos Aptidão agrícola 
das terras 

Erodibilidade dos 
solos 

LBCa LBAc + Cha 1(a)bc Ligeira 

LBRa 4 LBd + LVd + LBAc + 
PVd 

2(b)c Ligeira / Moderada 

TBCHa 2 PVd + Apt APTa + RL 2a(c) Ligeira 

TBRa 1 PVd +RLd 2a(b) Forte / Muito Forte 

Re 21 CHa + RLe 6 Muito Forte 

* Segundo Mapa Exploratório de Solos, Projeto RADAMBRASIL, IBGE (1986). 
** Abreviatura das classes de solos que ocorrem em cada unidade de mapeamento segundo o Sistema 
Brasileiro de Classificação de Solos, EMBRAPA (1999). 
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Solos na Área de Influência Direta (AID) 

Este item apresenta os solos, aptidão agrícola das terras e classificação da erodibilidade 

dos solos na AID da PCH Saltinho. Foram identificadas as unidades de mapeamento Re, 

que corresponde a Neossolos litólicos eutróficos e TBRa, que corresponde a Latossolos 

Brunos distróficos Intermediário para Latossolos vermelhos distróficos, cujas classes de 

solos associadas às mesmas encontram-se expressas e descritas na Tabela 7-26. 

Tabela 7-26. Classes de solos nas unidades de mapeamento.  

Unidade de 
mapeamento 

Classes de solos Descrição 

Re 21 

RLe + 

Cha + 

MX + 

Pve 

Associação complexa de Neossolos litólicos eutróficos A 
chernozêmico e moderado, textura média cascalhenta 
com Cambissolo Húmico alumínicos Tb e Ta A moderado 
e chernozêmico, textura argilosa e média ambos fase 
pedregosa + Chernossolos Háplicos textura média 
argilosa e argilosa fase pedregosa + Argissolos vermelhos 
eutróficos A moderado, textura média arenosa relevo forte 
ondulado a montanhoso. 

TBRa 1 
PVd + 

RLd 

Argissolos vermelhos distróficos alumínicos, textura muito 
argilosa + Neossolos Litólicos distróficos alumínicos A 
proeminente e moderado, textura média e argilosa, relevo 
ondulado a forte ondulado. 

 

Os solos identificados no local previsto para a instalação do aproveitamento deverão ter 

especial atenção, em função da sua constituição essencialmente argilosa associada a um 

relevo onde predominam áreas de elevada declividade. Este fato e a presença de um 

nível saturado por água entre os solos e embasamento rochoso, identificados em alguns 

pontos da área, infere suscetibilidade de risco relacionado a movimentos de massa. 

A materialização de estruturas relacionadas a este cenário pode ser considerada como 

representativa no local previsto para o conduto forçado e casa de força, onde foram 

observadas feições comuns a depósitos de tálus.  

Cabe ressaltar que através da verificação de afloramentos em corte de estrada ficou ainda 

comprovado que a passagem do solo para a rocha, se dá através de um horizonte 

saprolítico geralmente de pequena espessura, que em parte deverá ser descartado, em 

termos de sua utilização na construção de estruturas que necessitem de argilas mais 

nobres (Figura 7-16). 
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Figura 7-16. Exemplo de perfil de solo encontrado na área. Nota-se uma transição abrupta do 
solo (30cm superiores) para a rocha alterada. Coordenadas geográficas do ponto: Lat.: -

28,616813°/ Long.: -51,342655°. 

  



Arroio do Quilombo

Rio Ituim

Ar
roi

o Lix
igu

an
aArroio Faxinal

Rio da Telha

Rio Ituim

-51,366508

-51,366508

-51,339529

-51,339529

-51,312549

-51,312549

-51,285569

-51,285569

-28
,64

15
63

-28
,64

15
63

-28
,61

45
83

-28
,61

45
83

-28
,58

76
03

-28
,58

76
03

-28
,56

06
24

-28
,56

06
24

!. Sede Municipal
Hidrografia
Ferrovia
APP Variável

AII Meio Físico/Biótico
AID
ADA
Limite Bacia Hidrográfica
Reservatório

Localização:

Legenda:

EIA/RIMA PCH Saltinho

Mapa solos

Oceano
Atlântico

Oceano
Pacífico

AC AL

AM

AP

BA

CE

DF

ES ES
ES

GO

MA

MA

MG
MS

MT

PA
PBPBPE

PE
PI

PR
RJ

RN

RO

RR

RS
SCSC

SE

SP
SP

TO

!.

Oc
ea

no
Atlântico

RS

SCSC

Argentina

Paraguai

Uruguai

Porto Alegre

48°W

48°W

51°W

51°W

54°W

54°W

57°W

57°W

27
°S

30
°S 30

°S

33
°S 33

°S

Pedologia:
Planossolo Solódico
Planossolo Vértico
Podzólico Vermelho-Amarelo álico
Podzólico Vermelho-Escuro distrófico

Barragem
Canal Adutor
Casa de  Força
Dique
Tomada D'água
Túnel Adutor

Canteiro Administrativo
Canteiro Industrial
Bota Fora

0 0,5 1 1,5
km

®
Sistema de Coordenadas Geográficas

Meridiano Central: - 51°
Datum: SIRGAS2000

1:40.000

Informações Cartográficas:

Geó. Gilvan S de Andrade
CREARS:203216



  
 

122 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH SALTINHO 

 

7.1.3.6 Recursos hídricos  

As áreas de influência do empreendimento estão drenadas pela rede hidrográfica 

correspondente ao rio Ituim, cuja sub-bacia abrange uma área de aproximadamente 

1.250 km² desde sua nascente até a foz. Este rio corre em um sentido aproximadamente 

norte-sul e é um importante afluente da Sub-bacia Turvo/Humatã (MAGNA, 1997), que, 

por sua vez, configura subdivisão da bacia hidrográfica Taquari/Antas. O seu leito está 

assentado em vertentes de arcabouço geológico formado por rochas vulcânicas da 

Formação Serra Geral (predominam tipos basálticos) entalhando vales profundos típicos 

da Região Geomorfológica denominada de Planalto das Araucárias. 

O rio Ituim tem extensão de aproximadamente 60 km e, em função dos altos gradientes 

topográficos, possui altas velocidades de fluxo, alternando trechos de substrato rochoso 

aflorante (fundo e margens), trechos com leves desníveis (margens de depósitos 

aluvionares/coluvionares e fundo de cascalho), formando as corredeiras, e, finalmente 

trechos com desníveis maiores, de pequeno e grande porte, que apresentam ressaltos e 

quedas d’água de média magnitude. A Figura 7-17 ilustra um trecho com rocha nas 

margens e queda dá água média a montante. 

 

Figura 7-17. Corredeiras no leito do rio Ituim, a jusante da área de influência direta, com a 
“cascata do Saltinho” ao fundo. Coordenadas geográficas do ponto: Lat.: -28,614244° / Long.: -

51,355576°. 

Os afluentes localizados nos interflúvios da Sub-bacia Turvo/Humatã, e que alimentam o 

canal fluvial principal do rio Ituim coincidem com estruturas tectônicas (falhas e fraturas), 
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fato que pode ser corroborado pelo traçado retilíneo com curvas angulosas das 

drenagens secundárias (padrão de drenagem sub-angular a angular). Esses lineamentos 

também condicionam a circulação de água subterrânea, sendo que as nascentes 

normalmente ocorrem associadas a lineamentos tectônicos e rupturas de encostas, como 

será discutido adiante. O manto de alteração (regolito) é também importante 

condicionante da circulação da água subterrânea, consistindo de um horizonte pouco 

espesso, variando entre 1,5 e 3,0 m. Esta percolação sobre a superfície de rocha sã, 

impermeável, também exerce importante influência na geração e manutenção das 

nascentes. A convergência desses pequenos talvegues em cada uma das encostas 

acaba por formar as drenagens geradoras dos principais afluentes do Ituim, resultando 

na regularização das vazões do mesmo. 

As nascentes podem ocorrer como afloramentos de água em superfícies planas, gerando 

pequenos banhados, a partir dos quais a água escoa vertente abaixo ou como nascentes 

condicionadas às estruturas tectônicas em áreas de grandes declividades encontradas. 

No primeiro caso, os pequenos banhados ocorrem nas superfícies planas localizadas no 

topo dos morros que constituem a maior parte dos interflúvios da região, ou em casos 

excepcionais, ocorrências de superfícies planas ao longo das margens do rio. A Figura 

7-18 e a Figura 7-19 ilustram a formação de nascentes e o as drenagens menores. 

 

Figura 7-18. Áreas com pequenos banhados nos topos dos morros constituintes de grande parte 
da área interfluvial. Coordenadas geográficas do ponto: Lat.: -28.59881°/ Long.: -51.35492°. 
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Figura 7-19. Nascentes presentes nas adjacências do canal principal do rio Ituim. Coordenadas 
geográficas do ponto: Lat.: -28.60052°/ Long.: -51.354448°. 

 

7.1.3.6.1 Recursos Hídricos Superficiais 

Do ponto de vista dos recursos hídricos superficiais, observa-se que toda a AII do 

empreendimento encontra-se no âmbito da microbacia do rio Ituim, o qual, por sua vez, é 

um principais afluentes da sub-bacia denominada Turvo/Humatã, afluentes diretos do 

Taquari-Antas. Esta sub-bacia faz parte da região de montante da bacia do Taquari-

Antas, fato que pode ser facilmente observado através do mapa recursos hídricos 

superficiais. Neste mesmo mapa, pode-se acompanhar com clareza a questão da escala 

das áreas de influência do referido empreendimento (AII, AID e ADA) com relação ao 

restante da sub-bacia, bem como quais os municípios diretamente afetados.  

O diagnóstico dos recursos hídricos superficiais das áreas de influência do 

empreendimento será dividido em dois grandes blocos, a saber: (i) Aspectos 

Quantitativos e (ii) Aspectos Qualitativos. 
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Aspectos quantitativos  

Este item relativo aos aspectos quantitativos da caracterização dos recursos hídricos 

superficiais visa consolidar análise hidrológica, com base nos estudos hidrológicos do 

projeto, atualizando-o, quando necessário, de modo a determinar as vazões médias, as 

vazões mínimas e as vazões máximas, na área de estudo, sobretudo no local do 

aproveitamento. 

Caracterização fisiográfica da bacia no local da PCH Saltinho 

A bacia do rio Ituim está inserida na bacia hidrográfica Taquari-Antas, a qual está 

localizada a nordeste do Estado do Rio Grande do Sul, entre as coordenadas geográficas 

de 28°10’ a 29°57’ de latitude Sul e 49°56’ a 52°38’ de longitude Oeste. Abrange as 

províncias geomorfológicas do Planalto Meridional e Depressão Central. Possui área de 

26.491,82 km², abrangendo municípios como Antônio Prado, Veranópolis, Bento 

Gonçalves, Cambará do Sul, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Estrela e Triunfo, com 

população estimada de 1.207.640 habitantes. Os principais cursos de água são o Rio das 

Antas, Rio Tainhas, Rio Lageado Grande, Rio Humatã, Rio Carreiro, Rio Guaporé, Rio 

Forqueta, Rio Forquetinha e o Rio Taquari. O rio Taquari-Antas tem suas nascentes em 

São José dos Ausentes e desembocadura no Rio Jacuí. A captação de água na bacia 

destina-se a irrigação, o abastecimento público, a agroindústria e a dessedentação de 

animais. A Bacia do Taquari- Antas abrange parte dos campos de cima da serra e região 

do Vale do Taquari, com predomínio de agropecuária, e a região colonial da Serra 

Gaúcha, caracterizada por intensa atividade industrial. 

O Rio Ituim é um afluente do Rio Turvo pela margem esquerda, sendo o rio Turvo um 

afluente do rio Prata também pela margem esquerda, os quais são localizados na Unidade 

de Planejamento denominada Prata, conforme figura acima. 

A PCH Saltinho localiza-se no rio Ituim, a cerca de 50 quilômetros da foz do rio da Prata 

com o rio das Antas, na Bacia Hidrográfica Taquari-Antas, na região Nordeste do estado 

do Rio Grande do Sul, entre os municípios de André da Rocha (margem direita) e Muitos 

Capões (margem esquerda), estando a casa de força localizada na margem esquerda. 

A bacia hidrográfica do rio Ituim, com 1.228,16 km² no local do empreendimento, tem suas 

nascentes na elevação aproximada de 970 m, a noroeste na região rural da cidade de 

Vacaria, escoando na direção sudeste, com uma extensão total de aproximadamente 

123,67 km e perímetro de 205,71 km. O desnível da cota de nascente 970 m para o nível 
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normal de operação na cota 538 m resulta em 432 m dá uma declividade do rio de cerca 

de 3,49 m/km. O tempo de concentração da bacia se situa em aproximadamente 24,0 

horas. 

A seguir são apresentadas as principais características fisiográficas da bacia hidrográfica 

do rio Ituim no eixo da PCH Saltinho (Tabela 7-28 ). Antes, na Tabela 7-27. Parâmteros 

fisiográficos, forma de cálculo e significado., são descritos os parâmetros fisiográficos e 

sua fórmula de cálculo. 

 

Tabela 7-27. Parâmteros fisiográficos, forma de cálculo e significado. 

Parâmetro Fórmula de cálculo Unidade Observação 

 

Área de drenagem 

 
Computacional, mapas de 

relevo e hidrografia 

georreferenciados 

 

km2 
Projeção em plano horizontal da 

superfície contida entre seus divisores 
topográficos 

 
Perímetro 

Computacional, mapas de 

relevo e hidrografia 

georreferenciados 

 
km Comprimento linear do contorno do limite 

da bacia 

Comprimento do 

rio Principal 

Computacional, mapas de 

relevo e hidrografia 

georreferenciados 

 
km Comprimento linear do Rio Principal de 

sua nascente até sua foz 

 

Comprimento Axial 

 
Computacional, mapas de 

relevo e hidrografia 

georreferenciados 

 

km 
Comprimento linear do exutório da bacia 

delimitada até o ponto extremo de 
montante 

 
 
 

Forma da bacia 

 
 

- Índice de Compacidade, mede o grau de 
irregularidade da bacia. 

 

 
- Índice de Conformação, relaciona a forma 

da bacia com um retângulo. 

 

Declividade do rio 

principal 

 
 

 
 

m/km 
É a medida da diferença entre a cota de 
nascente e a cota do exutório da bacia, 

dividido pelo comprimento do rio principal. 

 
Tempo de 

concentração 

 

tc = 0,95*(T3/H)0,385 

 
 

horas 
Mede tempo necessário para que a bacia 
contribua para escoamento superficial de 

uma seção considerada. 
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Tabela 7-28. Dados da bacia hidrográfica da PCH Saltinho. 

Características Físicas   Valor Unidade 

Área de Drenagem (A.D.) 1.228,16 km² 

Comprimento do curso d‘água principal (L) 123,67 km 

Perímetro da bacia (P) 205,71 km 

Comprimento axial 53,07 km 

Cota nascente 970,0 m 

Cota foz 538,0 m 

Índice de compacidade (Kc) 1,64  

Fator de forma (Kf) 0,44  

Declividade média 3,49 m/km 

Tempo de concentração (Tc) em minutos 1.438,1 minutos 

Tempo de concentração (Tc) em horas 24,0 horas 

 

A seguir são detalhados alguns conceitos apresentados na tabela anterior. 

Coeficiente de compacidade: Este índice é a relação entre o perímetro da bacia e o 

perímetro de um círculo de área igual à da bacia. Este coeficiente é um número 

admensional que varia com a forma da bacia, independentemente do seu tamanho; 

quanto mais irregular for a bacia, tanto maior será o coeficiente de compacidade. Um 

coeficiente mínimo igual à unidade, corresponderia a uma bacia circular. Se os outros 

fatores forem iguais, a tendência para maiores enchentes é tanto mais acentuada quanto 

mais próximo da unidade for o valor desse coeficiente. 

Fator de forma: O fator de forma é um índice que exprime a maior ou menor tendência 

para enchentes numa bacia. Uma bacia com um fator de forma baixo tem menos 

tendência para cheias que uma bacia do mesmo tamanho, mas com um fator de forma 

superior. O fator de forma kf é a relação entre a área de drenagem e o comprimento mais 

longo, sendo o último a distância desde a secção considerada até à cabeceira mais 

distante da bacia. Isso se deve ao fato de que numa bacia estreita e longa, com fator de 

forma baixo, há menos possibilidade de ocorrência de chuvas intensas cobrindo 

simultaneamente toda sua extensão; e também numa tal bacia, a contribuição dos 



  

129 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH SALTINHO 

 

tributários atinge o curso d’água principal em vários pontos ao longo do mesmo, 

afastando-se, portanto, da condição ideal da bacia circular, na qual a concentração de 

todo o deflúvio da bacia se dá num só ponto. 

Tempo de concentração: Tempo de concentração (tc) é o tempo necessário para que 

toda a área da bacia contribua para o escoamento superficial na seção de saída. 

Em pequenas bacias, o que é o caso, o tempo de concentração é o tempo após o qual 

todos os pontos da bacia contribuem para o escoamento e após o qual este escoamento 

permanece constante enquanto a intensidade da chuva for constante. 

Normais Climatológicas 

As estações climatológicas do INMET utilizadas para determinar as normais climatológicas 

na bacia do rio Ituim encontram-se no quadro a seguir. 

Quadro 7-1. Estações climatológicas consulatadas para determinar as normais climatológicas. 

Nome Código OMM Latitude Longitude Altitude (m) 

Caxias do Sul 83942 29,196111º -51,186389º 750,16 

Lagoa 
Vermelha 

83916 -28.2225º -51.512778º 833,73 

 

As informações compiladas de temperatura encontram-se ilustradas nas figuras a seguir. 

 

Figura 7-20. Temperaturas médias mensais compliadas a partir de dados da Estação 
Climatológica de Caxias do Sul. 
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Figura 7-21. Temperaturas médias mensais compliadas a partir de dados da Estação 
Climatológica de Lagoa Vermelha. 

 

Outras variáveis climatológicas foram agrupadas nos quadros apresentados a seguir. 

Quadro 7-2. Normal climatológica obtida na estação Caxias do Sul. 

Evapotranspiração Potencial - Mensal (mm) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média 

146,00 125,00 120,60 97,40 76,50 70,30 71,30 94,70 95,60 117,40 127,40 145,10 107,30 

Evaporação Total (Evaporímetro Piche) (mm) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média 

98,70 90,00 81,40 73,70 67,20 68,30 75,90 96,50 86,30 87,50 96,30 107,50 1029,30 

Pressão Atmosférica ao Nível do Barômetro (hPa) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média 

927,10 928,20 929,10 930,30 931,00 931,50 932,30 932,10 931,00 929,40 927,60 926,90 929,70 

Insolação Total (horas) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média 

204,00 185,50 191,50 168,30 150,40 127,10 143,60 146,30 145,40 163,30 199,20 187,50 2012,10 

Umidade Relativa do Ar (%) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média 

77,40 78,30 79,90 80,30 81,60 81,40 78,40 74,40 76,30 78,10 76,10 75,30 78,10 

Intensidade do Vento (m.s-¹) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média 
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1,90 1,70 1,70 1,90 1,90 2,00 2,10 2,00 2,10 2,00 2,00 1,90 1,90 

Quadro 7-3. Normal climatológica obtida na estação Lagoa Vermelha. 

Evapotranspiração Potencial - Mensal (mm) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média 

137,40 118,50 116,20 93,30 73,70 60,00 63,70 82,00 91,20 114,30 124,40 141,30 101,30 

Evaporação Total (Evaporímetro Piche) (mm) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média 

112,20 90,60 91,00 82,70 69,40 57,20 68,30 91,60 89,20 99,40 107,80 131,40 1090,80 

Pressão Atmosférica ao Nível do Barômetro (hPa) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média 

919,00 919,80 920,30 921,80 922,70 923,30 923,90 923,20 922,30 920,80 919,00 918,60 921,20 

Insolação Total (horas) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média 

193,50 186,20 191,30 170,80 152,60 124,10 160,00 159,50 149,00 155,60 171,00 195,70 2009,30 

Umidade Relativa do Ar (%) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média 

72,50 76,00 76,20 76,20 78,60 81,30 77,10 73,90 75,70 74,40 72,00 - - 

 

Fluviometria 

Para a determinação das séries de descargas médias mensais, assim como para a 

determinação das cheias de projeto e vazões mínimas, foram consideradas as estações 

fluviométricas (quadro a seguir) do Banco de Dados da ANA - HIDROWEB (Agência 

Nacional de Águas) apresentadas nos quadros a seguir. 

Quadro 7-4. Estações fluviométricas consultadas (ANA – HIDROWEB). 

Código 86401000 86340000 86360000 

Nome Estação Passo Velho Ponte Santa Rita Rincão do Castelhano 

Bacia 8 - Atlântico, Trecho 
Sudeste 

8 - Atlântico, Trecho 
Sudeste 

8 - Atlântico, Trecho 
Sudeste 

Sub-Bacia 86 - Rio Taquari 86 - Rio Taquari 86 - Rio Taquari 

Rio Rio Turvo Rio Santa Rita Rio Santa Rita 

Estado Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul 

Município André Da Rocha Muitos Capões Lagoa Vermelha 

Responsável ANA ANA ANA 

Operadora CPRM ANA ANA 

Latitude -28,5428 -28,2925* -28,5056 

Longitude -51,3975 -51,2744* -51,3586 

Altitude (m) 581 756 640 
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Código 86401000 86340000 86360000 

Nome Estação Passo Velho Ponte Santa Rita Rincão do Castelhano 

Área de Drenagem (Km²) 547,00 317,00 528,00 

Área de Drenagem (Km²) - 
Calc. 

1036,49 310,6 518,47 

* = Os dados de localização da E. F. Ponte Santa Rita parecem errados, pois a estação é descrita como na ponte da BR 285, sendo as 

coordendas corretas as seguintes: Lat. -28,323392°, e Long. -51,336803°. 

Quadro 7-5. Estações fluviométricas consultadas (ANA – HIDROWEB). 

Código 86410000 86420000 86440000 

Nome Estação Passo Barra do 
Guaiaveira 

Ponte do Prata Passo do Prata 

Bacia 8 - Atlântico, Trecho 
Sudeste 

8 - Atlântico, Trecho 
Sudeste 

8 - Atlântico, Trecho 
Sudeste 

Sub-Bacia 86 - Rio Taquari 86 - Rio Taquari 86 - Rio Taquari 

Rio Rio Turvo Rio Prata Rio Prata 

Estado Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul 

Município Protásio Alves Nova Prata Vila Flores 

Responsável ANA ANA ANA 

Operadora CPRM CPRM ANA 

Latitude -28,7392 -28,6775 -28,8675 

Longitude -51,4250 -51,6081 -51,4456 

Altitude (m) 497 620 315 

Área de Drenagem (Km²) 2820,00 317,00 3600,00 

Área de Drenagem (Km²) - 
Calc. 

2835,61 301,61 3598,69 

 

Percebe-se pelos quadros anteriores que as áreas de drenagem calculadas em relação 

as áreas de drenagem descritas no HIDROWEB-ANA são muito próximas, com exceção 

da estação Passo Velho. Foi realizada a análise da localização e da vazão específica da 

estação e comprovou-se que a estação estava a jusante da entrada do afluente Santa Rita, 

por isso a diferença de área de drenagem 

Para determinação da série de vazões médias mensais na PCH Saltinho valeu-se da 

regionalização para correção da vazão específica e relação de área de drenagem da 

estação Passo Velho ao local do barramento. 

A análise de consistência dos dados das estações fluviométricas contemplou Análise das 

Curvas de Descarga; Análise dos Cotagramas e Fluviogramas; Curvas de Permanência 

Adimensionais; Análise dos Gráficos de Flutuação das Vazões Médias Mensais 
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Específicas. Após a análise de consistência, as falhas restantes das estações foram 

preenchidas por correlação de vazões médias mensais entre as estações utilizadas com 

a Estação Fluviométrica Base Passo Velho, assim como feito para as demais estações, 

afim de subsidiar o estudo de regionalização, mantendo um período de dados comum 

entre os postos fluviométricos. 

Regionalização 

Para realizar a transferência de dados da estação fluviométrica base ao local da PCH 

Saltinho foi utilizado o método da regionalização de vazões médias mensais de longo 

termo das estações, a fim de preservar a variabilidade da vazão específica. Os resultados 

obtidos  encontram-se na tabela a seguir. 

 

Tabela 7-29. – Vazões Médias de Longo Termo (1940-2019) nas Estações - Regionalização 
 

Estação Ponte Sta. Rita Passo Velho P. B. Guaiaveira Ponte do Prata Passo do Prata 

Rio Santa Rita Turvo Turvo Prata Prata 

AD (km²) 310,60 1036,49 2835,61 301,61 3598,69 

Qmlt (m³/s) 8,05 26,16 67,03 8,68 86,93 

q (l/s.km²) 25,92 25,24 23,64 28,77 24,15 

 
 

 

Figura 7-22. Regionalização de vazões médias de longo termo. 
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Vazões Médias Mensais para PCH Saltinho 

Para determinação da série de vazões médias mensais (quadro apresentado a seguir) no 

local da PCH Saltinho valeu-se da  transferência direta por relação de área de drenagem 

com a estação Passo Velho. 

 

Quadro 7-6. Vazões médias mensais estimadas para a PCH Saltinho. 

A/M Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Méd Máx Mín 

1940 21,37 29,51 11,99 34,82 29,69 24,18 54,29 60,05 24,42 57,29 17,76 22,83 32,35 60,05 11,99 

1941 8,67 17,56 9,32 53,17 200,61 90,71 52,06 61,51 38,86 33,65 52,56 14,74 52,79 200,61 8,67 

1942 4,12 7,67 15,50 16,05 43,08 25,54 18,90 28,09 33,27 41,14 7,80 3,27 20,37 43,08 3,27 

1943 2,89 5,21 3,47 2,94 6,91 33,56 29,06 34,96 43,02 17,20 4,63 2,68 15,54 43,02 2,68 

1944 9,68 3,39 4,45 2,50 1,50 21,21 18,13 3,81 8,19 14,09 8,07 1,93 8,08 21,21 1,50 

1945 0,96 1,52 1,10 0,57 0,71 1,76 17,06 32,60 18,56 12,77 3,48 4,92 8,00 32,60 0,57 

1946 59,41 42,06 12,96 3,59 4,30 27,57 37,60 14,02 9,89 20,73 11,83 20,97 22,08 59,41 3,59 

1947 21,03 9,37 4,73 1,97 9,96 16,51 16,76 8,30 40,01 28,92 6,22 23,00 15,57 40,01 1,97 

1948 6,72 7,35 8,62 20,67 53,68 33,98 58,28 52,54 13,82 14,84 13,49 2,86 23,90 58,28 2,86 

1949 4,33 1,43 6,94 8,95 5,96 33,73 36,96 19,83 56,65 35,21 6,83 1,00 18,15 56,65 1,00 

1950 0,45 0,40 0,34 0,56 6,04 8,73 6,47 52,33 25,14 86,67 12,54 9,24 17,41 86,67 0,34 

1951 7,53 34,29 23,82 8,04 3,95 4,15 1,96 0,56 7,69 61,27 20,75 6,35 15,03 61,27 0,56 

1952 6,54 5,93 1,95 0,63 0,57 38,13 40,08 17,76 21,19 28,52 22,41 7,08 15,90 40,08 0,57 

1953 8,37 6,17 3,97 2,50 5,66 19,69 25,88 24,44 80,15 72,87 25,68 8,22 23,63 80,15 2,50 

1954 19,90 9,57 15,37 8,33 12,25 79,10 105,99 20,13 144,04 89,10 11,61 5,92 43,44 144,04 5,92 

1955 7,34 6,35 3,15 24,51 60,64 28,24 43,14 26,37 27,70 37,85 8,06 1,18 22,88 60,64 1,18 

1956 20,96 10,66 1,76 63,52 34,55 29,81 21,48 43,93 60,32 23,11 6,31 4,33 26,73 63,52 1,76 

1957 9,77 6,49 3,69 12,67 12,70 15,16 29,52 83,73 77,58 33,30 23,13 12,28 26,67 83,73 3,69 

1958 6,37 6,75 27,85 10,82 7,80 50,98 12,87 42,89 52,03 54,89 22,21 58,92 29,53 58,92 6,37 

1959 13,39 17,22 14,68 58,11 37,93 49,79 21,90 48,44 65,01 45,11 8,73 8,50 32,40 65,01 8,50 

1960 2,16 3,20 3,12 3,43 2,39 20,72 9,86 57,66 69,50 27,30 18,70 9,02 18,92 69,50 2,16 

1961 17,41 7,94 35,39 35,40 13,82 44,27 32,71 26,04 123,13 69,32 24,78 14,76 37,08 123,13 7,94 

1962 5,81 2,53 1,35 1,96 4,36 3,24 10,89 7,50 19,13 8,78 5,93 2,20 6,14 19,13 1,35 

1963 6,69 16,42 34,88 16,40 8,70 6,47 5,38 66,45 60,33 118,99 37,62 19,89 33,18 118,99 5,38 

1964 5,69 3,69 1,74 7,16 7,49 4,76 10,53 35,33 49,43 18,13 8,45 7,93 13,36 49,43 1,74 

1965 4,09 2,16 3,52 3,80 9,30 6,03 10,69 146,15 104,93 46,37 25,24 39,87 33,51 146,15 2,16 
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A/M Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Méd Máx Mín 

1966 28,36 58,19 49,24 10,62 5,01 39,07 59,87 63,80 101,87 65,87 25,49 57,97 47,11 101,87 5,01 

1967 18,30 24,29 23,38 12,37 5,85 7,13 34,35 50,27 155,75 30,14 12,42 16,81 32,59 155,75 5,85 

1968 3,72 2,43 3,70 5,04 4,21 3,60 17,78 3,24 15,71 10,15 30,05 5,97 8,80 30,05 2,43 

1969 14,67 19,89 6,98 7,06 6,59 24,86 13,45 13,06 36,37 10,93 29,92 6,26 15,84 36,37 6,26 

1970 3,36 3,55 12,59 3,36 25,98 27,75 65,61 35,16 21,88 26,51 9,10 63,32 24,85 65,61 3,36 

1971 41,94 40,49 26,48 25,79 31,27 46,22 55,48 92,81 17,74 8,49 3,49 2,88 32,76 92,81 2,88 

1972 5,70 36,18 16,34 26,34 11,50 54,73 52,26 127,59 91,91 36,82 59,04 35,89 46,19 127,59 5,70 

1973 36,28 22,85 20,62 11,69 54,09 45,51 59,11 86,88 82,26 33,56 28,47 14,95 41,36 86,88 11,69 

1974 18,62 33,79 22,69 10,45 26,87 51,55 16,72 12,51 18,31 8,03 15,86 17,38 21,07 51,55 8,03 

1975 7,61 12,74 9,68 7,11 5,01 23,29 17,32 60,73 97,81 42,32 20,74 25,42 27,48 97,81 5,01 

1976 31,73 13,68 17,60 8,43 22,89 21,12 24,20 74,78 22,83 17,11 44,71 44,18 28,60 74,78 8,43 

1977 37,42 34,47 34,26 18,73 11,31 42,82 68,67 116,88 22,62 9,13 12,76 13,55 35,22 116,88 9,13 

1978 13,77 5,02 7,30 2,10 1,95 2,10 31,76 21,14 52,33 17,84 37,54 19,92 17,73 52,33 1,95 

1979 5,01 4,32 3,83 4,02 16,31 13,23 45,05 36,79 15,42 77,97 52,60 68,63 28,60 77,97 3,83 

1980 12,01 8,14 9,60 3,73 20,38 8,00 35,53 73,76 51,27 37,34 62,06 52,45 31,19 73,76 3,73 

1981 22,10 69,18 10,22 6,46 4,11 10,03 4,52 4,70 36,44 28,81 22,02 11,05 19,14 69,18 4,11 

1982 4,14 5,52 2,69 1,59 1,44 26,51 56,48 34,37 23,74 84,54 113,78 23,26 31,50 113,78 1,44 

1983 16,95 32,20 51,04 28,34 98,67 54,71 180,81 128,61 26,90 36,90 23,37 9,01 57,29 180,81 9,01 

1984 10,86 11,47 5,53 15,47 63,16 63,38 77,11 81,69 43,39 65,88 31,55 16,40 40,49 81,69 5,53 

1985 7,13 20,79 32,43 37,86 42,11 17,44 18,01 58,20 42,56 12,45 4,88 2,89 24,73 58,20 2,89 

1986 1,95 1,68 3,11 28,44 15,01 28,22 29,51 33,50 35,28 35,03 35,01 22,21 22,41 35,28 1,68 

1987 16,30 22,67 5,30 60,42 108,86 40,77 86,24 70,04 48,52 75,23 33,84 22,91 49,26 108,86 5,30 

1988 15,34 22,69 5,79 17,17 33,77 55,53 17,02 8,26 95,78 29,20 24,74 10,32 27,97 95,78 5,79 

1989 17,91 28,09 27,72 19,26 34,44 8,74 56,44 42,15 180,88 47,62 19,09 5,61 40,66 180,88 5,61 

1990 28,32 18,13 18,08 67,17 77,78 104,62 35,68 17,71 68,32 96,05 40,18 24,14 49,68 104,62 17,71 

1991 11,91 11,94 5,73 6,83 7,70 32,20 32,23 38,91 14,93 34,00 34,75 52,74 23,66 52,74 5,73 

1992 24,99 15,53 24,82 20,81 75,63 53,97 84,73 67,60 68,45 18,16 30,34 7,62 41,05 84,73 7,62 

1993 18,45 19,65 19,38 18,82 45,34 43,39 120,74 18,04 30,64 30,02 16,09 41,04 35,13 120,74 16,09 

1994 8,59 39,76 15,63 23,52 49,76 65,03 71,05 21,83 19,83 90,56 36,92 18,26 38,39 90,56 8,59 

1995 54,61 16,99 11,70 6,79 3,56 23,75 55,50 32,54 17,84 29,61 6,65 7,34 22,24 55,50 3,56 

1996 42,68 34,02 20,26 16,21 5,68 22,84 41,95 50,49 53,02 36,70 21,70 12,83 29,87 53,02 5,68 

1997 8,59 43,10 14,65 4,67 3,59 23,81 34,87 108,64 20,30 164,36 94,79 26,32 45,64 164,36 3,59 

1998 63,88 133,55 37,83 53,04 50,77 34,04 47,24 79,72 65,76 25,73 8,67 4,71 50,41 133,55 4,71 

1999 2,85 4,52 2,09 22,64 13,45 19,02 55,98 20,00 17,38 41,57 15,52 16,13 19,26 55,98 2,09 

2000 7,26 11,40 14,59 8,18 11,56 21,35 51,40 20,31 102,08 109,30 29,56 16,86 33,65 109,30 7,26 

2001 25,07 33,39 10,16 19,39 44,34 36,60 102,35 18,56 53,83 92,91 17,71 18,90 39,43 102,35 10,16 
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A/M Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Méd Máx Mín 

2002 10,01 6,69 6,57 8,04 32,21 96,95 74,08 51,43 58,60 66,67 48,55 59,56 43,28 96,95 6,57 

2003 29,13 44,99 28,90 11,37 25,53 26,43 39,23 10,49 8,36 23,78 27,01 78,28 29,46 78,28 8,36 

2004 25,42 10,90 5,46 6,08 23,27 16,87 47,02 13,45 50,98 51,06 31,36 10,72 24,38 51,06 5,46 

2005 6,85 2,23 4,56 51,89 78,10 84,08 47,12 34,56 82,34 129,43 40,48 13,16 47,90 129,43 2,23 

2006 13,04 11,10 9,25 5,84 4,51 16,51 25,58 37,90 21,02 10,19 35,42 27,76 18,18 37,90 4,51 

2007 15,45 25,14 49,00 22,91 72,56 25,44 94,13 42,69 114,58 70,53 55,97 21,36 50,81 114,58 15,45 

2008 14,41 8,99 6,40 6,17 15,77 25,35 23,89 25,27 24,11 70,84 80,33 14,95 26,37 80,33 6,17 

2009 10,28 7,86 5,64 1,81 4,21 10,68 40,23 65,23 145,70 40,38 34,17 32,47 33,22 145,70 1,81 

2010 35,21 46,67 21,60 47,94 52,75 47,70 47,56 32,99 50,19 25,95 17,44 28,83 37,90 52,75 17,44 

2011 27,69 38,22 41,94 35,90 31,68 49,87 113,81 97,77 58,37 28,69 14,36 8,90 45,60 113,81 8,90 

2012 12,36 6,54 5,44 3,63 3,10 12,86 42,93 25,34 32,32 35,44 11,61 15,73 17,28 42,93 3,10 

2013 15,25 10,16 28,75 18,48 15,28 45,47 31,74 108,30 80,29 36,92 24,84 19,23 36,23 108,30 10,16 

2014 18,23 10,98 36,39 39,65 56,02 133,10 53,15 30,04 78,85 91,45 33,88 27,03 50,73 133,10 10,98 

2015 43,33 50,38 18,01 40,14 23,87 54,94 139,06 26,93 64,39 147,76 34,67 73,90 59,78 147,76 18,01 

2016 21,88 45,10 34,14 63,52 22,05 13,87 93,40 43,09 30,11 102,11 28,49 14,57 42,69 102,11 13,87 

2017 15,37 9,54 15,78 29,87 86,65 240,50 12,93 17,62 9,14 112,51 22,87 15,27 49,00 240,50 9,14 

2018 24,45 12,93 15,49 12,44 20,73 35,27 57,59 44,41 74,84 63,30 58,09 44,23 38,65 74,84 12,44 

2019 29,59 15,17 14,27 30,93 58,28 35,33 39,22 11,37 11,38 45,06   29,06 58,28 11,37 

Méd 16,72 19,31 15,08 18,49 28,14 36,08 45,10 44,49 51,74 48,33 26,83 20,71 30,93 87,35 5,92 

Máx 63,88 133,55 51,04 67,17 200,61 240,50 180,81 146,15 180,88 164,36 113,78 78,28 59,78 240,50 18,01 

Mín 0,45 0,40 0,34 0,56 0,57 1,76 1,96 0,56 7,69 8,03 3,48 1,00 6,14 19,13 0,34 

 

A Figura 7-23 Apresenta as vazões médias mensais características para a PCH Saltinho. 
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Figura 7-23. Vazões médias mensais características  no local da PCH Saltinho. 

 

Permanência de vazões 

Com base na série de descargas médias mensais, determinou-se a curva de permanência 

de descargas para o local da barragem da PCH Saltinho, com o objetivo de subsidiar os 

estudos energéticos. Esta curva foi obtida considerando o critério de Kimball, que 

determina a ordenação, em ordem decrescente, das descargas médias mensais do 

período histórico, atribuindo-se a cada valor uma percentagem calculada pela relação 

entre o seu número de ordem e o número total de valores da série acrescido de 1. Desta 

forma, uma curva de permanência representa a percentagem do tempo em que uma 

determinada descarga é superada no histórico. 

O quadro a seguir apresenta os valores das curvas de permanência de descargas médias 

mensais e diárias para o local da barragem PCH Saltinho, para o período compreendido 

entre 1940 e 2019. 
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Quadro 7-7. Valores da curva de permanência de vazões (diária e mensal) para a PCH Saltinho.  

% de Permanência Vazão (m³/s) – Diária Vazão (m³/s) - Mensal 

1,0 222,26 144,74 

2,0 158,36 118,65 

5,0 90,81 91,49 

10,0 58,36 67,26 

15,0 44,01 56,45 

20,0 35,02 49,77 

25,0 28,61 42,13 

30,0 23,97 36,34 

35,0 20,18 33,47 

40,0 17,07 28,52 

45,0 14,41 25,23 

50,0 12,35 22,41 

55,0 10,06 19,38 

60,0 8,23 17,17 

65,0 6,60 14,87 

70,0 4,85 12,26 

75,0 3,81 9,68 

80,0 3,11 7,90 

85,0 2,48 6,25 

90,0 1,86 4,36 

95,0 1,11 2,88 

98,0 0,59 1,61 

99,0 0,40 0,85 

 

A Figura 7-24..Apresenta as curvas de permanência mensal e diária para a PCH Saltinho. 
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Figura 7-24. Curvas de permanência diária e mensal para a PCH Saltinho. 

 

Curva Cota X Área X Volume 

Nos estudos do reservatório foi dimensionada a curva cota x área x volume do mesmo, 

conforme o quadro a seguir. Esta curva foi calculada com auxílio da restituição 

aerofotogramétrica, planialtimetria e com as seções topobatimétricas levantadas em 

campo no local do futuro reservatório da alternativa selecionada. 
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Quadro 7-8. Informações da curva cota x área x volume para o reservatório da PCH Saltinho. 

COTA (m) ÁREA (m²) VOLUME (m³) ÁREA 
(ha) 

VOLUME 
(hm³) 

528,00 0,00 0 0,00 0,00 

529,00 1.450,46 725,23 0,15 0,00 

530,00 21.540,18 12.220,55 2,15 0,01 

531,00 61.689,20 53.835,24 6,17 0,05 

532,00 89.689,01 129.524,34 8,97 0,13 

533,00 124.027,23 236.382,46 12,40 0,24 

534,00 212.868,89 404.830,52 21,29 0,40 

535,00 241.669,59 632.099,76 24,17 0,63 

536,00 291.244,10 898.556,60 29,12 0,90 

537,00 343.580,94 1.215.969,13 34,36 1,22 

538,00 414.551,61 1.595.035,40 41,46 1,60 

539,00 467.533,51 2.036.077,96 46,75 2,04 

540,00 527.396,66 2.533.543,04 52,74 2,53 

541,00 568.138,62 3.081.310,69 56,81 3,08 

541,65 598.138,15 3.460.350,64 59,81 3,46 

542,00 615.308,76 3.672.703,85 61,53 3,67 

543,00 669.337,21 4.315.026,83 66,93 4,32 

544,00 729.712,53 5.014.551,70 72,97 5,01 

 

Os valores grifados tanto no quadro, quanto na Figura 7-25, são os valores de referência 

relativos aos níveis normal, mínimo e máximo de água no reservatório. 
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Figura 7-25. Curva Cota x Área x Volume para o rerservatório da PCH Saltinho.. 

 

Vazões máximas 

Para a determinação da curva de frequência de cheias foram analisados os dados de 

vazões máximas médias diárias da Estação Passo Barra do Guaiaveira, sendo esta 

estação escolhida  por possuir maior número de dados (1956 a 2017), conforme quadro 

apresentado a seguir. Salienta-se que para as médias esta estação foi utilizada, devido a 

excelente correlação de vazões médias mensais, que possibilitou a extensão da série com 

coeficientes de correlação R² acima de 0,97. A curva de frequência de cheias no local da 

PCH Saltinho foi determinada por transferência direta de relação de área de drenagem 

com o local da estação base. 

Cabe salientar que, é usualmente considerado para região sul do Brasil como período 

úmido ou anual de maio a abril do ano seguinte (ano hidrológico), e período seco, de 

novembro a abril do ano seguinte, sendo assim feito neste estudo. 
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Quadro 7-9. Vazões Máximas Médias Diárias (E. F. P. B. Guaiaveira). 

Ano (início) Ano (fim) Úmido Seco 

1956 1957 176,12 176,12 

1957 1958 1047,56 475,86 

1958 1959 1112,99 952,74 

1959 1960 740,14 64,46 

1960 1961 780,91 357,67 

1961 1962 1194,79 139,80 

1962 1963 533,03 533,03 

1963 1964 816,00 195,15 

1964 1965 425,69 64,33 

1965 1966 2546,91 681,11 

1966 1967 930,76 348,80 

1967 1968 1136,78 208,91 

1968 1969 220,70 220,70 

1969 1970 466,69 375,78 

1970 1971 581,78 463,48 

1971 1972 751,17 463,48 

1972 1973 974,96 557,17 

1973 1974 723,57 331,97 

1974 1975 425,69 178,45 

1975 1976 639,80 211,17 

1976 1977 585,33 585,33 

1977 1978 1455,54 164,03 

1978 1979 377,53 239,09 

1979 1980 546,76 340,31 

1980 1981 887,47 658,44 

1981 1982 425,69 125,82 

1982 1983 1052,18 974,96 

1983 1984 1891,93 164,03 

1984 1985 1080,06 489,46 

1985 1986 564,15 234,33 

1986 1987 1070,73 1070,73 

1987 1988 1259,08 354,43 

1988 1989 917,67 248,74 

1989 1990 1964,48 878,92 

1990 1991 2431,77 142,46 

1991 1992 696,42 696,42 

1992 1993 2351,92 457,08 

1993 1994 1439,57 337,52 
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Ano (início) Ano (fim) Úmido Seco 

1994 1995 684,92 463,48 

1995 1996 460,28 401,29 

1996 1997 473,15 404,31 

1997 1998 1089,42 1089,42 

1998 1999 708,00 136,81 

1999 2000 357,28 261,04 

2000 2001 1597,21 281,27 

2001 2002 1879,96 111,81 

2002 2003 1165,63 1165,63 

2003 2004 887,47 887,47 

2004 2005 610,49 243,90 

2005 2006 1155,98 129,44 

2006 2007 407,33 337,52 

2007 2008 1715,88 404,31 

2008 2009 1294,32 560,65 

2009 2010 1439,57 840,92 

2010 2011 857,72 610,49 

2011 2012 1613,93 87,54 

2012 2013 413,41 283,84 

2013 2014 939,52 294,25 

2014 2015 1006,44 313,58 

2015 2016 1453,88 438,65 

2016 2017 1273,07 441,83 

2017 2018 770,98 115,62 

2018 2019 572,67 456,28 

Média 984,96 411,48 

Máximo 2546,91 1165,63 

Mínimo 176,12 64,33 

Desvio Padrão 537,37 272,42 

Assimetria 1,04 1,10 

Curtose 0,88 0,63 

Área de Drenagem 2835,61 2835,61 

Fuller 1,2450 1,2450 

α - Dist. Gumbel 419,15 212,49 

µ - Dist. Gumbel 743,03 288,84 

X0 - Dist. Exponencial 447,59 139,06 
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A seleção da distribuição de probabilidade, para determinação da curva frequência de 

cheias foi realizada com base nos estudos elaborados pela Eletrobrás, que recomendam 

a utilização da Distribuição Gumbel ou Exponencial 2. Estas distribuições de probabilidade 

são consideradas mais “robustas”, ou seja, aquelas que produzem resultados mais 

confiáveis e fisicamente mais aceitáveis. Também se recomenda que seja utilizada a 

Distribuição Exponencial 2 sempre que a assimetria da amostra for superior a 1,5. Para 

assimetrias amostrais inferiores a 1,5, deve ser utilizada a Distribuição Gumbel. Como, 

tanto para o período úmido ou anual, como para o período seco, a assimetria da série foi 

inferior a 1,5, então utilizou-se a distribuição de Gumbel. 

Ressalta-se que para determinação da vazão de pico instantâneo foi utilizada a equação 

de Fuller. 

     

O quadro a seguir apresenta os valores para a curva de frequência de cheias para o local 

do barramento da PCH Saltinho 

Quadro 7-10. Valores de vazão determinantes da curva de frequência para o local do barramento 
da PCH Saltinho. 

 
TR (anos) 

Período Anual (m³/s) Período Seco (m³/s) 

Média 
Diária 

Pico 
Instantâneo 

Média 
Diária 

Pico 
Instantâneo 

2 388,36 510,63 158,83 208,84 

2,33 426,86 561,26 178,35 234,50 

5 594,13 781,19 263,15 346,00 

10 730,36 960,32 332,21 436,81 

15 807,22 1061,38 371,17 488,04 

25 902,49 1186,64 419,47 551,54 

50 1030,19 1354,55 484,21 636,66 

100 1156,95 1521,21 548,47 721,15 

250 1323,84 1740,65 633,07 832,40 

500 1449,86 1906,35 696,96 916,40 

1000 1575,79 2071,93 760,80 1000,33 

2500 1742,19 2290,72 845,15 1111,25 

5000 1868,04 2456,20 908,96 1195,14 

10000 1993,89 2621,67 972,75 1279,02 
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A Figura 7-26 apresenta a curva de frequência de cheias no local do barramento da PCH 

Saltinho. 

 

Figura 7-26. Curva de frequência de cheias – barramento – PCH Saltinho. 

 

O quadro a seguir apresenta os dados de frequência de cheias para o local da casa de 

força da PCH Saltinho. 

Quadro 7-11. Valores de vazão determinantes da curva de frequência para o local da casa de força 
da PCH Saltinho. 

 
TR (anos) 

Anual 
(m³/s) 

Seco 
(m³/s) 

Média 
Diária 

Pico 
Instantâneo 

Média 
Diária 

Pico 
Instantâneo 

2 392,63 515,85 160,58 210,97 

2,33 431,56 566,99 180,31 236,90 

5 600,67 789,17 266,04 349,53 

10 738,40 970,12 335,87 441,27 

15 816,11 1072,22 375,26 493,02 

25 912,43 1198,77 424,09 557,18 

50 1041,53 1368,39 489,54 643,16 

100 1169,68 1536,75 554,50 728,52 
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TR (anos) 

Anual 
(m³/s) 

Seco 
(m³/s) 

Média 
Diária 

Pico 
Instantâneo 

Média 
Diária 

Pico 
Instantâneo 

250 1338,41 1758,43 640,04 840,90 

500 1465,82 1925,82 704,63 925,76 

1000 1593,13 2093,09 769,17 1010,55 

2500 1761,37 2314,12 854,46 1122,60 

5000 1888,61 2481,29 918,96 1207,35 

10000 2015,84 2648,44 983,46 1292,09 

 

A Figura 7-27 apresenta a curva de frequência de cheias no local do barramento da pCH 

Sal0tinho. 

 

Figura 7-27. Curva de frequência de cheias - casa de força - PCH Saltinho. 

 

Vazões mínimas 

As características do escoamento de vazão mínima são dependentes da topografia, 

geologia, clima e usos do solo, sendo difícil apenas um desses fatores explicar a sua 

variabilidade. 
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Para a FEPAM-RS a vazão mínima a ser considerada no trecho de vazão reduzida é 

correspondente a Q95% = 2,88 m³/s. 

Durante a operação da PCH Saltinho, a água será conduzida do barramento à casa de 

força através de um túnel de adução e de condutos forçados. Consequentemente, entre 

a barragem e a casa de força apresenta-se um trecho de cerca de 7,63 km de extensão 

onde é necessário manter a vazão remanescente para manutenção das condições 

ambientais mínimas. 

Para descarga desta vazão de 2,88 m³/s, será implantado no eixo do barramento um 

circuito de geração secundário, específico para aproveitar a queda artificial do barramento 

e a vazão sanitária/remanescente. 

O circuito hidráulico de geração secundário, proposto na margem esquerda e incorporado 

ao barramento, é responsável por direcionar a vazão sanitária do reservatório para o 

trecho de vazão reduzida. É composto de tomada de água e casa de força (1 unidade 

Francis Horizontal Simples 0,270 MW). O sistema foi dimensionado para as vazões 

turbinadas a seguir: 

• Vazão de projeto: 2,88 m³/s; 

• Vazão máxima turbinada: 2,88 m³/s. 

• Vazão Mínima Turbinada: 1,44 m³/s. 

No caso de manutenção ou qualquer outra eventualidade, foi projetado um by-pass 

através da estrutura da adufa de desvio, de 0,65 m de diâmetro. Os parâmetros para 

determinação do by-pass encontram-se no quadro a seguir. Salienta-se que o mesmo foi 

dimensionado para o deplecionamento de 1 metro do do reservatório, deplecionamento 

máximo de projeto das tomadas de água, com isso é garantido que mesmo com nível na 

cota 537,00 m (mínimo operativo), a vazão remanescente de 2,88 m³/s seja atendida. Cabe 

ressaltar que com isso a vazão calculada para o nível normal  (538,00 m) é de 3,35 m³/s, 

superior a Q95, caso esteja passando pelo by-pass. 
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Quadro 7-12. Informações sobre a tubulação a ser implantada no barramento como mecanismo 
by-pass a ser acionado em situações de parada na casa de força secundária da PCH Saltinho. 

NA Mínimo Normal 537,00 m 

Q = Vazão 2,88 m³/s 

Cd = Coeficiente de Descarga 0,70  

D = Diâmetro 700 mm 

n = quantidade de tubos 1  

A = Área 0,28 m² 

v = velocidade 7,48 m/s 

h = altura ou carga 4,08 m 

EL – elevação ou cota do centro do tubo 532,92 m 

 

Sendo assim, na operação normal, o reservatório é mantido na cota de 538,00 m, desde 

a vazão remanescente até a vazão máxima turbinada de projeto (34,64 m³/s da casa de 

força principal, mais a 2,88 m³/s da casa de força secundária. 

O órgão ambiental FEPAM em consonância com o Departamento de Recursos Hídricos 

tem definido a adoção para TVR do valor de vazão com percentagem de 95% da curva 

de permanência de vazões médias (Q95). 

Para o caso da PCH Saltinho, o valor de Q95 representa uma vazão de 2,88m3/s. 

 

Tempo de residência hidráulico 

É importante conhecer o tempo de residência, ou tempo de retenção hidráulica – intervalo 

de tempo durante o qual uma determinada massa d’água permanece no reservatório 

desde a chegada até a saída.  

O tempo de residência é a relação do volume do reservatório pela vazão afluente do rio. 

Foram estimados o tempo de residência conforme quadro abaixo. Percebe-se que o 

tempo de residência é baixo (inferior a 1 semana) para o reservatório da PCH Saltinho, 

mesmo com a vazão remanescente, indicando que não haverá grandes impactos em 

relação a qualidade da água. 
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Quadro 7-13. Situações de vazão e tempo de residência hidráulico estimado no reservatório. 

Parâmetro 
Vazão 

Afluente (m³/s) Dias 

Miníma média Mensal 0,34 54,30 

Q 99% diária 0,40 46,03 

Q 95% diária 1,11 16,63 

Q 90% diária 1,86 9,91 

Vazão 
Remanescente 2,88 6,41 

Q 70% diária 4,85 3,81 

Q 50% diária 12,35 1,49 

Média mensal 28,54 0,65 

Q 30% diária 23,97 0,77 

 

Tempo de enchimento do reservatório 

Foi estimado o tempo de enchimento/formação do reservatório de acordo com vazão 

afluente (quadro a seguir). Este tempo é a relação do volume do reservatório pela vazão 

afluente do rio.  

Quadro 7-14. Estimativas de tempo para enchimento do reservatório em situações diversas de 
vazão. 

% de Permanência Diária Vazão (m³/s) Dias Horas 

1,00 222,26 0,08 1,99 

2,00 158,36 0,12 2,80 

5,00 90,81 0,20 4,88 

10,00 58,36 0,32 7,59 

15,00 44,01 0,42 10,07 

20,00 35,02 0,53 12,65 

25,00 28,61 0,65 15,49 

30,00 23,97 0,77 18,48 

35,00 20,18 0,91 21,96 

40,00 17,07 1,08 25,95 

45,00 14,41 1,28 30,76 

50,00 12,35 1,49 35,87 

55,00 10,06 1,84 44,06 

60,00 8,23 2,24 53,81 
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% de Permanência Diária Vazão (m³/s) Dias Horas 

65,00 6,60 2,80 67,09 

70,00 4,85 3,81 91,40 

75,00 3,81 4,84 116,24 

80,00 3,11 5,94 142,55 

85,00 2,48 7,45 178,81 

90,00 1,86 9,91 237,92 

95,00 1,11 16,63 399,23 

98,00 0,59 31,10 746,31 

99,00 0,40 46,03 1104,77 

 

Aspectos Qualitativos 

Os resultados analíticos das quatro campanhas distintas foram agrupados segundo a 

Tabela 7-30. Nota-se que cada um dos projetos mencionados acabou adotando um 

protocolo específico. Comparações somente se fazem possível à medida que alguns 

destes parâmetros constam em todas as campanhas. 

Outro importante aspecto a ser levado em consideração diz respeito à questão temporal 

e sazonal das coletas e análises, ou seja, nem todas foram coletadas na mesma época. 

As primeiras coletas foram realizadas em 1997, tanto em março como em junho e outro 

grupo de determinações foi realizado em março de 2002, no final do verão. A campanha 

de 2010 foi realizada ao final da primavera e a quarta campanha foi realizada em junho 

de 2018, no inverno com alta intensidade pluviométrica.  

Apesar das diferenças temporais, partindo-se da premissa que a micro-bacia do Ituim 

pouca alteração manifestou nos seus parâmetros de uso e ocupação do solo nestes 

últimos 15 anos, é possível agrupar os resultados e avaliá-los de forma conjunta. 

Obviamente é preciso ressaltar que cada campanha representa na verdade um retrato 

digital da qualidade química das águas superficiais na bacia e assim sendo, a última 

campanha merece maior peso nas interpretações. 

Todas as campanhas agrupadas foram classificadas segundo RESOLUÇÃO CONAMA 

nº 357, de 17 de março de 2005, publicada no DOU no 53, de 18 de março de 2005. 

Informa-se que esta mesma resolução revoga a Resolução CONAMA no 20/86 e dispõe 

sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 
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enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 

efluentes, e dá outras providências. 

A totalidade das amostras coletadas no rio Ituim (100%) é reconhecidamente definida 

como doce, de acordo com as definições apresentadas pelo Capítulo I da Resolução, 

onde: “águas doces: águas com salinidade igual ou inferior a 0,5 %”. Assim sendo, as 

águas doces pode ser classificadas, conforme Capítulo II, em: 

I – classe especial: águas destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção; 

b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; e, 

c) à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral. 

II – classe 1: águas que podem ser destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; 

b) à proteção das comunidades aquáticas; 

c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme 

Resolução CONAMA no 274, de 2000; 

d) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao 

solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película; e 

e) à proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas. 

III – classe 2: águas que podem ser destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; 

b) à proteção das comunidades aquáticas; 

c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme 

Resolução CONAMA no 274, de 2000; 

d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, 

com os quais o público possa vir a ter contato direto; e 

e) à aquicultura e à atividade de pesca. 

IV – classe 3: águas que podem ser destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou avançado; 

b) à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; 

c) à pesca amadora; 

d) à recreação de contato secundário; e 
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e) à dessedentação de animais. 

V – classe 4: águas que podem ser destinadas: 

a) à navegação; e 

b) à harmonia paisagística. 
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Tabela 7-30 -Classificação segundo CONAMA 2005 dos parâmetros físico-químicos, biológicos e orgânicos. 

 

OBS: LOQ, limites de detecção analíticos apenas válidos para as amostras da campanha de 2018 (Ponto 1 a Ponto 3); 
Azul-Classe 1, Verde-Classe 2, Amarelo-Classe 3, Vermelho-Classe 4; 
PT-030*: Coleta em março de 1997; PT-030: Coleta em Junho de 1997; 

PT-030* PT-030 PT-066* PT-66 ARI-01 ARI-02 ARI-03 ARI-04 ARI-05 ARI-06 ARI-07 ARI-08 ARI-09 ARI-10 LA-A1 LA-A2 LA-A3 LA-A4 LA-A5 Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3

Clorofila a (µg/L) 2,1 16,6 21,9 29,1 24,5 17,8 <2,1 <2,1 <2,1

Coliformes termotolerantes (NMP/100mL) 1 230,0 172,0 4900,0 230,0 130,0 1990 100,0 620,0

Condutividade elétrica  (µS/cm) 0,98 40,4 31,3 26,9 42,5 28,8 43,6 45,1 48,6

Cor verdadeira  (U.C.) 10,27 80 80 90 80 90 80 90 70 90 120 82,02 86,87 76,36

DBO5  (mg/L O2) 2 2 3,68 10,91 9,19 4,8 4 3,6 4 4 4 4,4 4 4 3,2 <1 <1 <1 <1 <1 6 12 13

Densidade de Cianobactérias (células/mL) 1 <1 <1 <1

Fósforo (mg P/L) 0,006 0,06 1,11 0,29

Nitrato  (mg/L N) 1,03 0,09 3,18 0,07 0,14 0,14 0,35 0,18 0,3 0,22 0,23 0,37 0,45 0,26 0,2 0,46 n.d. n.d. 0,43 n.d. 6,26 6,79 4,54

Nitrito (mg/L N) 0,015 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,035 n.d. n.d. 0,43 n.d. 0,02 0,03 0,04

Nitrogênio amoniacal (mg/L N-NH3) 0,34 <0,34 0,56 0,64

Nitrogênio Total Kjedahl (mg/L N) 0,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,2 0,4 0,9 0,3 0,49 0,83 0,88

Ortofosfato  (mg P/L) 0,009 0,026 0,5 0,019 n.d. 0,1 0,08 0,1 0,1 0,07 0,05 0,1 0,1 0,08 0,1 0,04 0,04 0,07 0,02 0,08 <0,009 <0,009 0,04

Oxigênio dissolvido (mg/L O2) 0,2 8,6 10,01 6,9 10,4 6,4 7 6,8 5,8 6,6 7,2 6,6 7 6,7 6,2 8,2 8,9 7,4 8,2 7,4 9,6 10,2 12,1

pH 7,5 8,4 7,5 7,6 7 6,9 7 7 7 7,2 7,1 7 7 6,3 7,37 7,14 7,12 7,56 7,19 6,89 6,75 6,38

Sólidos Dissolvidos totais (mg/L) 2 54 28 20 20 138 120 28 58 34 40 71 74 66 66 69 28 30 32

Sólidos  Totais (mg/L) 2 45 77 51 48 70 46 54 70 182 132 72 72 90 72 89 91 81 85 83 134 260 242

Temperatura da água  (°C) 22,8 12,6 19,1 11,9 22 22 24 25 26 26 25 23 23 23 21,3 18 17,8 22 18,6 11 12 12

Turbidez (NTU) 1 2 5 2 4 9,3 8,5 7,5 8,5 8 7 6,5 5,5 9 19 17 16,9 16,7 18,1 13,1 82,5 >450 >450

Parâmetro (unidade) LQ
Amostra
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Os resultados gerados partir da campanha hidroquímica empreendida pela empresa Magna 

em 1997 mostram águas que na grande maioria dos parâmetros se enquadram na Classe I. 

Os valores obtidos para o parâmetro DBO são coerentes com as Classes II e III, conforme 

ilustrado pelaTabela 7-30, evidenciando um momento de maior concentração de nutrientes 

neste trecho do rio, neste período analisado. Os coliformes totais das amostras de inverno 

estão na Classe I, enquanto que no verão, estes mesmos pontos encontram-se na Classe III. 

Este fato mostra que as vazões de referência do rio no instante das coletas é parâmetro 

fundamental e que determina seu comportamento hidroquímico. 

Os resultados obtidos a partir da campanha de 2002, formado por 10 pontos de amostragem 

mostra um amplo predomínio de águas pertencentes à Classe I. Exceção deve ser feita para 

os parâmetros cor e DBO, que levam estas amostras para as Classes II e III respectivamente. 

Especial destaque deve ser dado para os altos valores de Oxigênio dissolvido, mostrando 

oxigenação próxima da saturação, indicador de qualidade extremamente positiva para as 

águas do rio. As concentrações de fosfato, por sua vez, mostraram-se baixas, evidenciando 

que na sub-bacia do Ituim é pouco intensa a aplicação de agro-químicos. Igualmente baixos 

são os valores de Nitrato e Nitrito, evidenciando níveis muito baixos de poluição com resíduos 

animais. Os valores de STD são igualmente pequenos. Importante ressaltar que não se notam 

diferenças hidroquímicas entre as amostras da referida campanha. Os valores dos coliformes 

totais para esta campanha mostram variação expressiva, variando desde 500 a >16.000 

NMP/100 mL, ou seja, indicando Classes I, III e IV.  

Os valores obtidos na campanha do final da primavera de 2010, composta por 5 amostras, 

em distintos pontos do rio e seus afluentes, mostram-se bastante coerentes com as 

determinações de 2002. Como diferença constata-se um leve aumento dos valores de STD 

e na turbidez, provavelmente decorrentes de alteração nos padrões de uso e ocupação do 

solo na área de influência do barramento. O Oxigênio dissolvido segue com valores elevados, 

inclusive mostrando um leve aumento de suas concentrações quando comparado às 

amostras de 2002. Já em relação aos coliformes termotolerantes as amostras indicam 

Classes I, com exceção do LA-3 de Classe IV. As concentrações de Clorofila-a Classe II. Os 

valores de Nitrogênio Amoniacal são considerados baixos. 

A campanha realizada em junho de 2018, com 3 amostras coletadas, apresenta valores mais 

elevados nas concentrações obtidas para turbidez e nitratos com relação as campanhas 

anteriores. Constata-se a redução dos valores de STD e o Oxigênio dissolvido segue com 

valores elevados, inclusive mostrando um leve aumento de suas concentrações quando 

comparado às amostras de 2010. As concentrações de coliformes termotolerantes variam de 
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100 a 1990 NMP/100mL. Os valores de Nitrogênio Amoniacal e Total são considerados 

baixos em todos os pontos avaliados. O pH apresentou uma redução com relação aos valores 

obtidos anteriormente.  

Os gráficos das Figura 7-28 a Figura 7-32, apresentados a seguir, ilustram com mais clareza 

as tendências comentadas. 

 

Figura 7-28. Gráfico do comportamento da turbidez ao longo das campanhas realizadas. 

 

Figura 7-29. Gráfico do comportamento do STD ao longo das campanhas realizadas. 
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Figura 7-30. Gráfico do comportamento do Oxigênio Dissolvido ao longo das campanhas realizadas. 

 

 

Figura 7-31. Gráfico do comportamento da DBO ao longo das campanhas realizadas. 
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Figura 7-32. Gráfico do Nitrato ao longo das campanhas realizadas. 

 

Em anexo são apresentados os laudos originais da campanha de 2018. 

Conclusões 

• A partir dos resultados e das discussões dos mesmos, é possível de se afirmar que a 

qualidade da água na AII e AID do empreendimento é de muito boa qualidade, 

praticamente coincidindo com o preconizado pela Classe I do CONAMA, 357 de 2005; 

• Os corpos de água superficiais amostrados são representativos para o contexto geral 

da AII e AID. Evidenciam águas doces, moles, pouco alcalinas, com pH equilibrado 

em torno de valores neutros, com valores muito baixos de metais e sais, sem presença 

de óleos e graxas e demais compostos orgânicos assim como isenta de 

concentrações expressivas de organoclorados e organofosforados.  

• As amostras ao longo do tempo mostram tendências constantes, com algumas 

pequenas alterações. Importantes indicadores químicos, como por exemplo, oxigênio 

dissolvido, DBO, DQO, conteúdo de fósforo e nitrogênio mostram-se positivos, ou 

seja, atestam a manutenção da qualidade da água, inclusive com a existência do atual 

barramento. 

• Mantendo-se os atuais padrões de uso e ocupação das vertentes na Sub-Bacia do 

Ituim e, principalmente em suas AII e AID, a qualidade da água tende a manter-se 

constante, inclusive durante a construção do empreendimento e posteriormente com 

a operação da barragem. 
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• O potencial de eutrofização é baixo em função dos altos valores de oxigênio dissolvido 

na água, da dinâmica turbulenta do fluxo de água no conjunto de drenagens presentes 

na AII. Mas principalmente, este fato se deve as pequenas cargas de nutrientes 

orgânicos que adentram o sistema na forma de esgoto doméstico, resíduos de criação 

animal ou mesmo poluição difusa de origem agrícola. 

7.1.3.6.2 Recursos hídricos subterrâneos 

O arcabouço geológico da AII e da AID acaba sendo determinante na característica de 

armazenamento e dinâmica das águas subterrâneas. Sendo este formado exclusivamente 

por rochas vulcânicas da Formação Serra Geral, os aquíferos são do tipo fraturados, com 

porosidade e permeabilidade secundárias condicionadas pela presença, abertura e 

interconexão das fraturas. O mapa hidrogeologia da AII e AID, no qual se constata a 

homogeneidade hidrogeológica da região. Do ponto de vista hidrogeológico, a Bacia do 

Taquari-Antas apresenta as características definidas pela Tabela 7-31. 

Tabela 7-31. Principais Características Hidrogeológicas da Bacia do Taquari-Antas 

Bacia 
Hidrográfica 

Reserva 
Reguladora 
(hm3/ano) 

Principais Sistemas 
Aquíferos Aflorantes 

(1) 

% de 
Ocorrência 

na Bacia 

Vazão (Q) 

(m3/h/) (2) 

Capacidade 
Específica Média da 

Bacia(Qs) 

(m3/h/m) (1) 

Taquari-
Antas (G40) 3.388 

Botucatu/Pirambóia 

Aquitardos permeanos 

Botucatu 

Serra Geral I 

Serra Geral II 

Santa Maria 

Sanga do 
Cabral/Pirambóia 

1.28 

0.78 

0.50 

4.88 

88.14 

4.06 

0.37 

16.52 m3/h 

 

15.1 m3/h 

 

18 m3/h 

 

Em geral muito baixa; 
Serra Geral I com Q/s 
baixa; e Santa Maria 

na borda da serra 
com Q/s de média a 

muito baixa; Botucatu 
confinado com Q/s 
variando de baixa a 

média 

Fonte: Diagnóstico do Plano Estadual de Recursos Hídricos, Ecoplan 2007. 

 

A região na qual se insere a AII do empreendimento corresponde à cobertura do Sistema 

Aquífero Serra Geral/ Serra Geral I e II (que recobrem juntos > 90 % da área da grande bacia 

do Taquari-Antas). Outra particularidade da bacia do Taquari-Antas é o seu expressivo 

número de poços tubulares em produção (>3.000), tendo como consequência o fato de ser 

considerada a bacia com maiores demandas de água subterrânea no Estado do Rio Grande 

do Sul. 
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A qualidade química das águas subterrâneas dos aquíferos da Serra Geral I e II podem ser 

agrupadas em bicarbonatadas cálcicas a mistas ou bicarbonatadas sódicas. As salinidades 

em geral são baixas, em média 200 mg/l. Poços que captam águas mais salinas, sódicas e 

de elevado pH correspondem as misturas provocadas pela ascensão das águas do Sistema 

Aquífero Guarani, fenômeno apenas observado junto a calha de grandes rios (Uruguai, por 

exemplo). Predominância absoluta de água doces potáveis, ocorrendo casos pontuais de pHs 

excessivamente alcalinos e teores de Fe e Mn ultrapassando os limites de potabilidade. A 

grande maioria das amostras não apresenta problemas de salinização. 

Apesar deste fato, a região em estudo, pelas baixas taxas de ocupação populacional, acaba 

não contribuindo para esta demanda. Os levantamentos dos dados obtidos nos órgãos 

estaduais responsáveis pelo cadastramento de poços (SEMA-DRH) e o Sistema SIAGAS da 

CPRM indicaram a existência de 1 (um) poço tubular profundo na área de influência direta 

(Figura 7-33). Este poço pertence à empresa CPFL SUAL CENTRAIS ELÉTRICAS LTDA, 

tem profundidade de 102 m, vazão de 0,5 m³/h, é utilizado para consumo humano e está 

localizado no ponto com as coordenadas geográficas: Lat.: -28,6186°/Long.: -51,3533°. 

Este poço deverá ser utilizado como fonte de água para as futuras obras da PCH Saltinho. 

 

 

 
Figura 7-33. Vista do poço tubular profundo existente na AID do empreendimento. Coordenadas 

geográficas do ponto: Lat.: Lat.: -28,6186° / Long.: -51,3533°.  
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A dinâmica de água subterrânea em aquíferos fraturados é de caráter local. Não ocorrem na 

AII e AID áreas de recarga importantes de caráter regional e/ou com importância econômica 

considerável. O SAG (Sistema Aquífero Guarani) ocorre na região, porém abaixo e protegido 

pela espessa pilha de basaltos da Fm. Serra Geral. A existência do empreendimento e sua 

operação não representam efeito digno de consideração no que diz respeito à manutenção 

da qualidade e quantidade de água subterrânea na região. 
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7.2  MEIO BIÓTICO 

7.2.1 METODOLOGIA 

7.2.1.1 Flora 

Este item aborda aspectos da fitogeografia, da composição florística e da estrutura da 

vegetação encontrada na área de influência da PCH Saltinho, que se pretende instalar no rio 

Ituim, nordeste do Estado do Rio Grande do Sul. As características fitogeográficas foram 

tratadas na escala de sub-bacia, correspondente à área de influência indireta (AII), sendo 

embasadas em revisão bibliográfica. Dados sobre a composição e estrutura florísticas foram 

obtidos em observações a campo, realizadas na área de entorno da futura implantação e 

operação do empreendimento, definida como área de influência direta (AID). Esta avaliação 

servirá como base para o prognóstico e mensuração dos impactos sobre a flora relacionada 

à implantação do empreendimento e a definição das medidas mitigadoras ou compensatórias 

a esses. 

7.2.1.1.1 Caracterização qualitativa da vegetação 

O levantamento qualitativo da flora na AID da PCH Saltinho foi realizado através do método 

de caminhamento (FILGUEIRAS, 1994), no qual a área de estudo é percorrida para 

identificação das espécies vegetais ocorrentes, dando-se especial atenção para espécies 

exóticas, endêmicas, raras, ameaçadas de extinção ou protegidas por lei. O inventário 

florístico foi complementado com os dados levantados na análise quantitativa da vegetação, 

conforme detalhado a seguir. Quando a determinação das espécies não pode ser efetuada 

in situ, amostras de ramos foram coletadas e inspecionadas a posteriori com auxílio de 

bibliografia especializada e da coleção do Herbário do Instituto de Ciências Naturais (ICN), 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O enquadramento das espécies de 

angiospermas em famílias seguiu APG II (2003). 

A vegetação na AID do empreendimento foi mapeada quanto ao estágio de sucessão vegetal 

em inicial, médio ou avançado, segundo a resolução CONAMA 33/1994. A classificação foi 

embasada na inspeção visual de imagens de satélite e de observações in situ da composição 

e estrutura da vegetação. Manchas fora da AID foram mapeadas, mas não foram 

classificadas quanto ao estágio de sucessão, por não terem sido inspecionadas a campo. 
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7.2.1.1.2 Caracterização quantitativa da vegetação 

O método utilizado para caracterização quantitativa da cobertura vegetal florestal na área do 

empreendimento foi o de amostragem preferencial com parcelas de área fixa. A amostragem 

preferencial é definida como aquela onde as unidades são escolhidas de forma a dar um bom 

recobrimento da área de amostragem, sendo consideradas pelo pesquisador como 

representativas do local a ser caracterizado. 

A amostragem da vegetação com parcelas de área fixa foi utilizada em todos os estágios 

sucessionais encontrados na área, considerando-se os estágios definidos pela resolução 

CONAMA 033/1994 (vegetação arbórea em estágio inicial de regeneração, estágio médio de 

regeneração e estágio avançado de regeneração). 

A definição sobre o número mínimo de parcelas necessário para a caracterização de cada 

estágio da vegetação foi feita através do uso da curva espécie/área, na qual o número 

acumulado de espécies encontradas em relação ao aumento progressivo da área amostrada 

é registrado em um sistema de eixos coordenados, para a determinação da área mínima de 

levantamento. Assim, a área mínima corresponde ao ponto em que a curva torna-se 

praticamente horizontal, ou seja, um aumento da área de amostragem não implica em um 

acréscimo significativo no número de espécies amostradas. 

Neste trabalho foram utilizadas parcelas quadradas de 10 m x 10 m (100 m2) como unidades 

amostrais. Foram catalogados todos os exemplares arbóreos localizados no seu interior com 

uma circunferência a altura do peito (CAP) igual ou superior a 15 centímetros, equivalente a 

um diâmetro a altura do peito (DAP) igual ou superior a cinco centímetros (DAP ≥ 5 cm). 

Nesses indivíduos foram medidas a circunferência do caule, a altura comercial do fuste e a 

altura total da árvore, além da sua identificação botânica e localização geográfica da parcela. 

Nesse estudo foram amostradas 50 parcelas nos diferentes estágios sucessionais, 

georreferenciadas pelas coordenadas apresentadas na Tabela 7-32 e ilustradas no mapa 

parcelas de amostragem de vegetação. 

Os parâmetros fitossociológicos estimados neste levantamento foram: frequência, densidade 

e dominância em termos relativos (em relação ao total da comunidade florestal), e os índices 

de valor de importância (VI) para todas as espécies. A Tabela 7-33 apresenta as fórmulas 

utilizadas para cálculo dos parâmetros fitossociológicos. A Figura 7-34 apresenta um exemplo 

de amostragem de vegetação arbórea realizada. 
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Tabela 7-32. Coordenadas geográficas em graus decimais (SIRGAS2000) das parcelas utilizadas 
para a avaliação das áreas com vegetação em estágio inicial, médio e avançado de sucessão. 

Parcelas estágio inicial Parcelas estágio médio Parcelas estágio avançado 

 Latitude Longitude  Latitude Longitude  Latitude Longitude 

1 -28,618643 -51,352596 1 -28,614733 -51,350736 1 -28,613756 -51,350412 

2 -28,618062 -51,351676 2 -28,610137 -51,343176 2 -28,613086 -51,350135 

3 -28,619719 -51,353466 3 -28,609868 -51,341851 3 -28,611955 -51,349427 

4 -28,618506 -51,353504 4 -28,618406 -51,350939 4 -28,610682 -51,348773 

5 -28,618297 -51,353770 5 -28,619532 -51,352355 5 -28,609185 -51,347213 

6 -28,618041 -51,352075 6 -28,620352 -51,354580 6 -28,610187 -51,344818 

7 -28.598520 -51.348446 7 -28,619212 -51,354766 7 -28,597137 -51,347540 

8 -28.597618 -51.348258 8 -28,617741 -51,350472 8 -28,597596 -51,347651 

9 -28.596643 -51.348286 9 -28,616177 -51,349990 9 -28,599010 -51,348003 

10 -28.595981 -51.349460 10 -28,615346 -51,349977 10 -28,599982 -51,347527 

   11 -28,614402 -51,350001 11 -28,604462 -51,341747 

   12 -28,600849 -51,345035 12 -28,605447 -51,340842 

   13 -28,602517 -51,342555 13 -28.610454 -51.344700 

   14 -28,607618 -51,339999 14 -28.610557 -51.342972 

   15 -28,631911 -51,364133 15 -28.602360 -51.343436 

   16 -28,63338 -51,365396 16 -28.632923 -51.36765 

   17 -28.598954 -51.348109 17 -28.633345 -51.368501 

   18 -28.632171 -51.365356 18 -28.633454 -51.368204 

   19 -28.632223 -51.366164    

   20 -28.632067 -51.367176    

   21 -28.595007 -51.349068    

   22 -28.597897 -51.348750    

 

 

Figura 7-34. Amostragem da vegetação arbórea nas parcelas. 
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Tabela 7-33. Fórmulas utilizadas para cálculo dos parâmetros fitossociológicos neste estudo. 

Parâmetro estimado e fórmula Descrição das variáveis 

Densidade Absoluta (DA): 

DA = N/A 

N: número total de indivíduos amostrados, 
independentemente da espécie. 

A: área amostrada. 

Densidade Relativa (DR): 

DR = (ni/N) x 100 

ni: número de indivíduos amostrados da espécie i. 

N: número total de indivíduos amostrados 
independente da espécie. 

Frequência Absoluta (FA): 
FA = (UAe/UAt) x 100 

UAe: número de unidades amostrais em que a espécie 
ocorre. 

UAt: número total de unidades amostrais. 

Frequência Relativa (FR): 

FR = (FA/Σ FA) x 100 
FA: frequência absoluta. 

Dominância Absoluta da espécie i 
(DoAi) : 

DoAi =ABi/A 

ABi: área basal individual. 

A: área amostrada em m2. 

Dominância Relativa da espécie i 
(DoRi): 

DoRi = (ABi/ABT) x 100 

ABi: área basal individual. 
ABT: área basal total. 

Valor de Importância (VI): 

VI = DRi + DoRi + FRi 

DRi: densidade relativa da espécie i. 

DoRi: dominância relativa da espécie i. 
FRi: frequência relativa da espécie i. 

Para os cálculos dendrométricos da vegetação arbórea somente foram considerados os 

exemplares arbóreos catalogados nas parcelas com circunferência a altura do peito (CAP) 

igual ou superior a 15 centímetros, equivalente a um diâmetro a altura do peito (DAP) igual 

ou maior que cinco centímetros. Desses, foi determinada a espécie e medidos o CAP 

(circunferência à altura do peito), a altura comercial do fuste e a altura total. Nos exemplares 

ramificados, a altura comercial foi determinada para cada fuste com no mínimo 8 cm de 

diâmetro. 

Foi utilizado o fator forma 0,55 para os cálculos de volume de madeira em metros cúbicos 

(m3). Nos indivíduos com mais de um fuste, os cálculos foram executados para cada fuste, e 

depois adicionados seus valores. 
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7.2.1.1.3 Traçado da alternativa escolhida da Linha de Transmissão 

O empreendimento contempla também a instalação de uma linha de transmissão de energia, 

que ligará a subestação adjacente à nova casa de força da PCH Saltinho à subestação 

coletora do Complexo Turvo-Ituim (Figura 7-35). Para o diagnóstico da vegetação foi 

realizada a caracterização qualitativa da vegetação pela obtenção de dados sobre a 

composição e estrutura florística na área de influência direta (AID) do empreendimento. 

  

Figura 7-35. Imagem do traçado da linha de transmissão, mostrando os pontos de amostragem da vegetação. 

O levantamento qualitativo da flora incluiu as espécies de angiospermas, gimnospermas, 

pteridófitas e licófitas. A amostragem foi realizada pelo método de caminhamento 

(FILGUEIRAS, 1994), no qual a área de estudo é percorrida para identificação das espécies 

vegetais ocorrentes, dando-se especial atenção para espécies exóticas, endêmicas, raras, 

ameaçadas de extinção ou protegidas por lei. Foram amostrados 14 locais com vegetação 

florestal ao longo do traçado da linha de transmissão e áreas campestres localizadas entre 

os fragmentos florestais (Tabela 7-34). No levantamento foram consideradas as espécies 

arbóreas, arbustivas, herbáceas e epifíticas. Quando a determinação das espécies não foi 

efetuada in situ, amostras de ramos foram coletadas e identificadas com auxílio de bibliografia 

especializada e da coleção do Herbário do Instituto de Ciências Naturais (ICN), da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A classificação das famílias de angiospermas 

seguiu a proposta do APG IV (2016). 
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A vegetação na AID do empreendimento foi mapeada quanto ao estágio de sucessão vegetal 

em inicial, médio ou avançado, segundo a resolução CONAMA n° 33/1994. A classificação 

foi embasada na inspeção visual de imagens de satélite e de observações in situ da 

composição e estrutura da vegetação. 

Tabela 7-34. Coordenadas geográficas em graus decimais dos locais utilizados para a avaliação da 
vegetação em estágio inicial, médio e avançado de sucessão. 

Parcelas estágio inicial Parcelas estágio médio Parcelas estágio avançado 

 Latitude Longitude  Latitude Longitude  Latitude Longitude 

T1 -28,631670  -51,363650  T2 -28,620110  -51,358990  T3 -28,569790 -51,311120 

   T4A -28,575420 -51,331290 T4B -28,575310  -51,331290  

   T4C -28,574920  -51,321150  T5CD -28,579090  -51,347110  

   T4D -28,574510  -51,314980  T6A -28,587580  -51,358500  

   T4E -28,573750  -51,313240  T6F -28,612720  -51,366210  

   T5AB -28,575800  -51,339100     

   T5F -28,583330  -51,354140     

   T6C -28,601640  -51,368770     
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7.2.1.2 Fauna 

O diagnóstico da fauna terrestre e aquática foi realizado a partir de dados primários 

(levantamentos em campo) e secundários (revisão bibliográfica e consultas a coleções 

científicas). O levantamento de dados secundários tem como principal objetivo a obtenção de 

informações acerca de espécies que não foram registradas durante a realização das duas 

campanhas de amostragem, mas com possível ocorrência na região do empreendimento. 

A revisão bibliográfica foi realizada com base em obras de cunho técnico/científico (estudos 

ambientais de outros empreendimentos, livros, artigos de revistas especializadas, entre 

outros), sempre objetivando a coleta das informações mais recentes e atualizadas sobre cada 

especialidade abordada. Foram realizadas consultas às principais coleções científicas do Rio 

Grande do Sul: Museu de Ciências e Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul (PUCRS), Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS), Museu de Ciências Naturais da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do 

Sul (MCN/FZBRS), Museu de Ciências Naturais da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA 

- Canoas) e Museu da Universidade de Caxias do Sul (UCS).  

As primeiras expedições a campo foram realizadas entre os dias 22 e 27 de fevereiro de 2010 

(correspondendo ao verão) e 23 e 28 de abril de 2010 (correspondendo ao outono). Ainda 

que tenham sido coletados há mais de cinco anos, esses dados foram tratados como sendo 

dados primários, já que foram obtidos com a finalidade específica de proporcionar o 

diagnóstico da área estudada neste EIA. Adicionalmente, buscando-se atualizar as 

informações e mesmo confirmar ou não a validade dos dados de 2010, foram realizadas 

novas amostragens do meio biótico entre o fim do outono e início do inverno em 2018 

(dependendo das demandas específicas que cada grupo faunístico). Durante várias 

expedições a campo foram amostrados os seguintes grupos faunísticos: entomofauna 

(amostragem direcionada aos insetos vetores de doenças para o ser humano), ictiofauna, 

herpetofauna (tanto para anfíbios quanto para répteis), ornitofauna e mastofauna. Foram 

também amostrados macroinvertebrados aquáticos, que não haviam sido avaliados nas 

campanhas de 2010. 

Especial atenção foi dada às espécies migratórias, endêmicas, raras, ameaçadas de extinção 

e com elevada especificidade de hábitat.  

A seguir são apresentadas as peculiaridades metodológicas de cada grupo amostrado. 
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7.2.1.2.1 Insetos vetores 

O estudo dos insetos vetores foi realizado a partir de dados primários, obtidos em 

levantamento de campo, e dados secundários, incluindo notificação de doenças / agravos 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), informativos técnicos da 

Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul e distribuição de vetores em publicações 

científicas.  

A obtenção de dados primários ocorreu em maio de 2018 e para tanto foram escolhidos 

quatro pontos de coleta (PC) localizados na mata ciliar do rio Ituim. Os pontos de coleta foram 

distribuídos na mata ciliar de forma a representar toda a extensão do futuro reservatório. 

Tabela 7-35, apresenta a localização dos quatro pontos de coleta na área mata ciliar do rio 

Ituim. Estes pontos estão demonstrados no mapa amostragem de insetos vetores. 

Tabela 7-35. Lista das estações de amostragem de insetos vetores na área de influência do 
empreendimento. 

Estações de Amostragem Coordenadas geográficas (graus decimais) 

PC1 -28,609644 -51,347317 

PC2 -28,615456 -51,354986 

PC3 -28,601128 -51,348517 

PC4 -28,597056 -51,349094 

A abordagem metodológica para esse levantamento levou em consideração as possíveis 

alterações no ambiente e os táxons que se beneficiariam com elas. Assim as coletas 

ocorreram com foco em organismos adultos e imaturos, de hábito diurno e noturno. As coletas 

diurnas foram realizadas com busca ativa de larvas (Figura 7-36) e adultos (Figura 7-37 e 

Figura 7-38). Na busca ativa de larvas (seis horas/ponto de coleta) foram investigados todos 

os tipos de criadouros potenciais encontrados, principalmente águas contidas em cavidades 

de rochas no leito do rio Ituim (Figura 7-36). Na coleta de larvas foi utilizado concha 

entomológica e pipeta de Pasteur. Na busca ativa de formas adultas, do período diurno (seis 

horas/ponto de coleta) e noturno (quatro horas/ponto de coleta), foi realizada com auxílio de 

barraca de Shannon (Figura 7-37), rede entomológica e aspirador oral e armadilha automática 

CDC (Figura 7-38). Tabela 7-36 sintetiza os métodos empregados e o respectivo esforço 

amostral por ponto. 
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Figura 7-36. Busca ativa de larvas empregada no levantamento de artrópodos de interesse médico 
da PCH Saltinho. 

 

 

 

Figura 7-37. Imagem da estação de amostragem 2 (PC2) de insetos vetores na área de influência do 
empreendimento. 
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Figura 7-38. Imagem da estação de amostragem 3 (PC3) de insetos vetores na área de influência do 
empreendimento. 

Tabela 7-36. Métodos de coletas empregado na captura de artrópodos de interesse médico. 

Período Método 
Esforço / ponto 

de coleta 

Diurno 

Coleta manual de adultos – rede entomológica e aspirador oral 6h 

Coleta manual de larvas – concha entomológica e pipeta de Pasteur 6h 

Noturno 

Coleta manual de adultos – barraca de Shannon e aspirador oral 4h 

Coleta automatizada de adultos – armadilha CDC 12h 

O processamento do material coletado em campo ocorreu de forma diferente para cada fase 

do desenvolvimento. Adultos foram sacrificados em temperatura baixa (-20°C) e 

armazenados em nitrogênio líquido para até a identificação taxonômica. As pupas foram 

mantidas na própria água do criatório até a emersão dos adultos, e estes processados da 

mesma maneira que os coletados em campo. Parte das larvas do último estágio de 

desenvolvimento (4° instar) foram coletadas e armazenadas em álcool 70%, e parte foi 

mantida na água do próprio criatório até completarem o desenvolvimento, os adultos então 

foram coletados em processados como os demais. Tal procedimento é necessário, pois 
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muitas espécies de culicídeos não podem ser identificadas com os caracteres de apenas de 

uma fase de desenvolvimento ou sexo.  

A identificação específica foi realizada através da observação de características morfológicas 

com auxílio de estereomicroscópio e de acordo com as chaves dicotômicas de LANE (1953), 

CONSOLI E LOURENÇO-DE-OLIVEIRA (1998), FORATTINI (2002) e outras. Para 

identificação de algumas espécies é necessária a retirada das genitálias dos machos, de 

acordo com o método descrito por CONSOLI E LOURENÇO-DE-OLIVEIRA (1998). Ao fim do 

estudo, uma amostra do material será depositada na coleção entomológica do Laboratório 

Central do Estado (LACEN-RS). 
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7.2.1.2.2 Macroinvertebrados  

A área investigada localiza-se na área de influência do reservatório da PCH Saltinho, Rio 

Grande do Sul, compreendendo três pontos de coleta (Figura 7-39, Figura 7-40,Figura 7-41). 

As coordenadas geográficas dos pontos de coleta utilizados na amostragem de 

macroinvertebrados bentônicos encontra-se discriminada na Tabela 7-37 e no Mapa 

amostragem de fauna aquática.  

Tabela 7-37. Coordenadas geográficas das estações de amostragem, na área de influência do 
empreendimento PCH Saltinho. 

Estações de coleta 
Coordenadas geográficas 

(graus decimais ) 

E1 montante -28,559270  -51,310670 

E2 reservatório -28,619510 -51,352490 

E3 jusante -28,621140 -51,362510 

 

Por meio da utilização de rede do tipo D (puçá com base reta) foi realizada a amostragem 

quantitativa dos macroinvertebrados bentônicos e crustáceos (seis réplicas), junto às 

margens do canal principal. Distintos microhabitats (folhiço, lama, areia) foram contemplados 

em áreas de corredeiras. 

 

Figura 7-39. Ponto de coleta E1 montante, na área de influência do empreendimento PCH Saltinho. 
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Figura 7-40. Ponto de Coleta E2 reservatório, na área de influência do empreendimento PCH 
Saltinho. 

 

 

Figura 7-41. Ponto de Coleta E3 jusante, na área de influência do empreendimento PCH Saltinho. 

Sob o estereomicroscópio foi realizada a triagem dos organismos bentônicos presentes nas 

amostras. Os organismos foram quantificados e determinados até o menor nível taxonômico 

possível, com o auxílio de bibliografia especializada. 

A abundância total (N) de cada táxon foi considerada como o número total de indivíduos 

encontrados no total de amostras obtidos em cada estação de coleta. A densidade de um 
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táxon relativa à densidade total de todos os taxa em uma dada amostra foi expressa como 

valor percentual de abundância relativa (BROWER et al., 1997a,b). A abundância relativa 

serviu como base para a classificação dos taxa em escala progressiva (Tabela 7-38). 

Tabela 7-38. Escala progressiva de abundância relativa (PEIXINHO & PESO-AGUIAR, 1989). 

Escala progressiva de abundância relativa (%) 

100 - 61 Muito abundante 

60 - 41 Abundante 

40 - 21 Muito numerosa 

20 - 11 Numerosa 

10 - 5 Pouco numerosa 

4 - 1 Escassa 

< 1 Rara 

Os índices de diversidade de Shannon-Wiener (H’), diversidade de Shannon-Wiener (H’max), 

diversidade de Simpson (D), e a equitatividade de Pielou (J’) foram calculados de acordo com 

MAGURRAN (1988). O número de espécies foi considerado como a riqueza de espécies em 

cada ponto. O índice de Shannon-Wiener valoriza a abundância proporcional (ou relativa) das 

espécies enfatizando a riqueza e homogeneidade. O índice de Margalef (Dmg) expressa a 

riqueza ponderada pelo tamanho amostral e pelo recíproco de Simpson (1/D), que representa 

a medida de dominância influenciada pelas espécies mais comuns, ou seja, a probabilidade 

de dois indivíduos capturados ao acaso pertencerem ao mesmo táxon. Os índices foram 

obtidos a partir dos dados de abundância (N) dos taxa. 

Além dos índices de diversidade, foi calculado o índice biótico BMWP (Biological Monitoring 

Working Party) para macroinvertebrados, com base em protocolo padronizado pelo Instituto 

Ambiental do Paraná - IAP (meioambiente.pr.gov.br) para a classificação dos pontos de coleta 

quanto à qualidade da água, com base na propriedade indicadora dos organismos (Tabela 

7.39). 

As análises multivariadas com base na abundância e composição de taxa (transformação 

pelo total marginal) de macroinvertebrados bentônicos foram realizadas por meio do software 

livre (https://folk.uio.no/ohammer/past/): análise de agrupamento por meio de índice de Bray-

Curtis (método de ligação pelos pares) e a ordenação das unidades (PCOa, análise de 

coordenadas principais). 
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Tabela 7-39. Classificação das águas quanto aos valores do índice BMWP. 

Classe Qualidade Valor Significado 

I ÓTIMA > 150 • Águas muito limpas (águas pristinas) 

II BOA 121 - 150 • Águas limpas, não poluídas ou sistema 
perceptivelmente não alterado 

III ACEITÁVEL 101 - 120 • Águas muito pouco poluídas, ou sistema já com um 
pouco de alteração 

IV DUVIDOSA 61 - 100 • São evidentes efeitos moderados de poluição 

V POLUÍDA 36 - 60 • Águas contaminadas ou poluídas (sistema alterado) 

VI MUITO POLUÍDA 16 - 35 • Águas muito poluídas (sistema muito alterado) 

VII FORTEMENTE 
POLUÍDA < 16 • Águas fortemente poluídas (sistema fortemente 

alterado) 
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7.2.1.2.3 Peixes 

As informações relativas ao grupo dos peixes foram obtidas em três momentos distintos: em 

fevereiro de 2010, abril de 2010 e maio de 2018, com coletas realizadas em quatro estações 

de amostragem distribuídas ao longo do rio Ituim. Além dessas, amostras qualitativas foram 

obtidas em dois arroios tributários, conforme Tabela 7-40 e são apresentado no mapa 

amostragem de fauna aquática, apresentado anteriormente. 

Tabela 7-40. Lista das estações de amostragem e respectiva localização em relação ao 
empreendimento em análise. 

Estação de amostragem Coordenadas de referência Localização 

EA1 -28,636419 -51,380161 Jusante 

EA2* -28,616842 -51,356286 Alça vazão reduzida 

EA3* -28,616836 -51,351509 Reservatório 

EA4* -28,559504 -51,311116 Montante 

EA5 -28,622827 -51,356030 Reservatório (arroio afluente) 

EA6 -28,617336 -51,350171 Reservatório (arroio afluente) 

 * = Estações de amostragem avaliadas em junho de 2018. 

Vale ressaltar que as coordenadas expressas na Tabela 7-40 e no mapa se constituem em 

pontos de referência às respectivas estações de amostragem. Cada EA compreende trechos 

de amostragem ao longo do rio/arroio, explorados de acordo com as possibilidades de acesso 

e deslocamento da equipe. O relevo extremamente acidentado conjugado à falta de uso direto 

do rio pela comunidade local resulta na existência de poucos acessos às margens do corpo 

d’água, dificultando (e muitas vezes restringindo) o estabelecimento das estações de 

amostragem, bem como o acesso em condições climáticas desfavoráveis. 

A EA1 (Figura 7-42) foi estabelecida a jusante do canal de fuga do futuro empreendimento, 

ou seja, a jusante da alça de vazão reduzida. Nesse trecho o rio apresenta características 

lóticas que impossibilitaram a instalação de redes de espera e restringiram a utilização das 

redes de arremesso manual e do puçá a poucos locais.  
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Figura 7-42. Rio Ituim a jusante do futuro empreendimento, EA1. 

A EA2 (Figura 7-43) foi estabelecida a jusante do futuro barramento (e também daquele já 

existente), portanto, na alça de vazão reduzida do empreendimento. Nesse trecho, o rio Ituim 

se caracteriza pelo intenso fluxo de água, profundidade relativamente baixa, especialmente 

junto às margens, e leito formado pela sobreposição de matacões de rochas. A amostragem 

foi realizada com puçá e tarrafa. Foram instaladas redes de espera, mas a forte correnteza 

tornou esse petrecho ineficaz. 

 

Figura 7-43. Rio Ituim na EA2. 
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A EA3 (Figura 7-44) foi estabelecida na área prevista para o reservatório do empreendimento. 

Nesse trecho o rio Ituim se encontra sob intensa influência do barramento já existente na 

área, apresentando ambientes com características lênticas. As artes de pesca utilizadas 

foram redes de espera, puçá e tarrafa. 

 

Figura 7-44. Rio Ituim, EA3, área do futuro reservatório. 

 

A EA4 (Figura 7-45) foi estabelecida a montante do futuro reservatório. Trata-se de um local 

com grande heterogeneidade de habitat e boas condições de exploração de tal diversidade. 

Nesse trecho puderam ser encontrados desde pequenos ambientes com características 

lênticas (Figura 7-46) até ambientes tipicamente lóticos. Puçá e tarrafa fora utilizados nesse 

ponto que não permitiu a utilização de redes de espera pela ausência de remansos. 
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Figura 7-45. Rio Ituim a montante do futuro empreendimento, EA4. 

 

Figura 7-46. Rio Ituim a montante do empreendimento, EA4. Detalhe de ambiente lêntico. 

Amostras qualitativas foram obtidas em dois afluentes de pequeno porte: EA5 foi estabelecida 

em arroio afluente da margem esquerda do rio Ituim (Município de Ipê) próximo ao barramento 

e onde será localizada a tomada d’água do empreendimento; e EA6, localizada em um arroio 

afluente da margem esquerda do rio Ituim, de pequeno porte com pequena porção sob 

influência do reservatório existente localizado a montante de EA5. Na campanha do outono 

de 2018 o acesso a esses pontos foi prejudicado pela precária condição das estradas vicinais. 

A amostragem da fauna íctica ocorreu com o auxílio de três artes de pesca (puçá, rede de 

arremesso manual e rede de espera), aplicadas de acordo com as características dos 
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ambientes aquáticos presentes na área de estudo, objetivando a exploração de todos os 

nichos disponíveis para as comunidades ícticas.  

O puçá (Figura 7-47) consiste de uma rede de malha muito fina (0,1 mm) em saco, com a 

abertura presa a uma armação de ferro retangular (aproximadamente 0,6 m x 0,4 m) ligada a 

uma haste com aproximadamente 1,4 m de comprimento. O esforço padrão para cada local 

foi de 20 aplicações de puçá. As redes de espera (Figura 7-48) utilizadas no presente estudo 

foram agrupadas em baterias mistas, cada bateria de redes de espera utilizada consistia de 

redes de malha simples com 20 m de comprimento, 1,5 m de altura e espaçamento entre nós 

de 15 mm, 25 mm e 35 mm, totalizando 90 m2 de rede por bateria, as quais ficaram expostas 

para captura durante 36 horas aproximadamente, contemplando duas noites. As redes de 

arremesso manual (também conhecidas como tarrafas) são redes circulares com 2,5 m de 

altura, 22 m de circunferência e malha com 20 mm de espaçamento entre nós adjacentes; e 

2,0 m de altura, 18 m de circunferência e malha com 12 mm de espaçamento entre nós 

adjacentes, neste caso (Figura 7-49). O esforço padrão por local foi de 20 arremessos. 

 

Figura 7-47. Técnico aplicando o puçá em ambiente de margem com vegetação (EA3) 
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Figura 7-48. Técnico no processo de instalação de rede de espera na estação EA2. 

 

Figura 7-49. Técnico aplicando a tarrafa na área de influência da PCH Saltinho, EA3. 

Quando a identificação imediata não foi possível, os exemplares foram coletados, fixados 

com o uso de uma solução de Formalina 10% e posteriormente, em laboratório, conservados 

em álcool 70% para triagem, identificação e tombamento na coleção científica do 

Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  

Além da campanha de amostragem realizada em 2018, o levantamento de dados secundários 

relativos à caracterização da ictiofauna da área de influência do empreendimento ocorreu 

com base na consulta aos bancos de dados de coleções científicas através do projeto 

speciesLink, que consiste em um sistema distribuído de informação que integra dados 
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primários de coleções científicas (COLEÇÃO DE PEIXES MCP-PEIXES, 2018; COLEÇÃO 

DE PEIXES UFRGS, 2018). Os parâmetros de busca utilizados no referido portal foram: 

Muitos Capões, Ipê, Campestre da Serra, Vacaria, André da Rocha, Vila Flores, Guabiju, 

Protásio Alves, Antônio Prado, Nova Roma do Sul, Veranópolis, rio Humatã, rio Turvo, rio 

Ituim, rio Telha, rio Piracupiá, Ituim, Aracuri. Os registros obtidos através desta pesquisas 

tiveram suas localizações conferidas através de suas coordenadas, previamente a sua 

inclusão nos resultados deste trabalho. 

Adicionalmente, foram incluídos ao levantamento de dados secundários os resultados 

reportados em dois trabalhos técnicos realizados na região (NAPEIA, 2002; ABG, 2007). 

Cabe destacar que de NAPEIA (2002) foram aproveitados para o presente estudo apenas os 

dados primários. Isso se deve à discrepância entre os resultados obtidos junto ao banco de 

dados speciesLink para o presente estudo e aqueles expressos em NAPEIA (2002), pois os 

dados não continham os parâmetros de busca utilizados, o que não permitiu a verificação das 

informações. 

7.2.1.2.4 Anfíbios 

Com a finalidade de se diagnosticar a fauna de anfíbios ocorrente na área de inserção da 

PCH Saltinho e sua Linha de Transmissão associada foi realizada amostragem a campo bem 

como levantamentos de dados secundários, cujas análises foram o suporte para a 

caracterização deste grupo faunístico. Os dados primários foram obtidos em incursões a 

campo em pontos selecionados na Área Diretamente Afetada (ADA), Área de Influência Direta 

(AID) e Área de Influência Indireta (AII) do empreendimento. Para tal, foram empregados 

métodos de amostragem clássicos e consagrados em levantamentos de herpetofauna, 

essencialmente a busca ativa (BA) e o censo acústico (CA). Adicionalmente, mas com grande 

uso e relevância em levantamentos de herpetofauna, foram considerados os encontros 

ocasionais (EO). 

Foram realizadas três incursões para as amostragens dos anfíbios neste estudo, sendo duas 

campanhas em 2010 (verão e outono) e uma terceira no inverno de 2018. Em todas elas 

diferentes ambientes foram visitados e técnicas compatíveis com suas características foram 

desempenhadas. A amostragem ocorrida em 2018 complementa as anteriores (que foram 

realizados por equipe técnica distinta da atual) e os esforços e resultados obtidos são tratados 

de forma consolidada.  

O esforço amostral foi heterogêneo entre tipos de ambientes, visto que há grandes distâncias 

entre áreas potenciais à ocorrência de anfíbios, o que resulta em distintas características de 
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declividade do relevo, acúmulo e fluxo de água, afloramentos rochosos, formações vegetais 

e graus de antropização.  

Os pontos amostrais visitados nas campanhas de 2010 foram repetidos e a amostragem foi 

ampliada a outros pontos durante a incursão de 2018. Desta forma o estudo abrangeu pontos 

que contemplaram, além da PCH, áreas de inserção da linha de transmissão (LT). As distintas 

áreas de influência (AID, AII e ADA) do empreendimento foram visitadas de modo se a 

apresentar um panorama adequado da fauna de anfíbios ocorrente na região (mapa 

amostragem de anfíbios, a seguir).  

Os espécimes encontrados foram identificados em campo, por vezes capturados e 

imediatamente liberados em seus pontos de captura. Foram coletados apenas aqueles 

indivíduos pertencentes a táxons de diagnose complexa, ou ainda com especial interesse 

para o conhecimento científico. Neste caso, foram sacrificados com anestésicos (Cloridrato 

de Lidocaína 5%, por exemplo) e fixados em solução de Formaldeído 10%. 

A bibliografia de apoio para a identificação das espécies consistiu nas seguintes obras: KWET 

(2001); HADDAD et al. (2005); ACHAVAL & OLMOS (2007); DEIQUES et al. (2007); 

HADDAD et al. (2008); KWET et al. (2010) e MANEYRO & CARREIRA (2012). 

Todas as espécies registradas foram classificadas quanto ao seu grau de ameaça de 

extinção. Para tal, foram consultadas listagens em nível estadual (DOE, 2014), nacional 

(MMA, 2014) e mundial (IUCN, 2018). A nomenclatura e a classificação taxonômica das 

espécies seguiram SEGALLA et al. (2016). 
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Busca Ativa (BA) 

Censos por encontros visuais – CEV (HEYER, 1994), são buscas ativas por indivíduos em 

fase larval ou adulta, ao longo de uma transecção aproximadamente linear, durante 

aproximadamente 90 minutos em cada ponto de amostragem durante o período diurno. 

Durante o período noturno o esforço desempenhado por unidade amostral foi de 

aproximadamente 45 minutos por amostrador. 

Entre os hábitats disponíveis, são de especial interesse aqueles microambientes 

potencialmente ocupados por esses animais. Tal metodologia foi aplicada durante o dia e à 

noite em todos os ambientes passíveis de serem ocupados por anfíbios, como arroios, 

banhados, áreas úmidas, alagadas, margens do rio Ituim, interior das matas e afloramentos 

rochosos. Nas áreas percorridas ao longo das transecções, as buscas consistiram em revirar 

troncos, entulhos, rochas e tudo que pudesse ser utilizado pelos anfíbios como abrigo, em 

visitar corpos d’água na procura por adultos ou girinos, e em vasculhar a serrapilheira 

acumulada, averiguando-se a presença desses organismos no interior de bromélias e 

gravatás. Todos os estratos arbóreos passíveis de serem observados foram perscrutados 

para a busca de espécies arborícolas. 

As áreas de interesse foram percorridas em transecções em baixa velocidade de 

deslocamento, em período diurno e noturno, tendo como referência pontos pré-selecionados 

pelas suas características compatíveis com a ocorrência destes vertebrados (Tabela 7-41).  

Tabela 7-41. Pontos selecionados para amostragem da herpetofauna nas áreas de infuência da PCH 
Saltinho. Datum SIRGAS2000, graus decimais. 

Ponto Coordenadas (lat/long) 
Campanha 

Veraõ 2010 Outono 2010 Inverno 2018 

H01 -28,543378 -51,397786 X   

H02 -28,618749 -51,378573 X X  

H03 -28,635580 -51,376710 X   

H04 -28,597680 -51,376094 X X X 

H05 -28,551647 -51,375429 X X  

H06 -28,583303 -51,368659  X X 

H07 -28,577978 -51,365287  X X 

H08 -28,591663 -51,364710  X X 

H09 -28,598973 -51,361729 X X X 

H10 -28,606597 -51,359873  X  

H11 -28,552958 -51,358034 X X X 

H12 -28,604879 -51,357504  X X 

H13 -28,599540 -51,355860 X X X 

H14 -28,622304 -51,355742 X   
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Ponto Coordenadas (lat/long) 
Campanha 

Veraõ 2010 Outono 2010 Inverno 2018 

H15 -28,604740 -51,355489  X X 

H16 -28,619480 -51,355334 X X  

H17 -28,599469 -51,355236 X X X 

H18 -28,618886 -51,354616  X X 

H19 -28,594443 -51,354493  X  

H20 -28,605907 -51,354490 X X X 

H21 -28,617100 -51,354323 X  X 

H22 -28,618979 -51,353839 X X X 

H23 -28,602354 -51,353005  X X 

H24 -28,613458 -51,352480 X X X 

H25 -28,602456 -51,351881  X  

H26 -28,610725 -51,351704  X X 

H27 -28,598840 -51,350733  X  

H28 -28,549715 -51,337567 X X X 

H29 -28,550534 -51,334820 X X X 

H30 -28,550858 -51,308793 X X X 

H31 -28,587452 -51,287946 X X X 

H32 -28,581760 -51,286386 X X X 

H33 -28,632341 -51,368372   X 

H34 -28,630306 -51,362927   X 

H35 -28,624780 -51,360747   X 

H36 -28,619752 -51,358873   X 

H37 -28,615989 -51,362723   X 

H38 -28,607523 -51,371888   X 

H39 -28,592196 -51,363345   X 

H40 -28,582712 -51,352994   X 

H41 -28,575930 -51,341946   X 

H42 -28,574624 -51,314967   X 

H43 -28,573228 -51,311960   X 

H44 -28,618938 -51,353891   X 

H45 -28,609515 -51,346981   X 

H46 -28,607865 -51,340868   X 

H47 -28,604336 -51,342605   X 

H48 -28,602487 -51,351841   X 

H49 -28,601538 -51,352269   X 

H50 -28,594674 -51,348807   X 

H51 -28,551733 -51,375208   X 

H52 -28,559948 -51,311655   X 

 



  

193 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH SALTINHO 

 

 

 

Figura 7-50. Área a jusante do local onde se estima instalar o barramento. 

 

 

 

Figura 7-51. Amostragem de herpetofauna em área aberta com afloramentos rochosos. 
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Figura 7-52. Vista do vale do rio Ituim, amostrada em busca de registros herpetológicos. 

 

 

Figura 7-53. Área de mata às margens do rio Ituim amostrada em busca de registro da herpetofauna 

local.  
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Figura 7-54. Corpos-d’água presentes em áreas abertas, em que se buscou por anfíbios ativamente. 

 

 

Figura 7-55. Área de amostragem em local em que se insere a Linha de Transmissão do 

empreendimento. 

 

Também foram considerados resultados de busca ativa os animais registrados no período de 

deslocamento veicular, visto que o mesmo era realizado com este propósito e em velocidade 

reduzida (aproximadamente 40 km/h). Consideraram-se as horas de deslocamento e atenção 

dos dois herpetólogos neste somatório, visto que utilizavam os faróis do veículo e lanternas, 

no período noturno, para o encontro de anfíbios em deslocamento pelas estradas de acesso 

e poças formadas a suas margens. 



  

196 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH SALTINHO 

 

 

Durante a primeira campanha de amostragem (verão) foram realizadas 87 h de BA na área 

de trabalho, sendo 46,6 h no período diurno e 40,4 h no período noturno. Durante a segunda 

campanha de amostragem (outono) também foram investidas 87 h em BA, porém com 

distribuições distintas ao longo dos turnos e áreas de influência. A campanha realizada em 

2018 foi composta pelo esforço de 128 h de BA na área de trabalho, sendo 69 h no período 

diurno e 59 h no período noturno, conforme apresentado na Tabela 7-42. 

 

Tabela 7-42. Esforço amostral investido em busca ativa durante as campanhas de amostragem. 

Busca Ativa 
Verão 2010 Outono 2010 Inverno 2018 

Total 
Diurno Noturno Total 1 Diurno Noturno Total 2 Diurno Noturno Total 3 

Deslocamento 
Veicular 

3,0 h 21,8 h 24,8 h 9,2 h 17,3 h 26,5 h 21 h 35 h 56 h 107,3 h 

AII 2,7 h 5,5 h 8,2 h 1,3 h 5,8 h 7,1 h 6 h 3 h 9 h 24,3 h 

AID 2,7 h 4,6 h 7,3 h 18,7 h 19,8 h 38,6 h 30 h 15 h 45 h 90,9 h 

ADA 38,2 h 8,5 h 46,7 h 14, 3h 0,5 h 14,8 h 12 h 6 h 18 h 79,5 h 

Total 46,6 h 40,4 h 87 h 43,5 h 43,5 h 87 h 69 h 59 h 128 h 302 h 

 

 

Censo Acústico (CA) 

O método de censo acústico se baseou no registro das espécies em atividade de vocalização. 

Para tal, foram realizadas transecções no entorno ou às margens de diferentes ambientes 

(HEYER et al., 1994) tais como córregos, poças temporárias e permanentes e as margens 

do rio Ituim (Figura 7-56 e Figura 7-57). Tais ambientes foram amostrados em áreas de campo 

e de mata durante período noturno quando a atividade dos anfíbios é mais intensa. Para tanto 

foram utilizadas lanternas e macacão impermeável de modo a permitir o acesso às áreas 

mais profundas dos corpos d’água. 
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Figura 7-56. Técnico realizando censo acústico em poça temporária localizada em área campestre na 
AID do empreendimento. 

 

Figura 7-57. Sítio de vocalização de anfíbios no interior de floresta, na área de estudo. 

Para o registro do número de indivíduos em atividade de vocalização foram estabelecidas 

quatro categorias de contagem (adaptado de LIPS et al., 2001): 

• Raro (R) – até três indivíduos estavam vocalizando; 

• Ocasional (O) – entre quatro e dez indivíduos em atividade de vocalização; 

• Frequente (F) – entre 11 e 30 indivíduos em atividade de vocalização; 

• Abundante (A) – mais de 30 indivíduos em atividade de vocalização. 



  

198 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH SALTINHO 

 

 

Para a análise da abundância de cada espécie encontrada em atividade de vocalização 

durante a realização das amostragens dos pontos de escuta foi somado o número de vezes 

em que cada categoria de contagem foi registrada para cada espécie. 

Durante a primeira campanha de amostragem foram realizadas 20 incursões de CA às áreas 

potenciais de ocorrência de anuros, com total de 29,8 h. Durante a segunda campanha de 

amostragem foram realizadas 28 incursões de CA, perfazendo 28,7 h de amostragem. A 

última campanha realizada se deu através da visita a 42 pontos, tendo sido dispensadas 29,3 

h. Sendo assim foram investidas 87,75 h de esforço amostral de censo acústico para o 

presente estudo. 

Encontros Ocasionais (EO) 

Consiste em considerar os anfíbios encontrados ao acaso, ou seja, fora do período de 

execução das demais amostragens, ou por terceiros. Apenas são validados dados trazidos 

através de gravações, fotografias ou ainda indivíduos coletados por técnicos de outras 

equipes (basicamente carcaças). 

Complementarmente aos métodos de obtenção de dados primários foram levantados dados 

secundários (DS) através de consultas a coleções científicas e de revisão bibliográfica. Foram 

consultadas as coleções herpetológicas da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul 

(FZB), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e do Museu de Ciências e 

Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), e o software 

de consulta online speciesLink. Além disso, fez-se uso de bibliografias especializadas 

(BRAUN & BRAUN, 1980; GARCIA, 1998; KWET & DI-BERNARDO, 1999; MMA/IBAMA, 

2003; DEIQUES et al., 2007; BOND-BUCKUP, 2008; HADDAD et al., 2008; BIOLAW, 2011a; 

BIOLAW, 2011b ZANELLA et al., 2013), das quais foram consideradas as espécies que 

ocorrem em ecossistemas similares aos encontrados na região, estendendo-se à bacia do rio 

das Antas 

7.2.1.2.5 Répteis 

Para o diagnóstico da fauna de répteis na área de influência, previamente às campanhas de 

amostragem foi realizado o levantamento dos dados secundários através de revisão 

bibliográfica e de consultas a coleções científicas de instituições de reconhecida relevância 

para a herpetologia. Tal levantamento objetivou a compilação de uma lista contendo as 

espécies potencialmente presentes na área de influência do empreendimento. Os dados 

secundários relativos à fauna de répteis foram inicialmente obtidos em trabalhos técnicos 

(NAPEIA, 2002; ABG, 2007, BIOLAW. 2011a; 2011b; ZANELLA, 2013) e junto às coleções 
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herpetológicas do Museu de Ciências e Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul (PUCRS) e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), bem 

como e o software de consulta online speciesLink. 

O levantamento de dados secundários resultou no registro de diversas espécies com arranjos 

taxonômicos inválidos devido a atualizações feitas por pesquisadores ao longo dos anos. 

Para fins de padronização nomenclatural, todas as espécies registradas através dos dados 

secundários, bem como todas aquelas registradas em campo foram classificadas de acordo 

com o que preconiza a Sociedade Brasileira de Herpetologia (COSTA & BÉRNILS, 2018). 

O levantamento dos dados primários ocorreu durante as duas campanhas de amostragem 

realizadas em 2010 (verão e outono) e a terceira – complementar – no inverno de 2018. Foi 

empregado o método de busca ativa (BA), muito semelhante àquele descrito para os anfíbios, 

consistindo na procura por exemplares em atividade (termorregulação, locomoção, 

alimentação, entre outras), ou em repouso. Para tal, foram realizadas transecções baseadas 

nos pontos de amostragem localizados nas áreas de influência do empreendimento (ADA, 

AID e AII) do empreendimento, procedendo-se a vistoria de ambientes potencialmente 

utilizados pelos répteis como abrigo (sob rochas, troncos caídos, tocas, entre outros). A BA 

(busca ativa) de répteis foi realizada por um número variável de herpetólogos ao longo das 

amostragens. O esforço amostral empregado foi calculado em horas/amostrador, unidade 

obtida através da multiplicação do número de amostradores pelo tempo total de amostragem. 

Foram investidas 132 horas/amostrador de esforço amostral na incursão de verão, 121 

horas/amostrador na incursão de outono e 128 horas/amostrador durante a campanha 

complementar de inverno em 2018.  

Os encontros ocasionais (EO) consistiram na identificação dos répteis encontrados ao acaso, 

tais como espécimes encontrados atropelados, por terceiros (mediante apresentação de 

fotografia ou espécime), mortos por moradores, entre outros. 

Todas as espécies registradas foram classificadas quanto ao seu grau de ameaça de 

extinção. Para tal, foram consultadas listagens em nível estadual (DOE, 2014), nacional 

(MMA, 2014) e global (IUCN, 2018). 

7.2.1.2.6 Aves 

O presente relatório apresenta e discute os dados da avifauna coletados em três diferentes 

períodos: (1) Verão de 2010; (2) Outono de 2010 e (3) Inverno de 2018. Durante estas 

amostragens de campo, as zonas inventariadas foram a área de alague e a alça de vazão 
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reduzida da PCH Saltinho e áreas ao longo do traçado proposto para implantação da Linha 

de Transmissão a ela associada.  

De modo geral, a área se apresenta como um mosaico entre áreas florestadas 

(principalmente nos vales, Figura 7-59, silvicultura (Pinus sp.) e áreas campestres utilizadas 

principalmente para pecuária Áreas agrícolas são encontradas em menor proporção na área, 

exclusivamente nas porções altas, principalmente caracterizadas por cultivadas espécies 

utilizadas para o pastejo (Figura 7-58).  

 

 

Figura 7-58. Vista geral das áreas de maior altitude, utilizadas principalmente para pecuária. 
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Figura 7-59. Vista geral das encostas florestadas junto ao rio Ituim. 

Amostragem qualitativa  

Inicialmente foi gerada uma listagem de espécies com potencial ocorrência para a região de 

inserção do empreendimento através da consulta as seguintes obras: BELTON (1994); NAKA 

et al. (2000); NAPEIA (2002); SILVA (2006); JOENCK & AZEVEDO (2006); ABG (2007); 

ROVEDDER et al. (2007); ACCORDI & BARCELLOS (2008); REPENNING (2008); RUPP et 

al. (2008); FONTANA et al. (2008; 2009); AGNE et al. (2009a, 2009b); UFRGS (2009); ZILIO 

(2009) e BOURSCHEID (2010). 

Em campo, durante todo o período, os diferentes ambientes foram visitados, visando 

identificar a riqueza de espécies de aves encontradas na área de inserção do possível 

empreendimento. Para auxiliar na correta identificação das espécies foram utilizados os 

seguintes guias de campo: SIGRIST (2009), PERLO (2009), ERIZE et al. (2006), OLMOS 

(2009), DE LA PENÃ & RUMBOLL (1998), NAROSKY & YZURIETA (2010), GWYNNE et al. 

(2010), RIDGELY & TUDOR (2009) e FERGUSON-LEES & CHRISTIE (2006). 

Todas as espécies, registradas em campo ou listadas como ocorrentes potenciais na região, 

foram classificadas quanto ao hábitat preferencialmente utilizado. Para tanto, foram 

consultadas as obras de SICK (1997); BELTON (1994) e STOTZ et al. (1996), além do 

conhecimento e observações em campo do técnico responsável. Os hábitats foram 

classificados em (F) florestais, (A) aquático – incluso banhados e áreas alagadas, (C) áreas 
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abertas – incluso campos e pastagens e (B) borda de florestas. Cabe ressaltar que uma 

mesma espécie pode ocupar mais de um tipo de hábitat nessa classificação.  

A ordenação sistemática e a nomenclatura científica seguem a Lista de Aves do Brasil do 

Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (PIACENTINI et al. 2015) e os nomes populares 

seguem BENCKE et al. (2010). Todas as espécies registradas em campo ou listadas como 

possíveis ocorrentes na região tiveram seu status de conservação consultado, considerando-

se as listas de espécies ameaçadas de extinção, nas escalas global (IUCN 2018), nacional 

(MMA, 2014a e 2014b) e regional (DOE, 2014). Quanto ao status de ocorrência no Rio 

Grande do Sul, as espécies foram classificadas segundo BENCKE (2001). 

Amostragem quantitativa 

Ponto fixo ou ponto de escuta: este método consiste na contagem de todos os indivíduos 

vistos ou ouvidos dentro de um raio imaginário e predefinido, sendo o pesquisador 

posicionado no centro do raio. Neste estudo foi utilizado um raio de 50 metros. As contagens 

se estenderam por 10 minutos em cada ponto, sendo iniciadas logo após a chegada do 

observador ao centro do ponto (BIBBY et al. 2000; RALPH et al. 1995). Foi observada uma 

distância mínima de 200 metros entre os pontos amostrados em cada campanha, deste 

modo, diminui-se a chance de contagem dupla de um mesmo indivíduo.  

As contagens foram realizadas nas três primeiras horas após o nascer do sol e também nas 

três horas antes do pôr do sol, períodos com maior atividade das aves (SICK 1997). Para 

calcular a abundância das espécies nos pontos fixos foi utilizado o Índice Pontual de 

Abundância – IPA - (ALEIXO & VIELLIARD 1995), que consiste na divisão do número de 

indivíduos contabilizados de uma determinada espécie pelo número de amostras (pontos).  

Nas campanhas realizadas em 2010 (verão e outono) repetiu-se a amostragem em 35 pontos 

amostrais. Na campanha do outono de 2018 foram adicionados outros 25 pontos fixos, 

alocados junto à área de alague, alça de vazão reduzida e ao longo dos traçados propostos 

para implantação da Linha de Transmissão do empreendimento (Tabela 7-43; mapa 

amostragem de aves). 

A suficiência amostral foi avaliada por meio da curva de acumulação de espécies e curva de 

riqueza estimada (estimador Chao 1). O Chao1 é um dos estimadores de riqueza mais 

comumente usados para dados de abundância de indivíduos (em contraste com dados de 

incidência de espécies). Estas análises foram realizadas no programa EstimateS 9.1 

(COLWELL & ELSENSOHN 2014). Análises estatísticas foram executadas no programa Past, 

versão 3.13 (HAMMER et al. 2001). 
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Tabela 7-43. Coordenadas geográficas dos pontos fixos utilizados para a amostragem da avifauna nas 
diferentes campanhas de amostragem deste EIA. 

Unidade Campanha de campo 
(ano) Lat Long 

P 01 2010 -28,615840 -51,355310 

P 02 2010 -28,613920 -51,355600 

P 03 2010 -28,612120 -51,355960 

P 04 2010 -28,610260 -51,356630 

P 05 2010 -28,608850 -51,357970 

P 06 2010 -28,607910 -51,359740 

P 07 2010 -28,608410 -51,361730 

P 08 2010 -28,610220 -51,361810 

P 09 2010 -28,612370 -51,361180 

P 10 2010 -28,614520 -51,361450 

P 11 2010 -28,617860 -51,354710 

P 12 2010 -28,618450 -51,352770 

P 13 2010 -28,616740 -51,351500 

P 14 2010 -28,614860 -51,351310 

P 15 2010 -28,613250 -51,350190 

P 16 2010 -28,615760 -51,353040 

P 17 2010 -28,613280 -51,352690 

P 18 2010 -28,611550 -51,352030 

P 19 2010 -28,609720 -51,350770 

P 20 2010 -28,607980 -51,351790 

P 21 2010 -28,635140 -51,375910 

P 22 2010 -28,634560 -51,373900 

P 23 2010 -28,633710 -51,371950 

P 24 2010 -28,630880 -51,370380 

P 25 2010 -28,629170 -51,371200 

P 26 2010 -28,627340 -51,372100 

P 27 2010 -28,625620 -51,373010 

P 28 2010 -28,623730 -51,373610 

P 29 2010 -28,621910 -51,373950 

P 30 2010 -28,619990 -51,373390 

P 31 2010 -28,634790 -51,378610 

P 32 2010 -28,634390 -51,380650 

P 33 2010 -28,634470 -51,382790 

P 34 2010 -28,635200 -51,384680 

P 35 2010 -28,636750 -51,386030 

P 01 2018 -28,601460 -51,347520 

P 02 2018 -28,599340 -51,350860 

P 03 2018 -28,597420 -51,350350 

P 04 2018 -28,595660 -51,350140 

P 05 2018 -28,594130 -51,348970 
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Unidade Campanha de campo 
(ano) Lat Long 

P 06 2018 -28,593330 -51,346740 

P 07 2018 -28,609460 -51,346810 

P 08 2018 -28,610040 -51,344820 

P 09 2018 -28,609760 -51,342550 

P 10 2018 -28,608670 -51,340870 

P 11 2018 -28,606880 -51,341560 

P 12 2018 -28,605190 -51,342380 

P 13 2018 -28,603340 -51,342900 

P 14 2018 -28,606850 -51,369130 

P 15 2018 -28,613440 -51,366100 

P 16 2018 -28,614190 -51,363610 

P 17 2018 -28,606600 -51,352490 

P 18 2018 -28,605470 -51,347380 

P 19 2018 -28,601100 -51,352290 

P 20 2018 -28,579830 -51,346360 

P 21 2018 -28,575590 -51,339570 

P 22 2018 -28,573970 -51,313510 

P 23 2018 -28,608220 -51,356780 

P 24 2018 -28,606680 -51,358900 

P 25 2018 -28,60475 -51,359630 
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Amostragem de rapinantes 

Considerando que muitas das técnicas empregadas em levantamentos da avifauna não são 

eficientes para uma avaliação quantitativa mais concisa da comunidade de aves de rapina, 

cujos indivíduos via de regra ocorrem em baixas densidades e possuem grande mobilidade 

juntamente às dificuldades de amostragem em área florestais, foram desempenhadas 

amostragens especificas através de dois métodos, transecção (diurnas e noturnas) e pontos 

fixos de observação. 

Transecções diurnas foram realizadas visando a obtenção de dados quantitativos para as 

espécies das famílias Cathartidae (urubus), Accipitridae (águias e gaviões) e Falconidae 

(falcões). As transecções foram percorridas a pé, junto de estradas e trilhas pré-existentes 

em meio à mata ou campo durante o período de uma hora em cada amostra. 

Transecções noturnas foram desempenhadas para amostragem de espécies das famílias 

Tytonidae e Strigidae (corujas), Caprimulgidae (bacuraus) e Nictibiidae (urutau) com duração 

de 30 minutos após o ocaso e foram conduzidas com veículo com auxílio de canhão de luz 

(farolete).  

Ponto fixo de observação de rapinantes foi realizado na área mais aberta e de melhor 

visibilidade do vale do rio Ituim (-28,609557/-51,352717), com tempo de amostragem de duas 

horas, entre as 10 h e 12 h. Este método é mais indicado para as espécies de médio e grande 

porte, que comumente planam acima da mata nestes horários. 

Tabela 7-44. Coordenadas geográficas das transecções para rapinantes diurnos e noturnos 
amostradas durante as campanhas (verão/2010; outono/2010 e inverno/2018) na área de influência da 
PCH Saltinho, rio Ituim, RS. 

Transecções 
Inicial Final 

Lat Long Lat Long 

Diurno 

T1 -28,615840 -51,355310 -28,614520 -51,361550 

T2 -28,615840 -51,355310 -28,607980 -51,351790 

T3 -28,635140 -51,375910 -28,619990 -51,373390 

T4 -28,636750 -51,386030 -28,627220 -51,381830 

Noturno 

T1 -28,615840 -51,355310 -28,607980 -51,351790 

T2 -28,607980 -51,351790 -28,582280 -51,369430 

T3 -28,627220 -51,381830 -28,635140 -51,375910 

T4 -28,582280 -51,369430 -28,605920 -51,373600 
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7.2.1.2.7 Mamíferos 

O diagnóstico da mastofauna na área de influência do empreendimento foi conduzido em 

duas etapas: o levantamento de dados primários, cujos registros foram obtidos 

exclusivamente durante as três campanhas de amostragem realizadas (verão e outono de 

2010 e outono de 2018); e o levantamento de dados secundários, no qual os registros foram 

obtidos através de revisão bibliográfica e consultas a coleções científicas.  

A grande mobilidade e a ampla distribuição geográfica dos integrantes da classe Mammalia 

impõem a necessidade de amostragem em grandes áreas, sendo necessário extrapolar, por 

vezes, os limites da área de instalação do empreendimento a fim de caracterizar sua 

mastofauna. Desta maneira, os registros provenientes dos municípios de Ipê, Muitos Capões, 

André da Rocha e Protásio Alves foram considerados como espécies de ocorrência 

confirmada para a área de influência direta (AID). Os registros provenientes dos demais 

municípios integrantes da bacia hidrográfica do Taquari-Antas (sensu SEMA, 2008) foram 

considerados apenas para o levantamento de dados secundários, compondo a listagem de 

espécies com ocorrência para a área de influência indireta (AII). 

De maneira geral, a nomenclatura e a ordenação taxonômica das espécies registradas 

seguem WILSON & REEDER (2005), sendo as exceções discutidas ao longo dos resultados. 

Os nomes populares estão listados conforme SILVA (1994) ou traduzidos de ACHAVAL et al. 

(2007), enquanto os graus de ameaça a extinção seguem as listas oficiaisdo Rio Grande do 

Sul (DOE, 2014), do Brasil (MMA, 2014) e IUCN (2018) em nível global. 

O levantamento de dados primários priorizou o entorno do local projetado para instalação do 

empreendimento (ADA e AID). As técnicas de amostragem detalhadas a seguir foram 

aplicadas de maneira a contemplar a variação de tamanho corpóreo, os diferentes hábitos de 

vida e as preferências de habitat das espécies com ocorrência potencial para a região. 

Mamíferos de médio e grande porte (>1 kg) 

Para o diagnóstico deste grupo de espécies foram utilizados três métodos distintos: 

determinação indireta, busca ativa (visualização) e armadilhas fotográficas. 

Determinação indireta: consistiu na realização de transecções lineares com comprimento pré-

estabelecido de 500 m. Em cada percurso foi efetivada a busca por pegadas, marcas e 

padrão de mordidas em frutos secos, marcas odoríferas, tocas escavadas, fezes e contato 

auditivo segundo OLIVEIRA & CASSARO (2005) e BECKER & DALPONTE (1991). O esforço 

amostral investido na determinação indireta foi de dez transecções lineares, totalizando 5 km 
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percorridos entre ambientes campestres e florestais, conforme ilustrado na Figura 7-60 e 

Tabela 7-45. 

 

Figura 7-60. Exemplos das fisionomias predominantemente campestre (esquerda) e florestal (direita) 
amostradas nas transecções percorridas durante o diagnóstico dos mamíferos de médio e grande 

porte na área de influência do empreendimento. 

 

Tabela 7-45. Coordenada inicial/final e fisionomia dominante nas transecções lineares (TL) percorridas 
durante o diagnóstico dos mamíferos de médio e grande porte na área de influência do 
empreendimento. 

Transecção 
Coordenadas geográficas 

Fisionomia 
Início Fim 

TL1 -28,649733 -51,401912 -28,645699 -51,404536 Campestre 

TL2 -28,632002 -51,340265 -28,632937 -51,334610 Florestal 

TL3 -28,614930 -51,355881 -28,609825 -51,357582 Florestal 

TL4 -28,606485 -51,354482 -28,601613 -51,356982 Campestre 

TL5 -28,623260 -51,382885 -28,619576 -51,379813 Florestal 

TL6 -28,636355 -51,377040 -28,631500 -51,376746 Florestal 

TL7 -28,538444 -51,343490 -28,536104 -51,348001 Campestre 

TL8 -28,551049 -51,307955 -28,549933 -51,302800 Campestre 

TL9 -28,559886 -51,311948 -28,560773 -51,307043 Campestre 

TL10 -28,621341 -51,354665 -28,619139 -51,351343 Florestal 

As espécies registradas durante a determinação indireta tiveram sua frequência de ocorrência 

(FO) calculada através da razão entre o número de transecções em que a espécie foi 

registrada e o total de transecções percorridas. Sendo assim, foi considerada “ocasional” a 

espécie com ocorrência em 10-20% das transecções; “incomum” entre 21-40%; “comum” 

entre 41-60%; “abundante” entre 61-80%; e “frequente” entre 81-100%.  

Busca ativa (visualização direta): constituiu na realização de percursos noturnos com auxílio 

de automóvel e farol de milha com capacidade de foco visual de aproximadamente 500 
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metros (1.000.000 de velas) (Figura 7-61). Os hábitats campestres e as bordas de fragmentos 

florestais foram amostrados ao longo de estradas vicinais, localizadas dentro de um polígono 

pré-determinado de aproximadamente 380 km². Os vértices do polígono possuem as 

seguintes coordenadas geográficas, em graus decimais: -28,691382/-51,208906 e -

28,690942/-51,403604 ao sul; 28,536571/-51,410333 e -28,508932/-51,315569 ao norte. O 

esforço amostral despendido com o método foi de 346 km rodados.  

 

Figura 7-61. Imagens obtidas durante as transecções realizadas à noite com auxílio de automóvel e 
farol de milha durante o diagnóstico dos mamíferos de médio e grande porte na área de influência do 

empreendimento.
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Espécimes encontrados atropelados, bem como as visualizações ocasionais obtidas 

durante os 17 dias de amostragens em campo também foram incluídos nesta 

modalidade. De maneira complementar, foram realizadas quatro transecções em 

trechos coincidentes com a linha férrea que cruza a região (Tabela 7-46), objetivando o 

aproveitamento de dados a partir da coleta de carcaças de mamíferos silvestres 

atropelados pelos trens.  

Tabela 7-46. Coordenadas inicial/final, fisionomia dominante e distância das transecções 
percorridas na ferrovia durante o diagnóstico dos mamíferos de médio e grande porte na área de 
influência do empreendimento. 

Transecção 
Coordenadas geográficas 

Fisionomia Distância 
Início Fim 

T1 -28,596130 -51,264150 -28,590092 -51,244377 Campestre 2 km  

T2 -28,594274 -51,313461 -28,586340 -51,284517 Campestre 3 km  

T3 -28,640677 -51,387277 -28,619178 -51,370595 Florestal 4 km  

T4 -28,643631 -51,401940 -28,643296 -51,389916 Florestal 1 km  

 

Armadilhas fotográficas: foram instaladas em pontos estratégicos como estradas 

abandonadas, trilhas na mata, acessos a corpos d’água e em locais onde se verificou a 

presença de indícios indiretos como tocas, pegadas, latrinas e restos de alimentação. 

Os equipamentos foram instalados a uma distância mínima de 500 metros entre cada 

unidade amostral, sempre em ambiente florestal, de maneira a assegurar o melhor 

funcionamento e a segurança do material (Figura 7-62). O esforço amostral total 

investido neste método foi de 220 armadilhas-dia (somatório do número de dias nos 

quais cada armadilha ficou em operação) instaladas em ambiente florestal (Figura 7-62). 

A Tabela 7-47 demonstra as coordenadas, fisionomia dominante e esforço amostral 

despendido. 

Os resultados obtidos através dos métodos de busca ativa e armadilha fotográfica 

permitiram quantificar o número de indivíduos registrados para cada espécie 

diagnosticada. Sendo assim, foi calculada a abundância relativa (AR) das espécies: 

ARspi = ni(100/N)%, na qual ARspi corresponde à abundância relativa da espécie “i”, ni ao 

número de exemplares registrados para a espécie “i”, e N ao número total de 

organismos na amostra. 
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Figura 7-62. Instalação da armadilha fotográfica AF01 em ambiente florestal. 

Tabela 7-47. Coordenadas, fisionomia dominante e esforço amostral despendido com uso de 
armadilhas fotográficas durante o diagnóstico dos mamíferos de médio e grande porte na área 
de influência do empreendimento. 

Armadilha Fotográfica Ano 
Coordenadas geográficas Esforço 

 (graus decimais)  (armadilha/dia) 

AF01 2010 -28,615138 -51,346206 4 

AF02 2010 -28,610369 -51,356889 4 

AF03 2010 -28,630773 -51,371751 9 

AF04 2010 -28,629757 -51,371193 9 

AF05 2018 -28,615449 -51,354987 19 

AF06 2018 -28,613481 -51,352231 18 

AF07 2018 -28,613887 -51,352488 14 

AF08 2018 -28,612422 -51,354162 11 

AF09 2018 -28,607335 -51,346543 9 

AF10 2018 -28,606917 -51,351701 10 

AF11 2018 -28,607515 -51,346266 26 

AF12 2018 -28,607423 -51,346115 11 

AF13 2018 -28,613871 -51,352083 27 

AF14 2018 -28,607273 -51,345858 27 

AF15 2018 -28,573704 -51,349965 10 
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Mamíferos de pequeno porte não-voadores (≤1 kg) 

Para o diagnóstico deste grupo de espécies foram utilizados três métodos distintos: 

captura com armadilhas não-letais, análise de egagrópilos de coruja-de-igreja (Tyto 

alba) e encontros ocasionais. 

Armadilhas não-letais: a captura de pequenos mamíferos não-voadores (ordens 

Didelphimorphia e Rodentia) foi conduzida com o uso de armadilhas não letais modelo 

Sherman (9x9x24 cm e 12x12x30 cm) (Figura 7-63). As iscas utilizadas para atração 

dos espécimes consistiram de misturas de frutas, pasta de amendoim, farinha de milho 

e essência de baunilha em diferentes proporções.  

As armadilhas foram dispostas em transecções de comprimento variado, com 10 m de 

distância entre cada unidade amostral de acordo com metodologia descrita em VOSS & 

EMMONS (1996). Devido às exigências ecológicas específicas dos pequenos 

mamíferos não-voadores, as armadilhas foram igualmente distribuídas em ambientes 

florestais e campestres, observando o estado de conservação e a presença de recursos 

alimentares no local. O esforço amostral total investido para este método foi de 1200 

armadilhas-dia (Tabela 7-48). 

 

Figura 7-63. Armadilha não-letal modelo Sherman instalada em ambiente florestal durante o 
diagnóstico dos mamíferos de pequeno porte não-voadores na área de influência do 

empreendimento. 
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Tabela 7-48. Coordenadas, fisionomia dominante e esforço amostral despendido com uso de 
armadilhas não-letais (A) durante o diagnóstico dos mamíferos de pequeno porte não-voadores 
na área de influência do empreendimento. 

Armadilhas Coordenadas geográficas 
(graus decimais) 

Fisionomia 
Esforço 

(armadilha/dia) 

AS01 -28,633926 -51,374146 Florestal 300 

AS02 -28,618241 -51,378778 Florestal 200 

AS03 -28,615536 -51,355351 Florestal 300 

AS04 -28,611310 -51,352350 Campestre 200 

AS05 -28,607398 -51,345443 Borda 100 

AS06 -28,606758 -51,342589 Florestal 100 

Alguns exemplares foram coletados para exame de caracteres crânio-dentários, visto 

que em alguns casos o caráter críptico destes animais dificulta a identificação em nível 

específico. A correta determinação dos táxons também é dificultada devido à falta de 

estudos científicos e de material zoológico de referência para região amostrada. Todo 

material coletado foi preparado em laboratório segundo protocolos de AURICCHIO & 

SALOMÃO (2002) e tombado no Museu de Ciências Naturais da Universidade Luterana 

do Brasil (ULBRA - Canoas). 

Análise de egagrópilos de coruja-de-igreja (Tyto alba): a análise de egagrópilos (pelotas 

de regurgitação) de Tyto alba é atualmente considerado um método produtivamente 

complementar na investigação da riqueza local de pequenos mamíferos (BONVICINO 

& BEZERRA, 2003; ESCARLATE-TAVARES & PESSOA, 2005; SCHEIBLER & 

CHRISTOFF, 2007) independentemente da fisionomia encontrada no local utilizado 

como abrigo (Figura 7-64 e Tabela 7-49). Isso se deve às características ecológicas 

dessa espécie de coruja, que pode se deslocar por distâncias diárias superiores a 3,2 

km para caçar em áreas com melhor oferta de alimentos (PINTO et al., 2007; DEVKAR, 

2009; MARTIN et al., 2009). 
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Figura 7-64. Coleta de egagrópilos (acima) e casal de coruja-de-igreja (Tyto alba) (abaixo) 
encontrados durante o diagnóstico dos mamíferos de pequeno porte não-voadores na área de 

influência do empreendimento. 
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Tabela 7-49. Coordenadas, tipo de abrigo e esforço amostral despendido com análise de 
egagrópilos de coruja-de-igreja (Tyto alba) durante o diagnóstico dos mamíferos de pequeno 
porte não-voadores na área de influência do empreendimento. 

Abrigo 
Coordenadas geográficas 

(graus decimais) 
Tipo de abrigo Egagrópilos 

AB1 -28,550796 -51,304182 Galpão na margem rio Ituim 145 

AB2 -28,551813 -51,357529 Igreja Vila Ituim 2 

AB3 -28,619041 -51,371116 Túnel da linha férrea 1 

AB4 -28,590319 -51,243845 Estação Férrea Silva Vargas 3 

AB5 -28,660253 -51,206869 Galpão Vila Segredo 150 

 

As partes ósseas (crânios contendo série molar) encontradas nas pelotas de 

regurgitação permitiram individualizar espécimes de pequenos mamíferos não-

voadores. A determinação específica ocorreu através de comparação com material 

crânio-dentário de referência disponível no museu da ULBRA - Canoas. 

Encontros ocasionais: consistiu nos registros aleatórios obtidos durante os 

deslocamentos pela área de trabalho. Este método contempla encontros visuais e 

capturas manuais, localização de carcaças e restos de exemplares utilizados como 

recurso por demais predadores, ou eventuais dados indiretos que possibilitem registrar 

as espécies (e.g. marcas de predação, pegadas). 

A análise conjunta dos três métodos citados permitiu estimar a abundância relativa (AR) 

dos pequenos mamíferos não-voadores, conforme o seguinte cálculo: ARspi = 

ni(100/N)%, na qual ARspi corresponde à abundância relativa da espécie “i”, ni ao número 

de exemplares registrados para a espécie “i”, e N ao número total de organismos na 

amostra. Apenas as espécies identificadas exclusivamente por determinação indireta 

não tiveram suas AR calculadas, visto a impossibilidade de quantificação dos indivíduos. 
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Mamíferos voadores 

Para o diagnóstico deste grupo de espécies foram utilizados dois métodos distintos: 

captura com redes de neblina e busca por colônias. 

Redes de neblina: foram instaladas redes de neblina de 30 m2 (12 x 2,5 m) com malha 

variando entre 20 e 25 mm, a partir de 0,5 m do solo e sustentadas por hastes de 

alumínio à altura máxima de quatro metros. As redes foram abertas a partir do 

entardecer e fechadas em horários variados, pois as condições climáticas são 

determinantes para a aplicação do método (PACHECO, 2005), sendo verificadas a cada 

0,5h. O esforço de captura, contabilizado a partir do método descrito por STRAUBE & 

BIANCONI (2002) foi de 11.815 h.m² em bordas e interior de fragmentos florestais 

(Figura 7-65 e Tabela 7-50). 

 

Figura 7-65. Rede de neblina instalada durante o diagnóstico dos mamíferos voadores na área 
de influência do empreendimento. 

Tabela 7-50. Coordenadas, fisionomia dominante e esforço amostral despendido com redes de 
neblina durante o diagnóstico dos mamíferos voadores na área de influência do 
empreendimento. 

Redes 
Coordenadas 
geográficas 

Fisionomia 
Esforço 
(h.m²) 

1 -28,640182 -51, 386518 Núcleo mata ciliar rio Ituim, no túnel do 
trem 270 

2 -28,616500 -51,355948 Borda e núcleo de mata ciliar rio Ituim, 
PCH Saltinho 10945 

3 -28.617907 -51,354734 Borda e núcleo de mata ciliar rio Ituim, 
PCH Saltinho 600 
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Busca por colônias: visando complementar os resultados obtidos nas redes de neblina 

foi realizada a busca por colônias como método alternativo. A busca de morcegos em 

abrigos ocorreu através de vistorias em habitações humanas, estrebarias, galpões, 

túneis, tubulações, ocos de árvores, frestas em rochas e em qualquer outro ambiente 

que pudesse servir de abrigo para os morcegos. A vistoria consistiu tanto na busca dos 

exemplares quanto na verificação de quaisquer indícios de sua presença (Figura 7-66). 

 

Figura 7-66. Busca por colônias de morcegos realizada em sótão de habitação humana 
(esquerda) e interior de túnel de trem (direita) durante o diagnóstico dos mamíferos na área de 

influência do empreendimento. 

A listagem de espécies registradas a partir do levantamento de dados primários foi 

complementada com dados secundários, principalmente a partir do levantamento de 

material testemunho disponível em coleções científicas regionais mantidas por 

instituições como Universidade de Caxias do Sul (UCS), Universidade Luterana do 

Brasil (ULBRA - Canoas) e Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul (FZB-RS). 

Espécies não encontradas em museus, mas citadas em relatórios técnicos ou 

bibliografia científica foram adicionadas de maneira complementar. Dados históricos 

não foram incluídos, sendo consideradas apenas as espécies cujos dados de coleta ou 

documentação remetam aos últimos 50 anos, excluindo assim a possibilidade de 

considerar espécies localmente extintas (FONTANA et al., 2003). 
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A 

 

Figura 7-67 apresenta a distribuição das armadilhas fotográficas e armadilhas não-letais 
utilizadas no diagnóstico de mamíferos não-voadores, além da localização dos pontos onde 
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foram instaladas as redes de neblina para diagnóstico dos quirópteros. Na página seguinte, a 

 

Figura 7-68, detalha a distribuição das armadilhas e redes no entorno do futuro eixo do 

barramento.  
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Figura 7-67. Distribuição espacial dos pontos de amostragem de mastofauna em relação ao 
futuro reservatório (polígono azul) e TVR. Legenda: AF = Armadilha fotográfica, AS = 

Armadilha não letal do tipo Shermann, RM = Rede para captura de morcegos. 
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Figura 7-68. Detalhe da distribuição espacial dos pontos de amostragem de mastofauna em 
relação ao futuro reservatório (polígono azul) e TVR. Legenda: AF = Armadilha fotográfica, AS = 
Armadilha não letal do tipo Shermann, RM = Rede para captura de morcegos. 
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7.2.2 RESULTADOS 

7.2.2.1 Flora 

7.2.2.1.1 Padrões fitogeográficos 

A área de influência da PCH Saltinho, na região do Planalto das Araucárias, em termos 

fitogeográficos situa-se em uma área de transição entre os campos de cima da serra e 

a floresta que acompanha o vale do rio Ituim. 

De acordo com a classificação adotada pelo Projeto RADAMBRASIL (IBGE, 1986), os 

campos fazem parte da formação “Savana Gramíneo-lenhosa com Floresta de Galeria”, 

enquanto que a floresta classifica-se como “Floresta Estacional Decidual – Montana”.  

Nos campos, típicos da região do planalto, predominam gramíneas como Andropogon 

lateralis (capim-caninha), A. selloanus (capim-plumas-brancas), Agrostis montevidensis, 

Calamagrostis viridiflavescens, Eragrostis polytricha (capim-serenado), Aristida jubata 

(capim-barba-de-bode) e diversas espécies de Paspalum, sobretudo nas partes mais 

enxutas. 

Muitas vezes ocorrem manchas de vegetação arbustiva entremeadas ao campo, onde 

ocorrem diversas espécies de Baccharis, Eryngium spp., Pteridium aquilinum 

(samambaia-das-taperas) e Ulex europeus (tojo), sendo esse último uma espécie 

exótica introduzida com o gado na região. 

As formações campestres estão muitas vezes associada a solos rasos, sujeitos a 

queimadas periódicas, embora apresente uma riqueza de espécies elevada, como 

atestam diversos estudos realizados na região. 

Os campos da região encontram-se entremeados com manchas de vegetação florestal 

com o predomínio de elementos oriundos da mata com araucária (Floresta Ombrófila 

Mista). Na natureza, torna-se difícil delimitar os limites entre uma e outra formação, em 

função das semelhanças ecológicas de seus locais de ocorrência, observando-se uma 

tendência ao avanço da formação arbórea sobre as áreas de campo (em forma de 

capões, matas de galeria ou agrupamentos quase puros de araucária). RAMBO (1956) 

observa que, no planalto, o mato é uma função direta da acidentação do relevo e da 

quantidade de água disponível no solo. 

Enquanto que as áreas campestres dominam o planalto, entremeadas aos capões da 

mata com araucária, o vale do rio Ituim era originalmente ocupado pela Floresta 
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Estacional Decidual. O Levantamento de Recursos Naturais do IBGE (1986) define três 

unidades fitofisionômicas distintas para essa formação, das quais somente uma ocorre 

na região em questão: a Floresta Montana, que ocupa cotas entre 400 m e 1.000 m. 

Essa formação apresenta um período em que cerca de 70% a 80% das árvores do 

estrato emergente perdem grande parte de sua folhagem, ocorrendo em áreas disjuntas 

que se apresentam bastante expressivas, sendo sua distribuição regulada pela altitude, 

de acordo com as latitudes onde são encontradas. 

A floresta apresenta uma estratificação vertical que compreende cinco estratos: um 

emergente, descontínuo, quase que integralmente formado por espécies deciduais cuja 

altura pode atingir até 30 m, como Apuleia leiocarpa (grápia), Parapiptadenia rigida 

(angico-vermelho), Cordia trichotoma (louro-pardo), entre outras. Esses elementos 

arbóreos caducifólios são de origem tropical e, ao ocuparem o sul do Brasil, onde 

inexistem as secas típicas do seu ambiente original, tiveram o frio dos meses de inverno 

como agente causador da perda da folhagem, num fenômeno conhecido como "seca 

fisiológica". 

O segundo estrato mostra-se em geral bastante fechado, com o predomínio de árvores 

perenifólias com alturas em torno de 20 m, com diversas lauráceas e leguminosas, com 

destaque para Nectandra megapotamica (canela-merda), abundante em matas de toda 

a região. A esse segue-se um estrato de arvoretas, formado em geral por poucas 

espécies típicas dessa faixa, além de indivíduos jovens dos estratos superiores. Aqui se 

destacam Gymnanthes concolor (laranjeira-do-mato), Sorocea bonplandii (cincho) e 

Trichilia claussenii (catiguá). 

Nas porções mais próximas ao solo encontra-se finalmente um estrato arbustivo, 

dominado por espécies de piperáceas e rubiáceas, além de eventuais touceiras de 

taquaras dos gêneros Bambusa, Chusquea e Merostachys, e um estrato herbáceo, onde 

predominam pteridófitas e gramíneas dos gêneros Pharus e Olyra. 

Nas áreas alteradas que se encontram em processo de regeneração, ocorre uma 

vegetação secundária dominada por um grupo relativamente restrito de espécies, com 

destaque para Solanum mauritianum (fumo-brabo), Baccharis dracunculifolia (vassoura-

braba), Trema micrantha (grandiúva) e Bauhinia forficata (pata-de-vaca). 
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7.2.2.1.2 Composição e estrutura florística 

A vegetação da área de influência direta (AID) da PCH Saltinho encontra-se degradada, 

quando se consideram suas características originais. Os ambientes naturais foram 

modificados pela exploração madeireira e para utilização das terras para pecuária e 

agricultura, reduzindo e fragmentando as formações vegetais naturais. 

Atualmente, a vegetação natural está inserida numa matriz de pecuária e silvicultura de 

Pinus (Figura 7-69), estando restrita a áreas pouco férteis (encostas íngremes e solos 

litólicos) ou protegidas por lei (margem de corpos hídricos) (Figura 7-70). 

Algumas propriedades rurais mantêm pequenos rebanhos de bovinos e caprinos, 

existindo então áreas campestres (potreiros). Pelas características geomorfológicas e 

florísticas, sugere-se que esses campos não são naturais, sendo criados por 

desmatamento e mantidos pela pressão de herbivoria e pisoteio dos rebanhos. Nessas 

propriedades, a vegetação florestal também é impactada pelo gado, que utiliza as áreas 

florestais para refúgio e forrageamento, causando o raleamento do sub-bosque e 

dificultando a regeneração (Figura 7-71). Além disso, foram encontrados vários locais 

desmatados na beira do rio, utilizados para acampamento (Figura 7-72). 

 

Figura 7-69. Área de influência direta (AID) da PCH Saltinho, margem esquerda do rio Ituim, 
junto ao local de implantação do barramento. No detalhe, reflorestamento de Pinus. 
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Figura 7-70. Manchas de vegetação nativa ocorrem na beira do rio Ituim.  

 

 

Figura 7-71. Ocorrem áreas campestres (potreiros) destinadas à criação de gado na AID do 
empreendimento; margem esquerda do rio Ituim. 
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Figura 7-72. Local utilizado para acampamento, margem direita do rio Ituim. 

A maioria das manchas florestais na AID do empreendimento encontra-se em estágio 

médio de sucessão. Ocorrem também, mas em menor quantidade, manchas com 

vegetação em estágio avançado de sucessão. Essas manchas florestais, tanto em 

estágio médio como em estágio avançado estão situadas em áreas impróprias para 

agricultura e pecuária e por isso estão se recuperando após desmatamento. 

Manchas florestais em estágio inicial de sucessão foram encontradas em áreas 

próximas ao rio, nas proximidades do local onde será instalado o barramento, na 

margem esquerda.  

Levantamento qualitativo 

Foram identificadas na AID da PCH Saltinho 135 espécies de plantas vasculares, 

pertencentes a 52 famílias botânicas (figura 5.44). Dessas, 64 espécies são arbóreas, 

26 são epifíticas, 10 arbustivas e 67 herbáceas (Figura 7-73). 
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Figura 7-73. Proporção de espécies por hábito identificadas na AID da PCH Saltinho. 

As espécies arbóreas presentes no levantamento são geralmente relacionadas aos 

estágios iniciais e médio de sucessão (Sebastiania commersoniana, Allophylus edulis, 

Solanum mauritianum, Solanum ramulosum, Myrcia oblongata, Lithraea brasiliensis, 

Casearia decandra, Cupania vernalis, Piptadenia gonoacantha, Matayba elaeagnoides, 

Zanthoxylum rhoifolium). Já nas localidades amostradas mais próximas às margens do 

rio Ituim e encostas com grande declividade, foram encontradas maiores frequências de 

espécies de dossel (Ocotea pulchella, Nectandra megapotamica, Myrcianthes gigantea 

(Figura 7-74), Cedrela fissilis, Araucaria angustifolia, Parapiptadenia rigida) e 

populações de xaxim arborescente (Dicksonia sellowiana). 
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Figura 7-74. Exemplar de Myrcianthes gigantea presente na área de estudo 

A lista de espécies herbáceas e epifíticas na área do empreendimento possui 18 famílias 

distribuídas em 71 espécies, com representantes dos grupos de angiospermas e grupo 

de samambaias e licófitas. O maior número de espécies por família foi observado em 

Polypodiaceae (13 espécies), seguido de Orchidaceae (12 espécies) e Pteridaceae (11). 

Polypodiaceae e Orchidaceae apresentaram predominância de espécies epifíticas, 

enquanto que Pteridaceae, por espécies do componente herbáceo (com exceção de 

Vittaria lineata). 

Dentre as espécies mais abundantes no componente herbáceo destacamos a presença 

das espécies de samambaias: Blecnhum occidentale, Anemia phyllitidis, Adiantum 

raddianum, Asplenium clausenii, Thelypteris hispidula e Selaginella muscosa. Dentre as 

espécies raras, destacamos Doryopteris nobilis e D. patula. 



  

229 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH SALTINHO 

 

 

Para o componente epifítico a maior abundância e frequência observada na área de 

estudo foi verificada para a espécie Microgramma squamulosa, seguida de Pecluma 

sicca e Asplenium gastonis. 

As famílias de angiospermas com maior riqueza encontradas na área de estudo do 

empreendimento foram Orchidaceae com 17 espécies, seguida de Myrtaceae com 11 

espécies, Lauraceae e Solanaceae com 4 espécies cada. Entre as pteridófitas, as 

famílias com maior riqueza de espécies foram Polypodiaceae (13 espécies) e 

Pteridaceae (11 espécies) (Figura 7-75). A lista florística é apresentada na Tabela 7-51. 

 

Figura 7-75. Principais famílias com maior riqueza encontradas na AID da PCH Saltinho. 

Tabela 7-51. Lista das espécies de plantas vasculares identificadas na AID da PCH Saltinho, rio 
Ituim, RS. Hábito arbóreo (Ar), arbustivo (Ab), epifítico (Ep), herbáceo (Er) e Lianas (Li). Espécie 
ameaçada de extinção ou protegida por lei (*). Espécie exótica (**). 

Família botânica/Nome Científico Nome popular Hábito 

ANACARDIACEAE   

Lithraea brasiliensis Marchand bugreiro Ar 

Schinus terebinthifolius Raddi aroeira-vermelha Ar 

ANEMIACEAE   

Anemia phyllitidis avenca-de-espiga Er 

Anemia tomentosa avenca-de-espiga Er 

Anemia simplicior avenca-de-espiga Er 

ANNONACEAE   

Annona rugulosa (Schltdl.) H.Rainer araticum Ar 

Annona neosalicifolia H.Rainer araticum Ar 

Guatteria australis A. St-Hill. (*) pindaíba Ar 

APIACEAE   

Eryngium horridum Malme caraguatá Er 
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Família botânica/Nome Científico Nome popular Hábito 

AQUIFOLIACEAE   

Ilex theezans Mart. ex Reissek caúna Ar 

ARAUCARIACEAE   

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze (*) araucária Ar 

ARECACEAE   

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá Ar 

ASPLENIACEAE   

Asplenium claussenii samambaia Er 

Asplenium gastonis samambaia Ep 

Asplenium radicans samambaia Er 

ASTERACEAE   

Baccharis crispa Spreng. carquejinha Er 

Baccharis dracunculifolia DC. vassourinha Ab 

Dasyphyllum tomentosum (Spreng.) Cabrera sucará Ar 

ATHYRIACEAE   

Deparia petersenii samambaia Er 

BLECHNACEAE   

Blechnum auriculatum  Er 

Blechnum occidentale  Er 

Lomaridium acutum  Er 

Parablechnum cordatum  Er 

BORAGINACEAE   

Cordia americana (L.) Gottschling & J.S. Mill. guajuvira Ar 

BROMELIACEAE   

Aechmea calyculata (E. Morren) Baker  bromélia Ep 

Bromelia antiacantha Bertol. bromélia Ep 

Billbergia nutans H. Wendl. Ex Regel  bromélia Ep 

Dyckia maritima Baker (*) gravatá Er 

Tillandsia geminiflora Brogn.  cravo-do-mato Ep 

Vriesea friburgensis Mez  Ep 

Vriesea gigantea  Ep 

CACTACEAE   

Cereus hildmannianus K. Schum. cacto Ab 

Lepismium warmingianum cacto Ep 

Parodia ottonis (Lehmann) N. P. Taylor (*) tuna Er 

Rhipsalis floccosa Salm-Dyck ex Pfeiff. cacto Ep 

CUNONIACEAE   

Lamanonia ternata Vell. guaraperê Ar 

DENNSTAEDTIACEAE   

Pteridium arachnoideum  Er 

Dennstaedtia globulifera  Er 

DRYOPTERIDACEAE   

Ctenitis sp.1  Er 

Ctenitis sp.2  Er 

Ctenitis sp.3  Er 
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Família botânica/Nome Científico Nome popular Hábito 

Ctenitis submarginalis   Er 

Polystichum montevidense  Er 

Rumohra adiantiformis samambaia-preta Er 

DYCKSONIACEAE   

Dicksonia sellowiana Hook. (*) xaxim Ab 

EBENACEAE   

Diospyros inconstans Jacq. maria-preta Ar 

ELAEOCARPACEAE   

Sloanea monosperma Vell. carrapicheira Ar 

ERYTHROXYLACEAE   

Erythroxylum cuneifolium (Mart.) O.E. Schultz  Ar 

EUPHORBIACEAE   

Sapium glandulosum (L.) Morong. leiteiro Ar 

Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill.  Ar 

Sebastiana commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs branquilho Ar 

FABACEAE   

Ateleia glazioviana Baill. timbó Ar 

Calliandra tweediei Benth. topete-de-cardeal Ab 

Dalbergia frutescens (Vell.) Britton  Ar 

Lonchocarpus campestris Mart. ex Benth. rabo-de-bugio Ar 

Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan angico Ar 

GESNERIACEAE   

Sinningia macrophylla  Er 

HYMENOPHYLLACEAE   

Didymoglossum hymenoides  Ep 

LAURACEAE   

Nectandra grandiflora Nees canela-amarela Ar 

Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez canela-merda Ar 

Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. canela Ar 

Ocotea pulchella (Nees) Mez canela-do-brejo Ar 

MALVACEAE   

Luehea divaricata Mart. açoita-cavalo Ar 

MELASTOMATACEAE   

Miconia hiemalis A.St.-Hil. & Naudin ex Naudin pixirica Ab 

MELIACEAE   

Cedrela fissilis Vell. cedro Ar 

MYRSINACEAE   

Myrsine lorentziana (Mez) Arechav. capororoca Ar 

Myrsine umbellata Mart. capororoca Ar 

MYRTACEAE   

Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O.Berg murta Ar 

Campomanesia xanthocarpa O. Berg guabiroba Ar 

Eugenia hiemalis Cambess. guamirim-burro Ab 

Eugenia rostrifolia D. Legrand batinga Ar 

Eugenia speciosa Cambess. araçá Ar 
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Família botânica/Nome Científico Nome popular Hábito 

Eugenia uniflora L. pitangueira Ar 

Myrcia oblongata DC. guamirim Ab 

Myrcia palustris DC. pitangueira-do-mato Ar 

Myrcia splendens (Sw.) DC. guamirim Ar 

Myrcianthes gigantea (D. Legrand) D. Legrand araçá-do-mato Ar 

Myrcianthes pungens (O.Berg.) D. Legrand guabiju Ar 

OPHIOGLOSSACEAE   

Botrypus virginianus (L.) Michx.  Er 

ORCHIDACEAE   

Aspidogyne argentea (Vell.) Garay  Er 

Acianthera aveniformis (Hoehne) C.N. Gonç. & Waechter  Ep 

Acianthera pubescens (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase  Ep 

Anathallis linearifolia (Cogn.) Pridgeon & M.W. Chase  Ep 

Brasiliorchis porphyrostele (Rchb.f.) R.B.Singer et al.  Ep 

Campylocentrum aromaticum Barb. Rodr.  Ep 

Capanemia micromera Barb. Rodr.   Ep 

Cyclopogon chloroleucus Barb.Rodr.  Er 

Cyclopogon warmingii (Rchb.f.) Schltr.  Er 

Epidendrum sp.  Er 

Gomesa riograndensis (Cogn.) M.W.Chase & N.H.Williams  Ep 

Habenaria sp.  Er 

Malaxis parthonii C.Morren chuva-de-ouro Ep 

Mesadenella cuspidata (Lindl.) Garay  Er 

Trichocentrum pumilum (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams chuva-de-ouro Ep 

Octomeria sancti-angeli Kraenzl.  Ep 

Platyrhiza quadricolor Barb.Rodr.  Ep 

PIPERACEAE   

Peperomia cf. catharinae  Ep 

Peperomia trineura  Ep 

POACEAE   

Agrostis montevidensis  Er 

Andropogon lateralis capim-caninha Er 

Andropogon selloanus capim-plumas-brancas Er 

Aristida jubata  Er 

Calamagrostis viridiflavescens  Er 

Eragrostis polytricha capim-serenado Er 

Merostachys multiramea Hack.  Ab 

PODOCARPACEAE   

Podocarpus lambertii Klotzsch ex Endl. pinheiro-bravo Ar 

POLYPODIACEAE   

Campyloneurum nitidum  Ep 

Campyloneurum rigidum  Ep 

Microgramma squamulosa cipó-cabeludo Ep 

Niphidium rufosquamatum  Ep 

Pecluma recurvata  Ep 
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Família botânica/Nome Científico Nome popular Hábito 

Pecluma sicca  Ep 

Pecluma sp.  Ep 

Pleopeltis hirsutíssima  Ep 

Pleopeltis polypodioides  Ep 

Pleopeltis pleopeltifolia  Ep 

Serpocaulon catharinae  Er 

PROTEACEAE   

Roupala brasiliensis Klotzsch. carne-de-vaca Ar 

ROSACEAE   

Prunus myrtifolia (L.) Urb. pessegueiro-bravo Ar 

PTERIDACEAE   

Adiantopsis chlorophylla   Er 

Adiantum digitatum avenca Er 

Adiantum lorentzii avenca Er 

Adiantum raddicans avenca Er 

Doryopteris concolor  Er 

Doryopteris nobilis  Er 

Doryopteris pentagona  Er 

Doryopteris patula  Er 

Doryopteris triphylla  Er 

Pteris deflexa  Er 

Vittaria lineata  Ep 

RUBIACEAE   

Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum. quina Ar 

Psychotria vellosiana Benth. café-do-mato Ar 

Randia ferox (Cham. & Schltdl.) DC. marmeleiro Ar 

RUTACEAE   

Zanthoxylum rhoifolium Lam. mamica-de-cadela Ar 

SALICACEAE   

Casearia decandra Jacq. guaçatunga Ar 

SAPINDACEAE   

Allophylus edulis (A. St.-Hil., Cambess. & A. Juss.) Radlk. chal-chal Ar 

Cupania vernalis Cambess. camboatá-vermelho Ar 

Matayba elaeagnoides Radlk. camboatá-branco Ar 

SAPOTACEAE   

Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. aguaí-vermelho Ar 

SELAGINELLACEAE   

Selaginella muscosa Spring  Er 

Selaginella sellowii Hieron.  Er 

Selaginella sp.  Er 

SOLANACEAE   

Solanum compressum L.B. Sm. & Downs coerana Ar 

Solanum mauritianum Scop. cuvitinga Ar 

Solanum ramulosum Sendtn. fumeiro Ar 

Solanum swartzianum Roem. & Schult. pau-fumo Ar 
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Família botânica/Nome Científico Nome popular Hábito 

SYMPLOCACEAE   

Symplocos uniflora (Pohl) Benth. pau-de-canga Ar 

THELYPTERIDACEAE   

Macrothelypteris torresiana (**)  Er 

Christella hispidula  Er 

Amaropelta amambayensis  Er 

THYMELAEACEAE   

Daphnopsis racemosa Griseb. embira Ab 

WINTERACEAE   

Drimys brasiliensis Miers (*) casca-d´anta Ar 

 

Espécies ameaçadas de extinção 

Foram identificadas sete espécies que constam na Lista das Espécies Ameaçadas de 

Extinção da Flora do Rio Grande do Sul, divulgada pela Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente (SEMA) e oficializada pelo Decreto Estadual n° 52.109/2014 (Tabela 7-52). 

Tabela 7-52. Espécies da AID da PCH Saltinho que constam na Lista das Espécies Ameaçadas 
de Extinção da Flora do Rio Grande do Sul. Legendas: Hábito arborescente (Ar), arbustivo (Ab), 
epifítico (Ep) ou herbáceo (Er). Categoria criticamente em perigo (CR), e vulnerável (VU). 

Família botânica/Nome Científico Nome popular Hábito Categoria 

ANONNACEAE    

Guatteria australis A.St.-Hill. pindaíba Ar VU 

ARAUCARIACEAE    

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze pinheiro-do-paraná Ar VU 

BROMELIACEAE    

Dyckia maritima Baker gravatá Er VU 

CACTACEAE    

Parodia ottonis (Lehmann) N.P. Taylor tuna Er VU 

DYCKSONIACEAE    

Dicksonia sellowiana Hook. xaxim Ab VU 

OPHIOGLOSSACEAE    

Botrypus virginianus (L.) Michx. samambaia Er VU 

WINTERACEAE    

Drimys brasiliensis Miers (*) casca-d´anta Ar VU 

Dentre as espécies ameaçadas de extinção encontradas no levantamento, destacaram-

se as populações de Dicksonia sellowiana Hook., que foram localizadas em nove pontos 

da área de estudo (Tabela 7-53). 
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Tabela 7-53. Localização das populações de Dicksonia sellowiana Hook. observadas na área da 
PCH Saltinho (datum SIRGAS2000). 

População 
Coordenadas Geográficas 

(graus decimais) 
N° indivíduos Média altura Idade estimada 

1 -
28,620910 -51,355170 20 3,5 m 100 a 150 anos 

2 -
28,613600 -51,351450 8 4,0 m 150 a 200 anos 

3 -
28,614390 -51,351150 12 3,5 m 100 a 150 anos 

4 -
28,611470 -51,349670 50 3,0 m 70 a 120 anos 

5 -
28,610030 -51,348130 40 2,0 m 50 a 100 anos 

6 -
28,610180 -51,348260 15 4,0 m 150 a 200 anos 

7 -
28,609750 -51,347440 20 4,5 m 170 a 230 anos 

8 -
28,609090 -51,,344970 3 4,0 m 150 a 200 anos 

9 -
28,609680 -51,344600 4 3,0 m 50 a 100 anos 

As demais espécies ameaçadas de extinção foram registradas em diferentes pontos de 

amostragem do estudo (Tabela 7-54). A Figura 7-76 mostra indivíduos de Dyckia 

maritima (gravatá), na categoria Vulnerável. 

Tabela 7-54. Localização dos exemplares de espécies ameaçadas de extinção protegidas por lei 
na área da PCH Saltinho.  

Espécie Local Coordenadas Geográficas 

Araucaria angustifolia 
P4 Avançado -28,610680;  -51,348770 

Guatteria australis 

Araucaria angustifolia 
P10 Médio -28,615350;  -51,349980 

Drimys brasiliensis 
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Espécie Local Coordenadas Geográficas 

Araucaria angustifolia P22 Médio -28,597900;  -51,348750 

Araucaria angustifolia P30 Avançado -28,605450;  -51,340840 

Araucaria angustifolia 
P31 Médio -28,607620;  -51,340000 

Guatteria australis 

Araucaria angustifolia P36 Inicial -28,596730;  -51,345096 

Araucaria angustifolia 
P37 Médio -28,595049;  -51,349060 

Guatteria australis 

Araucaria angustifolia 
P39 Médio -28,597986;  -51,345090 

Guatteria australis 

Guatteria australis P6 Médio -28,633380;  -51,365400 

Guatteria australis P34 Inicial -28,598580;  -51,348122 

Guatteria australis 
P38 Inicial -28,596110;  -51,349320 

Dyckia marítima 

Parodia ottonis 1 Inicial -28,618643;  -51,352590 

Dyckia maritima 2 Inicial -28,618218;  -51,350950 

Dyckia maritima 3 Inicial -28,619710;  -51,353460 

Drimys brasiliensis 7 Avançado -28,597140;  51,347540 

Drimys brasiliensis 11 Médio -28,610620;  -51,345300 

Drimys brasiliensis 16 Médio -28,619880;  -51,355440 

Drimys brasiliensis P24 Médio -28,597900;  -51,348750 
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Figura 7-76. Indivíduos de Dyckia maritima (gravatá), na categoria Vulnerável, encontrados na 
AID da PCH Saltinho. 

A Figura 7-77 e Figura 7-78 mostram populações de Dicksonia sellowiana (xaxim), 

identificadas na AID da PCH Saltinho. 

 

Figura 7-77. Populações de Dicksonia sellowiana (xaxim), espécie classificada na categoria 
Vulnerável, identificadas na AID da PCH Saltinho.  
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Figura 7-78. Populações de Dicksonia sellowiana (xaxim), espécie classificada na categoria 
Vulnerável, identificadas na AID da PCH Saltinho. 

 

Levantamento quantitativo 

Durante o levantamento da vegetação na área do empreendimento, foram identificadas 

áreas florestais em estágio inicial, médio e avançado de sucessão. Os pontos de 

amostragem foram distribuídos ao longo de toda a AID do empreendimento. 

A relação entre o número cumulativo de espécies com o aumento da área amostral 

(parcela) é apresentada na Figura 7-79. 

Observa-se que a amostragem de 22 parcelas incluiu praticamente metade do número 

de espécies de árvores identificadas no inventário. A partir deste ponto, o incremento 

de espécies foi diminuindo e com 45 parcelas amostradas o número de espécies passou 

a se estabilizar, atingindo o total de 64 espécies arbóreas.  

A curva que representa os dados obtidos neste trabalho demonstra tendência à 

estabilização, podendo ocorrer um ou outro indivíduo isolado quando da instalação de 

novas unidades amostrais, mostrando que a amostragem realizada é suficiente para 

caracterizar a associação florestal em questão e que o aumento do número de pontos 
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amostrais não deve alterar significativamente os resultados alcançados. Assim sendo, 

considerando-se os dados obtidos a campo, pode-se concluir que a suficiência amostral 

foi atendida. 

 

Figura 7-79. Incremento de riqueza de espécies em função do esforço amostral para manchas 
florestais em estágio inicial, médio e avançado de sucessão na AID da PCH Saltinho. 

Vegetação em estágio inicial de sucessão 

As áreas com vegetação em estágio inicial na AID da PCH Saltinho estão localizadas 

próximas ao atual barramento, habitações e nos locais de clareiras naturais e/ou 

causadas por atividade antrópica (estradas e ferrovia). Estas áreas sofreram alteração 

devido atividades de pecuária extensiva com pequenos rebanhos de gado e ovelha. 

Foram identificadas nessa área 33 espécies (15 gêneros e 12 famílias), correspondente 

a 51% das espécies arbóreas identificadas no levantamento qualitativo. Nas áreas de 

sucessão inicial foi verificado um estrato herbáceo associado a arvoretas e pequenos 

arbustos, seguido por um componente arbóreo formado por indivíduos com fuste de 

comprimento e diâmetro reduzidos. No estrato herbáceo-arbustivo predominam 

espécies rizomatosas e cespitosas, a exemplo de bromélias, gravatás, ciperáceas (nas 

áreas paludosas) e gramíneas, com destaque para as espécies dos gêneros Eryngium 

(gravatás), Baccharis (carquejas e vassouras), Pharus (gramínea) e Rhynchospora 

(tiririca). A vegetação arbórea é representada por indivíduos jovens de pequeno porte 

(Figura 7-80), ocorrendo principalmente Lithraea brasiliensis (bugreiro), Podocarpus 
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lambertii (pinheiro-bravo), Eugenia uniflora (pitangueira) e Sebastiania commersoniana 

(branquilho). 

 

Figura 7-80. Vegetação em estágio inicial de sucessão da AID do empreendimento, os 
indivíduos arbóreos são de pequeno porte, com alguns exemplares isolados de médio porte. 

As famílias botânicas com maior riqueza na área foram Myrtaceae, com nove espécies, 

seguida de Lauraceae com quatro espécies. Euphorbiaceae, Sapindaceae e 

Annonaceae apresentaram duas espécies cada (Figura 7-81). 

 

Figura 7-81. Famílias com maior riqueza de espécies encontradas nas florestas em estágio 
inicial de sucessão da AID da PCH Saltinho. 
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Os parâmetros dendrométricos, calculados por intervalos de DAP, se encontram nas 

tabelas em anexo. Nas áreas de sucessão inicial foram registrados 1.257 indivíduos, 

que correspondem a um volume de matéria-prima florestal igual a 18,61 m³ e 24,2 mst. 

Vegetação em estágio médio de sucessão 

As florestas em estágio médio de sucessão representam as formações predominantes 

na AID da PCH Saltinho. Estas apresentam uma estrutura florestal com vários tipos de 

vegetação secundária, como as florestas ribeirinhas e as de interior de mata, havendo 

mudanças na composição florística de uma área a outra. Em linhas gerais, verifica-se a 

presença de vegetação arbóreo/arbustiva de médio porte, com DAPs médios entre 15 

e 25 cm e altura variando entre 10 a 15m; os indivíduos de grande porte chegam a 18m 

de altura e DAP de 60cm (Figura 7-82). 

O sub-bosque nestas áreas é composto por espécies arbóreas umbrófilas de poucos 

metros de altura, árvores de dossel jovens, algumas espécies de trepadeiras e bambus, 

sendo notável a espécie de bambu reptante Merostachys multiramea Hack. Porém, o 

sub-bosque está muito descaracterizado devido a presença de gado dentro dos 

fragmentos, cujo pisoteio afeta o desenvolvimento dos indivíduos. As espécies mais 

comuns nesse estrato são Campomanesia xanthocarpa (guabiroba), Casearia decandra 

(guaçatunga), Daphnopsis racemosa (embira), Sebastiania commersoniana 

(branquilho), Cupania vernalis (camboatá-vermelho) e Matayba eleagnoides (camboatá-

branco). 

O estrato arbóreo é formado por indivíduos que podem chegar a ca. 30m de altura e 

DAP entre 150 a 200cm. As espécies arbóreas mais comuns são: Podocarpus lambertii 

(pinheiro-bravo), Luehea divaricata (açoita-cavalo), Nectandra megapotamica (canela-

preta), Matayba eleagnoides (camboatá-branco), Myrcianthes gigantea (arçazeiro-do-

mato) e Lithraea brasiliensis (aroeira-brava). 
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Figura 7-82. Vegetação em estágio médio de sucessão na AID do empreendimento, estrato 
arbóreo apresenta indivíduos de médio porte. 

Foram identificadas 50 espécies arbóreas (43 gêneros e 27 famílias) nas áreas com 

vegetação em estágio médio de sucessão, o que representa aproximadamente 78% das 

espécies arbóreas identificadas no levantamento qualitativo. Myrtaceae com 10 

espécies, Lauraceae e Sapindaceae com três espécies cada, e Euphorbiaceae, 

Solanaceae e Annonaceae com duas espécies foram as famílias que apresentaram a 

maior riqueza na AID da PCH Saltinho (Figura 7-83). 
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Figura 7-83. Famílias com maior riqueza de espécies encontradas nas florestas em estágio 
médio de sucessão da AID da PCH Saltinho. 

Os parâmetros dendrométricos, calculados por intervalos de DAP, se encontram nas 

tabelas em anexo. Nas áreas em que se verificou o estágio médio de sucessão foram 

registrados 2.557 indivíduos, que correspondem a um volume de matéria-prima florestal 

igual a 63,02 m³ e 81,9 mst. 

Vegetação em estágio avançado de sucessão 

As florestas em estágio avançado de sucessão na AID da PCH Saltinho apresentam um 

dossel bem desenvolvido e diversificado, embora de caráter secundário. O sub-bosque 

é semelhante ao encontrado nas áreas em estágio médio de sucessão, sendo formado 

majoritariamente por espécies arbóreas umbrófilas de pequeno porte, indivíduos jovens 

de dossel e algumas espécies de trepadeiras e bambus. Destaca-se também no sub-

bosque a presença de populações de xaxim (Dicksonia sellowiana), que podem chegar 

a 8m de altura. Neste estrato também foi reportado o impacto causado pela presença e 

pisoteio do gado dentro dos fragmentos, impedindo o desenvolvimento dos indivíduos. 

As espécies mais comuns são Casearia decandra (chá-de-bugre), Cupania vernalis 

(camboatá-vermelho), Eugenia uniflora (pitangueira) e Schaefferia argentinensis 

(coração-de-bugre). 

O dossel apresenta-se bem diversificado com indivíduos de grande porte atingindo 

cerca de 20 metros de altura, sendo que as maiores árvores atingem mais de 30 metros 

(Figura 7-84). As espécies que se destacam no dossel são Araucaria angustifolia 

(pinheiro-do-Paraná), Lithraea brasiliensis (bugreiro), Nectandra megapotamica 
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(canela-preta), Luehea divaricata (açoita-cavalo) e Myrcianthes gigantea (araçazeiro-

do-mato). 

 

Figura 7-84. Vegetação em estágio avançado de sucessão na AID do empreendimento, estrato 
arbóreo com indivíduos de grande porte. Nessa área foram encontrados exemplares com mais 

de 30 metros de altura. 

Nas áreas com vegetação em estágio avançado de sucessão foram identificadas 45 

espécies (36 gêneros e 24 famílias), representando 70% das espécies arbóreas 

identificadas no levantamento qualitativo.  

As famílias que apresentaram maior riqueza na AID do empreendimento foram 

Myrtaceae com nove espécies, seguida por Euphorbiaceae, Lauraceae, Sapindaceae, 

Annonaceae, Solanaceae com três espécies, por último Myrsinaceae e Fabaceae com 

duas espécies cada (Figura 7-85). 

Os parâmetros dendrométricos, calculados por intervalos de DAP, se encontram nas 

tabelas em anexo. Nas áreas que apresentam estágio avançado de sucessão foram 

registrados 2.117 indivíduos, que correspondem a um volume de matéria-prima florestal 

igual a 86,8 m³ e 112,9 mst. 
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Figura 7-85. Famílias com maior riqueza de espécies encontradas nas florestas em estágio 
avançado de sucessão da AID da PCH Saltinho. 

Mapeamento de cobertura vegetal 

As manchas de vegetação nativa estão inseridas em uma matriz predominantemente 

agro-pastoril, caracterizada por pastagens antropogênicas e silvicultura (pinus). Essas 

manchas estão distribuídas principalmente nas margens do rio Ituim, tendo tamanho e 

formas diversas (Figura 7-86 e Figura 7-87). 

 

Figura 7-86. As manchas florestais nativas estão inseridas em áreas de pastagens e 
reflorestamento, no detalhe, vegetação nativa na margem do rio Ituim e acima, reflorestamento 

de pinus. 
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Figura 7-87. As manchas florestais estão distribuídas principalmente nas margens do rio Ituim. 

Considerando a área terrestre atingida pelo reservatório (22,36 ha), 17,17% são 

cobertos por vegetação em estágio avançado de sucessão, 60,21% por vegetação em 

estágio médio de sucessão e 3,45% por vegetação em estágio inicial de sucessão. Com 

relação à área de reflorestamento, 1,59% do reservatório são utilizados para o plantio  

Tabela 7-55. Cobertura vegetal na área a ser atingida pelo enchimento do reservatório e área de 
proteção permanente (APP) da PCH Saltinho. 

Classe Área (ha) % 

Vegetação em estágio avançado 3,84 17,17 

Vegetação em estágio médio 13,46 60,21 

Vegetação em estágio inicial 3,45 15,43 

Reflorestamento (pinus) 1,59 7,12 

Estradas/acessos 0,02 0,07 

Total 22,36 100,00 
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7.2.2.1.3 Traçado da alternativa escolhida da Linha de Transmissão 

Resultados 

No levantamento de campo foram identificadas 142 espécies de plantas vasculares, 

pertencentes a 61 famílias botânicas. Algumas espécies vasculares presentes ao longo 

da linha de transmissão estão demonstradas nas Figura 7-88, Figura 7-89, Figura 7-90, 

Figura 7-91, Figura 7-92 e Figura 7-93. As famílias com maior riqueza nas áreas 

amostradas foram Myrtaceae (14 espécies), Asteraceae (sete espécies), Polypodiaceae 

(sete espécies), Bromeliaceae (6 espécies), Fabaceae (seis espécies), Lauraceae (seis 

espécies), Lamiaceae (seis espécies), Orchidaceae (seis espécies) e Sapindaceae (seis 

espécies) (Tabela 7-56). 

A área do empreendimento compreende locais de cobertura vegetal florestal e 

campestre (demonstrados da Figura 7-94 à Figura 7-99). As áreas campestres 

encontram-se em grande parte degradadas, seja pela atividade pecuária ou pelos 

plantios de diferentes monoculturas (soja, azevém e pinheiro); nestas áreas encontram-

se arbustos espaçados e pequenas capoeiras. Dentre as espécies encontradas nas 

áreas campestres, foram características deste ambiente gramíneas como Andropogon 

lateralis (capim-caninha), Agrostis montevidensis, Calamagrostis viridiflavescens e 

Paspalum notatum. E espécies arbustivas do gênero Baccharis (B. uncinella, B. 

dracunculifolia, B. crispa e B. articulata), Acca sellowiana, Hypericum connatum, 

Senecio brasiliensis, Pteridium arachnoideum (samambaia-das-taperas).  

Os fragmentos florestais são heterogêneos e apresentam estágios sucessionais 

diferenciados. As áreas florestais são basicamente formadas por fragmentos em 

regeneração, constituída em parte por espécies pioneiras ou geralmente encontradas 

em estágios iniciais de sucessão (Sebastiania commersoniana, Allophylus edulis, 

Solanum mauritianum, Miconia hyemalis, Myrcia oblongata, Lithraea brasiliensis, 

Casearia decandra, Cupania vernalis, Matayba elaeagnoides). Nas localidades mais 

próximas às margens do rio e encostas com grande declividade, foram encontradas 

espécies típicas de dossel (Nectandra lanceolata, Nectandra megapotamica, 

Myrcianthes gigantea, Cedrela fissilis, Araucaria angustifolia) e populações de xaxim 

arborescente (Dicksonia sellowiana) (Tabela 7-56). 
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Figura 7-88. Espécies vasculares presentes ao longo da linha de transmissão: Dyckia aff. 
tomentosa. 

 

Figura 7-89. Espécies vasculares presentes ao longo da linha de transmissão: Dicksonia 
sellowiana. 
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Figura 7-90. Espécies vasculares presentes ao longo da linha de transmissão: Glechon ciliata. 

 

Figura 7-91. Espécies vasculares presentes ao longo da linha de transmissão: Feijoa 
sellowiana (goiabeira-serrana). 
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Figura 7-92. Espécies vasculares presentes ao longo da linha de transmissão: Parodia linkii 
(tuna). 

 

Figura 7-93. Espécies vasculares presentes ao longo da linha de transmissão: Machaerium: 
paraguariense (farinha-seca). 
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Tabela 7-56. Lista das espécies de plantas vasculares identificadas na AID da linha de transmissão, PCH Saltinho, rio Ituim, RS. 

Divisão Família Espécie Nome Popular Status Geral Forma de vida 

Angiospermae Anacardiaceae Lithraea brasiliensis bugreiro - Árvore 

Angiospermae Anacardiaceae Schinus lentiscifolia aroeira-cinza - Árvore 

Angiospermae Anacardiaceae Schinus terebinthifolia aroeira-vermelha - Árvore 

Angiospermae Annonaceae Annona neosalicifolia araticum - Árvore 

Angiospermae Annonaceae Annona rugulosa araticum - Árvore 

Angiospermae Apiaceae Eryngium horridum caraguatá  Erva 

Angiospermae Apocynaceae Aspidosperma australe guatambu - Árvore 

Angiospermae Aquifoliaceae Ilex theezans caúna - Árvore 

Angiospermae Araceae Araceae sp.  - Trepadeira 

Angiospermae Araliaceae Oreopanax fulvus tamanqueira Ameaçada/Endêmica Árvore 

Angiospermae Arecaceae Syagrus romanzoffiana jerivá - Palmeira 

Angiospermae Asteraceae Aspilia montevidense margarida  Erva 

Angiospermae Asteraceae Baccharis articulata carqueja  Arbusto 

Angiospermae Asteraceae Baccharis crispa  carqueja  Arbusto 

Angiospermae Asteraceae Baccharis dracunculifolia vassoura  Arbusto 

Angiospermae Asteraceae Baccharis uncinella vassoura Endêmica Arbusto 

Angiospermae Asteraceae Dasyphyllum brasiliense sucará - Árvore 

Angiospermae Asteraceae Senecio brasiliensis maria-mole  Subarbusto 

Angiospermae Begoniaceae Begonia sp. begônia - Erva 

Angiospermae Bignoniaceae Handroanthus albus ipê-amarelo - Árvore 

Angiospermae Blechnaceae Blechnum occidentale  - Erva 

Angiospermae Boraginaceae Cordia americana guajuvira - Árvore 



  

252 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH SALTINHO 

 

 

Angiospermae Bromeliaceae Aechmea recurvata bromélia - Epífita 

Angiospermae Bromeliaceae Dyckia aff. tomentosa caraguatá-das-pedras Endêmica Erva 

Angiospermae Bromeliaceae Tillandsia aeranthos cravo-do-mato - Epífita 

Angiospermae Bromeliaceae Tillandsia stricta cravo-do-mato - Epífita 

Angiospermae Bromeliaceae Tillandsia usneoides barba-de-pau - Epífita 

Angiospermae Bromeliaceae Vriesea friburgensis var. tucumanensis bromélia - Epífita 

Angiospermae Cactaceae Cereus hildmannianus tuna - Suculenta 

Angiospermae Cactaceae Lepismium lumbricoides  - Epífita 

Angiospermae Cactaceae Parodia linkii  tuna - Suculenta 

Angiospermae Cactaceae Rhipsalis floccosa  - Epífita 

Angiospermae Cactaceae Rhipsalis sp.  - Epífita 

Angiospermae Cardiopteridaceae Citronella gongonha laranjeira-do-banhado - Árvore 

Angiospermae Cardiopteridaceae Citronella paniculata pau-de-corvo - Árvore 

Angiospermae Celastraceae Monteverdia dasyclada café-de-jacu - Arbusto 

Angiospermae Commelinaceae Tradescantia fluminensis  - Erva 

Angiospermae Cunoniaceae Lamanonia ternata guaraperê - Árvore 

Angiospermae Cyperaceae Carex sellowiana  - Erva 

Angiospermae Erythroxylaceae Erythroxylum deciduum cocão - Árvore 

Angiospermae Escalloniaceae Escallonia bifida canudo-de-pito - Árvore 

Angiospermae Euphorbiaceae Gymnanthes klotzschiana branquilho - Árvore 

Angiospermae Euphorbiaceae Sebastiania brasiliensis braquilho-leiteiro - Árvore 

Angiospermae Fabaceae Albizia niopoides angico-branco - Árvore 

Angiospermae Fabaceae Ateleia glazioveana timbó - Árvore 

Angiospermae Fabaceae Dalbergia frutescens farinha-seca - Liana 

Angiospermae Fabaceae Erythrina falcata corticeira-da-serra Imune ao corte Árvore 
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Angiospermae Fabaceae Machaerium paraguariense farinha-seca - Árvore 

Angiospermae Fabaceae Parapiptadenia rigida angico-vermelho - Árvore 

Angiospermae Hypericaceae Hypericum connatum   Erva 

Angiospermae Iridaceae  Sisyrinchium sp.   Erva 

Angiospermae Iridaceae Cypella herbertii   Erva 

Angiospermae Lamiaceae Cunila sp. 1    Erva 

Angiospermae Lamiaceae Cunila spicata    Erva 

Angiospermae Lamiaceae Glechon ciliata - - Erva 

Angiospermae Lamiaceae Salvia procurrens sálvia  Erva 

Angiospermae Lamiaceae Salvia sp. sálvia  Erva 

Angiospermae Lamiaceae Vitex megapotamica tarumã - Árvore 

Angiospermae Lauraceae Cinnamomum amoenum canela - Árvore 

Angiospermae Lauraceae Nectandra cf. membranacea canela - Árvore 

Angiospermae Lauraceae Nectandra lanceolata canela-amarela Endêmica Árvore 

Angiospermae Lauraceae Nectandra megapotamica canela-preta - Árvore 

Angiospermae Lauraceae Ocotea puberula canela-guaicá - Árvore 

Angiospermae Lauraceae Ocotea pulchella canela-lageana - Árvore 

Angiospermae Malvaceae Luehea divaricata açoita-cavalo - Árvore 

Angiospermae Melastomataceae Miconia hyemalis pixirica - Arbusto 

Angiospermae Meliaceae Cedrela fissilis cedro Ameaçada Árvore 

Angiospermae Moraceae Ficus luschnathiana figueira Imune ao corte Hemiepífita 

Angiospermae Myrtaceae Blepharocalyx salicifolius murta - Árvore 

Angiospermae Myrtaceae Campomanesia xanthocarpa guabiroba - Árvore 

Angiospermae Myrtaceae Eugenia hiemalis guamirim - Árvore 

Angiospermae Myrtaceae Eugenia pluriflora guamirim Endêmica Árvore 
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Angiospermae Myrtaceae Eugenia uniflora pitangueira - Árvore 

Angiospermae Myrtaceae Feijoa sellowiana goiabeira-serrana - Arbusto 

Angiospermae Myrtaceae Myrcia glomerata guamirim - Árvore 

Angiospermae Myrtaceae Myrcia oblongata guamirim - Árvore 

Angiospermae Myrtaceae Myrcia palustris pitangueira-do-mato - Árvore 

Angiospermae Myrtaceae Myrcia selloi  - Árvore 

Angiospermae Myrtaceae Myrcianthes gigantea araçá-do-mato - Árvore 

Angiospermae Myrtaceae Myrcianthes pungens guabijú - Árvore 

Angiospermae Myrtaceae Myrciaria delicatula  camboim - Árvore 

Angiospermae Myrtaceae Myrrhinium atropurpureum carrapateiro - Árvore 

Angiospermae Orchidaceae Acianthera cf. hygrophila  - Epífita 

Angiospermae Orchidaceae Campylocentrum brachycarpum  Endêmica Epífita 

Angiospermae Orchidaceae Capanemia micromera  - Epífita 

Angiospermae Orchidaceae Gomesa cf. bifolia  - Epífita 

Angiospermae Orchidaceae Gomesa riograndensis chuva-de-ouro Endêmica Epífita 

Angiospermae Orchidaceae Trichocentrum pumilum  - Epífita 

Angiospermae Oxalidaceae Oxalis linarantha azedinha - Erva 

Angiospermae Piperaceae Peperomia cf. catharinae  - Epífita 

Angiospermae Piperaceae Peperomia pereskiaefolia  - Erva 

Angiospermae Piperaceae Piper aduncum  - Arbusto 

Angiospermae Piperaceae Piper sp.  - Erva 

Angiospermae Poaceae Agrostis montevidensis   Erva 

Angiospermae Poaceae Andropogon lateralis  capim-caninha  Erva 

Angiospermae Poaceae Calamagrostis viridiflavescens capim-penacho  Erva 

Angiospermae Poaceae cf. Oplismenus hirtellus  - Erva 
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Angiospermae Poaceae Merostachys cf. skvortzovii taquara-lixa Endêmica Bambu 

Angiospermae Poaceae Paspalum notatum grama-forquilha  Erva 

Angiospermae Polygonaceae Ruprechtia laxiflora marmeleiro-do-mato - Árvore 

Angiospermae Primulaceae Myrsine coriacea capororoca - Árvore 

Angiospermae Primulaceae Myrsine umbellata capororoca - Árvore 

Angiospermae Proteaceae Roupala montana carvalho - Árvore 

Angiospermae Quillajaceae Quillaja lancifolia sabão-de-soldado Ameaçada Árvore 

Angiospermae Rhamnaceae Scutia buxifolia coronilha - Árvore 

Angiospermae Rosaceae Rubus brasiliensis  - Trepadeira 

Angiospermae Rubiaceae Chomelia obtusa viuvinha - Árvore 

Angiospermae Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium mamica-de-cadela - Árvore 

Angiospermae Salicaceae Banara tomentosa  - Árvore 

Angiospermae Salicaceae Casearia decandra chá-de-bugre - Árvore 

Angiospermae Salicaceae Xylosma pseudosalzmannii sucará - Árvore 

Angiospermae Sapindaceae Allophylus edulis chal-chal - Árvore 

Angiospermae Sapindaceae Allophylus guaraniticus chal-chal - Árvore 

Angiospermae Sapindaceae Allophylus puberulus chal-chal Ameaçada/Endêmica Árvore 

Angiospermae Sapindaceae Cupania vernalis camboatá-vermelho - Árvore 

Angiospermae Sapindaceae Matayba elaeagnoides camboatá-branco - Árvore 

Angiospermae Sapindaceae Serjania sp.  - Erva 

Angiospermae Solanaceae Solanum sanctae-catharinae joá-manso - Árvore 

Angiospermae Styracaceae Styrax leprosus carne-de-vaca - Árvore 

Angiospermae Symplocaceae Symplocos uniflora sete-sangrias - Árvore 

Angiospermae Thymelaeaceae Daphnopsis racemosa embira - Arbusto 

Angiospermae Verbenaceae Glandularia peruviana   Erva 
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Angiospermae Verbenaceae Glandularia phlogiflora   Erva 

Angiospermae Vitaceae Clematicissus striata uva-do-diabo - Trepadeira 

Gymnospermae Araucariaceae Araucaria angustifolia araucária Ameaçada Árvore 

Gymnospermae Podocarpaceae Podocarpus lambertii pinheiro-bravo Endêmica Árvore 

Monilophyta Anemiaceae Anemia phyllitidis  - Erva 

Monilophyta Aspleniaceae Asplenium auritum  - Epífita 

Monilophyta Aspleniaceae Asplenium claussenii  - Erva 

Monilophyta Dicksoniaceae Dicksonia sellowiana xaxim Ameaçada Arborescente 

Monilophyta Dennstaedtiaceae Pteridium esculentum var. arachnoideum samambaia  Erva 

Monilophyta Polypodiaceae Campyloneurum austrobrasilianum  - Epífita 

Monilophyta Polypodiaceae Campyloneurum nitidum  - Epífita 

Monilophyta Polypodiaceae Microgramma squamulosa cipó-cabeludo - Epífita 

Monilophyta Polypodiaceae Pecluma cf. sicca  - Epífita 

Monilophyta Polypodiaceae Pecluma pectinata  - Epífita 

Monilophyta Polypodiaceae Pleopeltis hirsutissima  - Epífita 

Monilophyta Polypodiaceae Pleopeltis minima  - Epífita 

Monilophyta Pteridaceae Adiantum pseudotinctum avenca - Erva 

Monilophyta Pteridaceae Adiantum raddianum avenca - Erva 

Monilophyta Pteridaceae Doryopteris concolor  - Erva 

Monilophyta Pteridaceae Doryopteris pentagona  - Erva 

Monilophyta Thelypteridaceae Thelypteris hispidula  - Erva 
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Figura 7-94. Ambientes campestres e florestais presentes ao longo do traçado da linha de 
transmissão. 

 

Figura 7-95. Ambientes campestres e florestais presentes ao longo do traçado da linha de 
transmissão. 
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Figura 7-96. Ambientes campestres e florestais presentes ao longo do traçado da linha de 
transmissão. 

 

Figura 7-97. Ambientes campestres e florestais presentes ao longo do traçado da linha de 
transmissão. 
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Figura 7-98. Ambientes florestais presentes ao longo do traçado da linha de transmissão. 

 

 

Figura 7-99. Ambientes florestais presentes ao longo do traçado da linha de transmissão. 



  

260 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH SALTINHO 

 

 

 

A lista de espécies herbáceas e epifíticas na área de estudo registrou a ocorrência de 46 

espécies divididas em 25 famílias, com representantes dos grupos de angiospermas e 

samambaias. Dentre as espécies mais abundantes no componente herbáceo/epifítico 

destacamos a presença: Anemia phyllitidis, Adiantum raddianum, Asplenium clausenii, Oxalis 

bipartita, Aspilia montevidensis e Glandularia phlogiflora. Dentre as espécies de interesse 

especial de conservação, destacamos Parodia linkii e Dyckia aff. tomentosa. 

Foram registradas no levantamento sete espécies ameaçadas de extinção:  Allophylus 

puberulus, Araucaria angustifolia, Cedrela fissilis, Dicksonia sellowiana, Oreopanax fulvus, 

Parodia linkii e Quillaja lancifolia. Todas as espécies, com exceção de Cedrela fissilis e 

Quillaja lancifolia a constam na lista da flora ameaçada do Rio Grande do Sul.  

Além dos xaxins (Dicksonia sellowiana), araucárias (Araucaria angustifolia) e tunas (Parodia 

linkii), na área de estudo a tamanqueira (Oreopanax fulvus) se destacou, já que é uma 

espécie endêmica do Brasil com distribuição restrita às matas de altitude do Planalto 

Meridional e Serra da Mantiqueira. 
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7.2.2.2 Fauna 

7.2.2.2.1 Insetos Vetores 

A coleta de campo na área de influência da PCH Saltinho, realizada na primeira semana de 

março de 2018, resultou na amostragem de 175 espécimes, de sete táxons distintos, sendo 

eles: Aedes fluviatilis, Aedes crinifer, Haemagogus leucocelaenus, Anopheles strodei, Lutzia 

sp., Culex cornoator, Culex eduardoi/dolosus (Tabela 7-57). 

Tabela 7-57. Lista dos gêneros de insetos de interesse à saúde pública registrados através das 
campanhas de amostragem (verão e outono) na área de influência da PCH Saltinho, com suas 
respectivas abundâncias relativas (AR). 

Espécie Coleta 
ativa 

diurna 

Barraca de 
Shannon 

Busca ativa 
de Larvas 

Armadilha 
CDC 

Total % 

Aedes fluviatilis 1 1 43 - 45 25,71 

Aedes crinifer 2 - - - 2 1,14 

Culex cornoator - - 65 - 65 37,14 

Culex 
eduardoi/dolosus 

- - 50 - 50 28,57 

Haemagogus 
leucocelaenus 

1 - - - 1 0,57 

Lutzia sp. - - 6 - 6 3,43 

Anopheles strodei - 2 4 - 6 3,43 

Total 4 3 168 0 175 100 

 

Entre as espécies coletadas destacaram-se pela abundância, Culex coronator e Culex 

eduardoi/dolosuse Aedes fluviatilis (Figura 7-100), representando, respectivamente, 37,14%, 

28,57% e 25,71% do total. A elevada abundância dessas espécies deve-se principalmente a 

formas imaturas coletadas em criadouros formados em cavidade das rochas, no entorno do 

PC1 e PC2. Quanto à constância destacou-se Aedes fluviatilis, coletado em três dos métodos 

aplicados. 

Quanto à veiculação de agentes infeciosos, os insetos coletados estão relacionados à 

veiculação de vasta variedade de organismos (Tabela 7-58). Entre esses, os vírus da febre 

amarela, Saint Louis, Nilo ocidental e Mayaro são os de maior importância, por apresentarem 

maior potencial de causar impacto à saúde humana, por haver indício de circulação no Estado 

nos últimos anos, ou por apresentarem maior risco de emergência ou reemergência. 
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Tabela 7-58. Lista das espécies registradas para a área de influência do empreendimento através do 
levantamento de dados secundários. 

Táxon Principais criadouros Agentes infecciosos 

CULICINAE   

Aedes crinifer Cavidades no solo e rocha Não consta 

Aedes fluviatilis Cavidades no solo e rocha Protozoário da malária aviária 
e vírus da febre amarela 

Culex coronator Cavidades no solo e rocha Vírus Saint Louis, Mucambo e 
do Nilo ocidental 

Culex eduardoi/dolosus  Não consta 

Haemagogus leucocelaenus Fitotelmo Vírus da febre amarela, 
chikungunya, Mayaro 

Lutzia sp. Cavidades no solo e rocha Não consta 

ANOPHELINAE   

Anopheles strodei Cavidades no solo e rocha Não consta 

Aedes fluviatilis (Figura 7-100) é um conhecido vetor da malária aviária (Plasmodium 

gallinaceum), sendo utilizado como modelo biológico para estudos envolvendo os 

protozoários do gênero Plasmodium. Além disso, é vetor potencial do vírus da febre amarela 

silvestre e da filária (Dirofilaria immitis). Seu criadouro preferencial são coleções hídricas no 

solo, podendo ainda explorar outros criadouros, como água acumuladas em ocos de árvores 

e recipientes artificiais.  

 

Figura 7-100. Aedes fluviatilis recém emergido da pupa aquática, fotografado na área de influência 
da PCH Saltinho. 
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O complexo Culex coronator é constituído de cinco espécies que apresentam semelhança 

morfológica em larvas e fêmeas entre espécies do mesmo gênero e o Rio Grande do Sul 

compreende a área de ocorrência de Culex coronator e Culex usquatus. Esses mosquitos 

utilizam com grande versatilidade criadouros naturais e artificiais, adaptando-se a ambientes 

urbanos e silvestres. Esse complexo de espécies já foi flagrado portando os vírus da 

encefalite equina venezuelana, da encefalite Saint Louis, da encefalite Mucambo e do Nilo 

ocidental, entretanto, não se sabe ao certo o significado epidemiológico desses achados.  

O vírus da encefalite Saint Louis apresenta ciclo de transmissão envolvendo principalmente 

aves e mosquitos do gênero Culex, como Culex coronator. Ainda não foram registrados casos 

humanos dessa doença no Rio Grande do Sul, mas sua circulação no Estado já foi confirmada 

através de testes imunológicos em aves e primatas.  

O vírus da encefalite do Nilo ocidental também apresenta ciclo de transmissão envolvendo 

aves e mosquitos do gênero Culex, incluindo Culex coronator. Em 2015 foi registrado o 

primeiro caso humano da doença no Piauí e esse ano foram registrados os primeiros casos 

da doença em cavalos do Espirito Santo. Além disso, existem evidencias sorológicas de sua 

circulação no Pantanal e Amazonas. O vírus do Nilo ocidental tem ciclo de transmissão 

envolvendo aves e mosquitos, considerando o grande fluxo de aves migratórias no Brasil e 

as recentes evidências de circulação do vírus é considerado como eminente a sua expansão 

no país.  

Haemagogus leucocelaenus (Figura 7-101) possui relação com uma série de vírus como da 

febre amarela, chikungunya, Mayaro. Entre esses, o da febre amarela tem maior notoriedade 

e H. leucocelaenus é considerado vetor primário do vírus no Rio Grande do Sul (CARDOSO 

et al., 2010) e secundário no restante do Brasil. A febre amarela, na sua forma silvestre 

apresentou, no período de 1º de julho de 2017 a 6 de março de 2018, 846 casos confirmados 

no país e 260 óbitos (Ministério da Saúde, 2018). No Rio Grande do Sul ainda não foram 

registrados casos no ciclo atual da doença, que costuma ocorrer a cada oito anos. 
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Figura 7-101. Haemagogus leucocelaenus, espécie coletada na área de influência da PCH Saltinho 
(BANHOS, 2017). 

Os últimos casos da febre amarela silvestre no Rio Grande do Sul foram registrados entre 

2008 e 2009, com a confirmação de 21 casos humanos, dos quais nove evoluíram à óbito. 

Entretanto, um dos grandes impactos desse surto foram os incontáveis óbitos de bugios, 

primatas do gênero Alouatta sp., incluídos na categoria “ameaçados” (MARQUES et al., 

2003). Nesse período, muitas populações de bugios foram totalmente exterminadas, sendo 

que muitas áreas ainda não foram repovoadas pela espécie.  

O gênero Lutzia é formado por mosquitos de porte avantajado, cujas larvas apresentam 

aparelho bucal modificado para capturar larvas de outras espécies de artrópodos. Durante as 

coletas observamos as larvas desse gênero predando larvas dos gêneros Aedes e Culex, os 

mais abundantes nas coleções hídricas investigadas. Por não serem antropofílicos não 

existem registros do seu envolvimento no ciclo de transmissão de patógenos e também pouco 

se sabe sobre suas preferências. Apesar de escassas as informações sobre o gênero, o fato 

de terem sido flagrados predando larvas de outras espécies de mosquitos indicam que de 

alguma forma eles atuam no controle populacional de mosquitos de interesse em saúde. 

Além das espécies encontradas durante o levantamento, a região do empreendimento ainda 

possui relatos de ocorrência dos culicídeos vetores das espécies: Psorophora ferox, 

Sabethes albiprivus e Sabether aurescences (CARDOSOet al., 2005). Dessas espécies, a 

primeira possui maior importância em saúde, sendo vetor do vírus do Rocio, carreador de 

larvas Dermatobia hominis, cujas larvas causam miíase. 
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A formação do lago a montante do barramento possivelmente será a alteração ambiental que 

mais irá influenciar na fauna de vetores. Subindo o nível da água os criadouros formados por 

cavidades nas rochas deixarão de existir afetando o desenvolvimento das espécies que 

utilizam esses locais para o desenvolvimento de suas larvas. Por um lado, essa alteração 

pode diminuir a abundância de espécies de vetores como Aedes fluviatilis e Culex coronator, 

mas por outro, também vai afetar organismos que atuam no controle populacional dessas 

espécies, como o gênero Lutzia. 

Com o aumento do nível da água e a alteração do corpo hídrico de lótico para lêntico, novos 

nichos serão oferecidos nas margens do reservatório. Esses novos ambientes certamente 

serão explorados por espécies encontradas nesse levantamento ou outras que não foram 

detectadas por ocorrerem atualmente em baixa abundância. Com a mudança na 

competitividade entre as espécies a composição da fauna de vetores certamente será 

influenciada. 

Em empreendimentos similares no Rio Grande do Sul tem sido percebido o aumento da 

quantidade de espécies presentes, principalmente dos gêneros Anopheles e Psorohora, após 

a formação dos lagos. Quando a alteração do regime hídrico é acompanhada do 

desenvolvimento acentuado de macrófitas ainda tem sido observado o aumento de mosquitos 

da Tribo Mansoniini. Entretanto, cada ambiente responde de maneira única às alterações 

ambientais, sendo imprescindível o monitoramento da fauna de vetores ao longo da 

implantação do empreendimento. 

Visto que há um grande período de tempo passado desde as campanhas de 2010 e uma 

forma muito diferente de obtenção e tratamento dos resultados, se optou por apresentar os 

mesmos em caráter secundário, uma vez que a análise consolidada ficaria prejudicada. Vistas 

as capacidades de identificação e conhecimento acerca desse grupo faunístico tendo sido 

incrementadas, foi possível na etapa atual uma identificação em menor nível taxonômico do 

que nas campanhas anteriores. Ademais, considerando-se os ciclos de vida muito curtos em 

relação ao tempo que se passou entre as campanhas de 2010 e o presente esforço amostral, 

não há um caráter contínuo de obtenção de dados deste grupo faunístico. 

Assim, pode-se citar que durante as amostragens das duas primeiras campanhas foram 

registrados 102 espécimes (Tabela 7.59) pertencentes ao Filo Arthropoda, Classe Insecta, 

Ordem Diptera, Família Culicidae, distribuídos em nove gêneros distintos. 
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Tabela 7-59. Lista dos gêneros de insetos de interesse à saúde pública registrados através das 
campanhas de amostragem (verão e outono de 2010) na área de influência da PCH Saltinho. 

FAMÍLIA/Subfamília Tribo Gênero Verão Outono Total 

CULICIDAE      

Culicinae Aedini Aedes * 48 4 52 

  Psorophora 6 - 6 

  Haemagogus * 5 - 5 

 Culicini Culex * 7 5 12 

 Sabethini Limatus 7 - 7 

  Runchomyia 4 9 13 

  Sabethes 2 1 3 

  Phoniomiya 1 2 3 

Toxorhynchitinae  Toxorhynchites - 1 1 

Total   80 22 102 
* Gêneros que agrupam espécies hematófagas de interesse epidemiológico na área de estudo. 

Entre todas as espécies que compõem o gênero Aedes, A. aegypti e A. albopictus são as 

únicas que apresentam potencial relevância sanitária na região do empreendimento, ambas 

registradas para a área de influência através do levantamento de dados secundários (Tabela 

7-60). Aedes aegypti é considerada o principal vetor da dengue e da febre amarela urbana 

no Brasil (BORGES, 2001) e tem sua ocorrência associada a centros urbanos. O contrário 

ocorre com Aedes albopictus, vetor potencial da dengue e febre amarela silvestre (BORGES, 

2001), que habita áreas silvestres em detrimento de zonas urbanas. 

É possível afirmar que nenhum dos indivíduos de Aedes capturados pertence às espécies A. 

aegypti e A. albopictus. Tais espécies possuem caracteres diagnósticos conspícuos e de fácil 

reconhecimento, os quais não foram identificados nos indivíduos amostrados. Além disso, 

seria pouco provável a ocorrência de A. aegypti em uma área tão distante de qualquer zona 

urbanizada, devido a sua íntima associação com este tipo de ambiente. 

Tabela 7-60. Lista das espécies registradas para a área de influência do empreendimento através do 
levantamento de dados secundários. 

Gêneros Espécies 

Aedes 

Aedes aegypti 

Aedes albopictus 

Aedes serratus 

Culex 

Culex imitator 

Culex quinquefasciatus 

Culex ribeirensis 

Limatus Limatus sp. 

Mansonia * Mansonia sp. 
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Gêneros Espécies 

Psorophora 

Psorophora discrucians 

Psorophora ferox 

Psorophora holmbergii 

Psorophora saeva 

Psorophora cilipes 

Sabethes 
Sabethe salbiprivus 

Sabethes aurescens 

Trichoprosopon * Trichoprosopon compressum 

Uranotaenia* Uranotaenia nataliae 

Wyeomyia* Wyeomyia davisi 

O gênero Culex apresenta importância epidemiológica, pois está relacionado à transmissão 

da filariose e diversas arboviroses. A identificação taxonômica dos exemplares de Culex em 

nível de espécie é dificultada pelo grande número de espécies reunidas no gênero. Além 

disso, poucas de suas fêmeas portam caracteres diagnósticos marcantes e pouco variáveis 

(CONSOLI & OLIVEIRA, 1998).  

CARDOSO et al. (2005) registram a ocorrência de Culex imitator, Culex quinquefasciatus e 

Culex ribeirensis para a região dos Campos de Cima da Serra. Entre estas, somente C. 

quinquefasciatus possui importância epidemiológica, pois é vetor primário e principal da 

filariose bancroftiana no Brasil e também de arboviroses nos meios rural e urbano (CONSOLI 

& OLIVEIRA, 1998). Tal fato, porém, não se constitui em preocupação epidemiológica para o 

presente estudo, pois os focos endêmicos de filariose permanecem nas cidades de Recife, 

Belém e Maceió (MACIEL et al.,1994), nas regiões norte e nordeste do Brasil.  

O gênero Haemagogus está relacionado à transmissão da febre amarela silvestre no Brasil. 

CARDOSO et al. (2005) indicam a ocorrência de H. leucocelaenusem alguns municípios do 

Estado, que juntamente com H. janthinomys e H. albomaculatus correspondem aos principais 

vetores da febre amarela no País (CONSOLI & OLIVEIRA, 1998).  

Cabe ressaltar que Muitos Capões (onde se localiza parte da ADA do empreendimento) é um 

dos municípios gaúchos onde foi confirmada laboratorialmente a circulação do vírus da febre 

amarela (SSRS, 2010). Tal fato determina o gênero Haemagogus como o mais relevante do 

ponto de vista epidemiológico na região do empreendimento.   

Os gêneros Runchomyia e Sabethes também são relacionados ao vírus amarílico, mas com 

menor relevância. Runchomyia é considerado vetor potencial, apesar de jamais ter tido 

indivíduos encontrados naturalmente infectados com o vírus (HERVÉ & TRAVASSOS, 1983), 
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enquanto Sabethes já foi encontrado naturalmente infectado pelo vírus amarílico na América 

Central, mas até o momento não no Brasil (CONSOLI & OLIVEIRA, 1998). Sendo assim, tais 

gêneros não foram considerados relevantes do ponto de vista epidemiológico para a região 

de estudo. 

Por terem sido registrados apenas nove táxons, a elaboração de uma curva de suficiência 

amostral seria pouco informativa, pois contaria com apenas nove pontos no eixo das 

abscissas. Porém, cabe ressaltar que a segunda campanha de amostragem resultou no 

registro de apenas um gênero inédito em relação à primeira (Toxorhynchites, o qual não 

agrupa espécies hematófagas). Sendo assim, se pode afirmar que a segunda campanha 

apenas corroborou os resultados obtidos na primeira (principalmente no tocante aos 

mosquitos hematófagos, os quais se constituem no alvo do estudo), evidenciando a boa 

amostragem dos insetos de interesse à saúde pública.   

Embora não tenham sido registrados em nenhuma das duas campanhas de amostragem 

realizadas, os gêneros Mansonia, Trichoprosopon, Uranotaenia e Wyeomyia são de potencial 

ocorrência na região da PCH Saltinho (Tabela 7-60). Vale ressaltar, porém, que nenhum 

desses gêneros pode ser considerado relevante do ponto de vista da saúde pública, o que 

descarta qualquer interesse frente aos objetivos do presente estudo. 

7.2.2.2.2 Macroinvertebrados 

Lista Taxonômica 

A amostragem da comunidade bentônica na área de influência do empreendimento PCH 

Saltinho permitiu o registro de 20 taxa de macroinvertebrados, como consta na Tabela 7-61, 

os quais são comumente encontrados em águas correntes da região serrana do Rio Grande 

do Sul (PEREIRA & DE LUCA, 2003). No entanto, cabe destacar que neste curso d´água foi 

verificado um maior número de taxa de moluscos, quando comparados a outros cursos 

d´água desta região (BUENO et al., 2003; PEREIRA & DE LUCA, 2003; BUCKUP et al. 2007). 

Os moluscos registrados são comuns na bacia do Baixo Rio Jacuí e Camaquã (PEREIRA et 

al., 2000; 2012). 

Tabela 7-61. Taxa de macroinvertebrados bentônicos registrados na área de influência do 
empreendimento PCH Saltinho. 

FILO Classe/Subclasse Táxons inferiores 

ANNELIDA Clitellata/Oligochaeta  

 Clitellata /Hyrudinea  

MOLLUSCA  Gastropoda Litoglyphiidae 
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  Potamolithus sp. 

  Planorbidae 

  Biomphalaria sp. 

  Ancylidae 

  Gundlachia concentrica 

  Physiidae 

  Physa sp. 

  Bivalvia 

  Hyriidae 

  Diplodon sp. 

  Sphaeridae 

  Eupera sp. 

  Pisidium sp. 

  Sphaerium sp. 

ARTHROPODA  Insecta  

  Ephemeroptera 
  Leptophlebiidae 

  Baetidae 

  Coleoptera 

  Elmidae 

  Hemiptera 

  Corixidae 

  Diptera 

  Simulidae 

  Chironomidae 

  Tabaniidae 

 Malacostraca Hyalellidae 

  Hyalella sp 

 Arachinida Hydracarina 

  Aranae 

Abundância (N) e Abundância Relativa (%) 

As estações de coleta apresentaram distintos padrões de abundância relativa. No ponto de 

coleta E1, a montante do reservatório, Sphaeridae foi a família dominante (35,2%), seguida 

de Baetidae (25,8%) e Chironomidae (22,6%), todas enquadradas na categoria, Muito 

Numerosa (Tabela 7-62; Tabela 7-63). Já em E2, na área de alague, Oligochaeta (32,4%) e 

Baetidae (35,3%) foram dominantes, também enquadradas na categoria Muito Numerosa 

(Tabela 7-63; Figura 7-102). Na E3, a jusante do reservatório, Oligochaeta (75%) foi 

dominante, enquadrado na categoria Muito Abundante (Tabela 7-64; Figura 7-102). 

Alterações no fluxo e na morfologia de sistemas lóticos afetam a disponibilidade de habitats, 

a riqueza e diversidade de grupos faunísticos (BINDER, 1999). Na área de influência da PCH 
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Saltinho, a variação espacial da abundância relativa de taxa pode ser atribuída às distintas 

condições de hábitat, a montante, no reservatório e a jusante do mesmo. 

Tabela 7-62. Abundância (N) e abundância relativa (%) de taxa de macroinvertebrados bentônicos na 
área de influência do empreendimento PCH Saltinho, no ponto de coleta E1, a montante do 
reservatório. 

TAXA 
E1mont 

A AR (%) Escala 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Oligochaeta 1 0 0 1 0 0 2,00 0,7 Rara 

Glossiphonidae 0 0 0 0 1 0 1,00 0,3 Rara 

Hyriidae 0 0 0 0 0 8 8,00 2,8 Escassa 

Litoglyphiidae 0 1 2 3 0 0 6,00 2,1 Escassa 

Physiidae 0 0 0 0 3 4 7,00 2,4 Escassa 

Ancylidae 0 0 0 0 0 1 1,00 0,3 Rara 

Sphaeriidae 0 0 0 0 69 32 101,00 35,2 Muito Numerosa 

Leptophlebiidae 0 1 0 0 0 0 1,00 0,3 Rara 

Baetidae 7 30 36 1 0 0 74,00 25,8 Muito Numerosa 

Elmidae 1 0 1 1 0 2 5,00 1,7 Escassa 

Simulidae 3 9 4 0 0 0 16,00 5,6 Pouco Numerosa 

Chironomidae 2 13 40 2 5 3 65,00 22,6 Muito Numerosa 

Tabela 7-63. Abundância (N) e abundância relativa (%) de taxa de macroinvertebrados bentônicos na 
área de influência do empreendimento PCH Saltinho, no ponto de coleta E2, na área do reservatório. 

TAXA 
E2reser 

A AR (%) Escala 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Oligochaeta 0 2 0 1 7 1 11,00 32,4 Muito Numerosa 

Hyalellidae 1 0 0 0 0 0 1,00 2,9 Escassa 

Planorbidae 1 0 0 0 0 0 1,00 2,9 Escassa 

Sphaeriidae 0 0 0 0 0 1 1,00 2,9 Escassa 

Elmidae 0 1 0 0 0 0 1,00 2,9 Escassa 

Baetidae 0 0 1 2 6 3 12,00 35,3 Muito Numerosa 

Hydracarina 0 0 0 2 0 0 2,00 5,9 Pouco Numerosa 

Chironomidae 0 0 0 2 0 1 3,00 8,8 Pouco Numerosa 

Simulidae 0 0 0 0 1 0 1,00 2,9 Escassa 

Tabanidae 0 0 0 0 1 0 1,00 2,9 Escassa 

Tabela 7-64. Abundância (N) e abundância relativa (%) de taxa de macroinvertebrados bentônicos na 
área de influência do empreendimento PCH Saltinho, no ponto de coleta E3, a jusante do reservatório. 

TAXA E3jus A AR (%) Escala 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Oligochaeta 1 4 1 0 6 0 12,00 75 Muito Abundante 

Baetidae 0 0 0 1 0 0 1,00 6 Pouco Numerosa 

Corixidae 0 0 0 1 0 0 1,00 6 Pouco Numerosa 

Chironomidae 0 0 0 0 1 0 1,00 6 Pouco Numerosa 

Aranae 0 0 0 0 0 1 1,00 6 Pouco Numerosa 
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Figura 7-102. Densidades relativas (%) de taxa de macroinvertebrados bentônicos registrados na 
área de influência do empreendimento PCH Saltinho. 

Índices de Diversidade e BMWP 

Os valores dos índices de riqueza e diversidade encontram-se discriminados na Tabela 7-65. 

O Índice de diversidade de Shannon-Weiner (H´) apresentou valor mais elevado no E2 (1,74) 

na área do reservatório ali existente, e menos elevado no E3 (0,91) a montante do 

reservatório. Quanto ao Índice de diversidade de Shannon-Weiner máximo, o ponto E1 foi o 

de valor mais elevado (2,48), e E3 o mais baixo (1,39). A equitatividade foi mais elevada no 

E2 (0,75) e menor no E1 e E2 (0,66), o que reflete os valores de abundância relativa. O limite 

mínimo estabelecido por MAGURRAN (1988) para o Índice diversidade de Shannon-Weiner, 

em comunidades consideradas em equilíbrio ecológico é 1,5. O E2 apresentou valor acima 

desde limite, enquanto os demais pontos de coleta apresentaram valores abaixo. 

Normalmente, consideram-se valores inferiores a “2” como comunidades de baixa 

diversidade, ao passo que, valores de superiores a “5” representam comunidades de grande 

diversidade (RICKLEFS, 1996). Os valores de H´ verificados são inferiores aos limites citados, 

o que indicam baixa diversidade. Os valores baixos de diversidade e equitatividade refletem 

o elevado nível de dominância dos taxa, mencionados no item anterior. No entanto, ressalta-

se que o pequeno número amostral não permite inferir com segurança o real status de 

diversidade da comunidade amostrada. Deve-se considerar que as coletas foram realizadas 

após fortes chuvas, o que certamente afetou a estrutura da comunidade. Sob fortes 

precipitações, em cursos d´água serranos ou montanhosos, em gradientes de grande 
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declividade, predominam os mecanismos de transporte de materiais grosseiros por meio de 

saltação e rolamento, enquanto em regiões baixas e menos declivosas, predominam a 

suspensão e solução (DEY, 2014; FISRWG, 1988). Nas áreas declivosas o transporte é mais 

abrasivo e, aliado à força da água, resulta em grande instabilidade do substrato, provocando 

a consequente remoção dos organismos epibentônicos do mesmo, aqueles que colonizam a 

superfície do substrato, principalmente rochoso, ou nas primeiras camadas do mesmo. Além 

de removidos, os organismos são transportados a jusante por meio de drift (HAUER & RESH, 

1996). Estes fenômenos certamente exerceram influência sobre a composição, riqueza, 

diversidade e equitatividade da comunidade. O índice de diversidade de Simpson reflete a 

dominância de taxa na comunidade e apresenta escala inversa ao Shannon-Weiner, o que 

corrobora o valor mais elevado na verificado na E3 (0,58), onde foi verificada dominância de 

Oligochaeta e menor diversidade de acordo com o índice Shannon-Weiner. Os valores 

máximos e mínimos do Índice de riqueza de Margalef verificados respectivamente no E2 

(2,55) e E3 (1,08) estão próximos dos valores registrados por PEREIRA & DE LUCA (2003), 

entre 0,2 e 2,20, para a comunidade de macroinvertebrados da bacia do arroio Maratá, 

afluente do rio Caí, RS. Não há parâmetros para o enquadramento de comunidades com base 

neste índice, que expressa a riqueza, considerando a proporção relativa de taxa. 

A Figura 7-103 demonstra os valores dos índices de diversidade da comunidade de 

macroinvertebrados bentônicos na área de influência do empreendimento. 

Tabela 7-65. Valores dos índices de riqueza e diversidade da comunidade de macroinvertebrados 
bentônicos na área de influência do empreendimento PCH Saltinho. 

Índices 
E1-mon E2-res E3-jus 

Índice de Shannon H' 1,65 1,74 0,91 

Índice de Shannon Máximo Esperado H' max 2,48 2,30 1,39 

Equitatividade de Pielou E 0,66 0,75 0,66 

Índice de Simpson D 0,25 0,25 0,58 

Índice de Riqueza de Margalef DMg 1,94 2,55 1,08 
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Figura 7-103. Valores dos índices de diversidade da comunidade de macroinvertebrados 
bentônicos na área de influência do empreendimento PCH Saltinho. 

No que se refere a integridade biótica, os valores do índice de BMWP (Figura 7-104), no E1 

e no E2, corresponderam à classe “águas contaminadas ou poluídas (sistema alterado)”; 

enquanto no E3, à classe “águas fortemente poluídas (sistema fortemente alterado)”. Os 

efeitos das precipitações sobre a estrutura da comunidade no momento da amostragem 

também contribuem para a ocorrência de taxa resistentes, o que contribuiu para os menores 

valores do índice de integridade biótica e para o enquadramento das águas superficiais em 

classes de baixa qualidade. 

 

Figura 7-104. Valores do índice de BMWP da comunidade de macroinvertebrados bentônicos na 
área de influência do empreendimento PCH Saltinho. 
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Estrutura da Comunidade 

Com base na abundância dos taxa de macroinvertebrados bentônicos (transformação pelo 

total marginal) nos pontos de coleta, a análise de agrupamento (índice de Bray-Curtis) revelou 

a formação de três grandes grupos (Figura 7-105): um representado pela E3 (G1), a jusante 

do reservatório, um pela E2 (G2) na área de alague, e outro pela E1 (G3), a montante do 

reservatório. O mesmo padrão espacial foi verificado por meio da análise de coordenadas 

principais (PCOa) (Figura 7-106). Esta análise demonstrou por meio do diagrama de 

dispersão que o eixo 1, com maior explicação (67,6%), distinguiu os pontos E1 (montante), o 

qual está correlacionado positivamente a este eixo, e E3 (jusante), que está correlacionado 

negativamente ao eixo 1. Já o eixo 2, com menor explicação (32,4%), distinguiu o E2, na área 

de alague, dos demais pontos de coleta, E3 e E1. Desta forma todas as estações de coleta 

são distintas quanto a composição e abundância relativa de taxa. 

 

 

Figura 7-105. Agrupamento de estações de coleta, com base abundância de taxa de 
macroinvertebrados bentônicos (transformação pelo total marginal) registrados na área de influência 

do empreendimento PCH Saltinho. 
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Figura 7-106. Ordenação das estações de coleta (Análise de Coordenadas Principais – PCOa), com 
base abundância de taxa de macroinvertebrados bentônicos (transformação pelo total marginal) 

registrados na área de influência do empreendimento PCH Saltinho. 

Espécies Invasoras 

Foram detectados fragmentos de conchas de Corbicula sp., gênero bivalve invasor de origem 

asiática que foi introduzido na América do Sul (PEREIRA et al., 2012), ocasionando 

entupimentos de tubulações em hidrelétricas, especialmente no norte do país (SANTOS et 

al., 2012). A determinação específica não foi possível a partir de fragmentos, já que não foram 

preservados os caracteres diagnósticos nos mesmos. 

Espécies Ameaçadas 

Não foram encontrados crustáceos ameaçados nas coletas realizadas ao longo do trecho de 

rio avaliados, especialmente as espécies do gênero Aegla, as quais são comuns e 

amplamente distribuídas em corredeiras de rios e riachos de áreas serranas e montanhosas 

(BOND-BUCKUP & BUCKUP, 1994).  

As estações de coleta apresentaram distintos padrões de abundância relativa, o que pode 

ser atribuído às distintas condições de hábitat a montante, no reservatório e a jusante do 

mesmo. No entanto, o ponto no reservatório apresentou comunidade bentônica muito similar 

à registrada no ponto a montante, o qual está situado em trecho lótico livre de represamento 

quanto à composição de taxa. Já no ponto a jusante, foi verificada uma composição de taxa 

distinta dos demais pontos.  
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Foi verificada uma baixa diversidade de taxa, resultante da dominância de grupos de 

macroinvertebrados resistentes às perturbações ambientais, como Chironomidae, 

Oligochaeta e Simulidae, Hydracarina e Baetidae. Estes grupos também refletiram sobre os 

valores do índice de integridade biótica, o qual considera a propriedade indicadora dos 

organismos bentônicos.  

No entanto, as coletas foram realizadas após fortes chuvas, certamente influenciou a 

estrutura da comunidade, quanto à composição e abundância relativa, refletindo na riqueza, 

diversidade e integridade biótica, sendo assim a intepretação da qualidade ambiental por 

meio desta comunidade bioindicadora deve ser tomada com ressalvas. Considerações mais 

conclusivas poderão ser estabelecidas por meio da análise comparativa de mais campanhas. 

7.2.2.2.3 Peixes 

O levantamento da ictiofauna através das duas campanhas de amostragem realizadas em 

2010 resultou na captura de 775 exemplares pertencentes a 23 espécies, distribuídas cinco 

Ordens e oito Famílias. Na campanha complementar, realizada em junho de 2018 foram 

registradas 42 indivíduos, distribuídos em 11 espécies, pertencentes a quatro Ordens e cinco 

Famílias, elevando a abundância total para 817 indivíduos capturados nas campanhas de 

2010 e 2018. É importante ressaltar que a campanha de 2018 foi relizada no mês de junho, 

sendo que nos dias anteriores aos trabalhos a precipitação acumulada na região chegou a 

66 mm (www.inmet.gov.br) volume que elevou o nível dos rios, interferindo de forma negativa 

nos trabalhos de campo. Já a compilação das fontes secundárias de informação gerou uma 

lista de 35 espécies, 20 das quais não haviam sido registradas em campo, elevando o total 

para 43 espécies de peixes, distribuídas em seis ordens e 11 famílias, na área de influência 

do empreendimento. A Tabela 7-66 apresenta os resultados obtidos através das fontes de 

informações primárias e secundárias. Esses resultados mostram que Characidae foi a família 

com maior representatividade, contribuindo com 35% das espécies, seguida de Loricariidae 

com 26%, Cichlidade e Crenuchidae com 10% cada e Heptapteridae com 7%. As demais 

espécies contribuíram com 2% cada (Figura 7-107) . 
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Figura 7-107. Representação gráfica da abundância relativa das famílias em relação ao número de 
espécies registradas nos dados primários e secundários. 

. 

 

.
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Tabela 7-66. Lista das espécies de peixes registradas para a área de influência da PCH Saltinho através das campanhas de amostragem realizadas 
(Ver = verão; Out = outono) e do levantamento de dados secundários (DS). 

ORDEM/FAMÍLIA 
Nome popular 

EA1 EA2 EA3 EA4 EA5 EA6 DS 

Nome Científico ver-2010 out/10 ver-2010 out/10 jun/18 ver-2010 
out-
2010  jun/18 ver-2010 out/10 jun/18 ver-2010 out/10   

CYPRINIFORMES                       

CYPRINIDAE                       

Cyprinus carpio carpa-comum                       X 

CHARACIFORMES                            

CRENUCHIDAE                       

Characidium pterostictum canivete                    X 

Characidium orientale canivete                    X 

Characidium tênue canivete                    X 

Characidium zebra canivete                    X 

CHARACIDAE                       

Astyanax brachypterygium lambari                1    

Astyanax eigenmanniorum lambari        3 2            

Astyanax henseli lambari    7 32 2 9 52 2 5  1 5    

Astyanax lacustris 
lambari-de-rabo-
amarelo 

 7 4     3       1   X 

Astyanax scabripinnis lambari                    X1 

Astyanax xiru lambari                    X 

Astyanax sp. 1 lambari 1 4 12 86   26 154 13 12 3 3 5 1 X 

Astyanax sp. 2 lambari  22 1 13               X 

Bryconamericus iheringii lambari      1             X 

Bryconamericus sp. lambari    9 5   6 1   22 61   6 4 X 

Diapoma alburnus lambari     7     3  6       X2 

Diapoma thauma. lambari                    X 

Oligosarcus jacuiensis tambicu/branca                    X 

Oligosarcus jenynsii tambicu/branca         5           X 
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ORDEM/FAMÍLIA 
Nome popular 

EA1 EA2 EA3 EA4 EA5 EA6 DS 

Nome Científico ver-2010 out/10 ver-2010 out/10 jun/18 ver-2010 
out-
2010  jun/18 ver-2010 out/10 jun/18 ver-2010 out/10   

Oligosarcus robustus tambicu/branca                    X 

ERYTHRINIDAE                       

Hoplias malabaricus traíra         2           X 

SILURIFORMES                               

TRICHOMYCTERIDAE                       

Trichomycterus sp. bagrinho                    X 

LORICARIIDAE                       

Ancistrus brevipinnis cascudo                3   X 

Eurycheilichthys luise cascudinho                    X 

Eurycheilichthys vacariensis cascudinho 1           4  1     X 

Hemiancistrus punctulatus cascudo        2 1   1        X4 

Hisonotus laevior cascudinho                    X 

Hypostomus aspilogaster cascudo                    X 

Hypostomus commersoni cascudo    1    2 1 3 1         

Pareiorhaphis hystrix cascudinho                    X 

Pareiorhaphis sp. cascudinho                    X5,6 

Rineloricaria 
microlepidogaster 

violinha    3  1     11 2   2    

Rineloricaria sp. violinha                    X 

HEPTAPTERIDAE                       

Heptapterus mustelinus jundiá-cobra            9  2 4   X 

Rhamdella eriarcha jundiá-amarelo  7                  

Rhamdia quelen jundiá     2   2 1           X 

AUCHENYPTERIDAE                       

Glanidium sp.           1            

GYMNOTIFORMES                               

GYMNOTIDAE                       
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ORDEM/FAMÍLIA 
Nome popular 

EA1 EA2 EA3 EA4 EA5 EA6 DS 

Nome Científico ver-2010 out/10 ver-2010 out/10 jun/18 ver-2010 
out-
2010  jun/18 ver-2010 out/10 jun/18 ver-2010 out/10   

Gymnotus carapo sarapó            1         

CYRPINODONTIFORMES                               

POECILIIDAE                       

Phalloceros caudimaculatus barrigudinho          5         X 

PERCIFORMES                               

CICHLIDAE                       

Australoheros facetus cará        3 1           X3 

Australoheros taura cará                    X 

Crenicichla punctata joana 7   4    2 1   9  2 2   X 

Geophagus brasiliensis cará        13 16 3 39 11       X 

Riqueza específica   3 4 8 6 3 10 14 6 11 5 5 9 2   

Abundância total   9 40 41 145 4 68 241 29 114 83 9 29 5   

Legenda: 
1 – BERTACO & MALABARBA (2001) descreveram duas novas espécies (sendo Astyanax brachypterygium uma delas) para as porções mais elevadas da drenagem do rio Jacuí, 

ambas previamente inclusas em A. scabripinnis, cuja localidade tipo é no Rio de Janeiro. Tais autores comentam que a diagnose disponível para A. scabripinnis corresponde às 
características de um complexo formado por várias espécies que habitam o mesmo tipo de ambiente, o que é corroborado por BERTACO & LUCENA (2006). Sendo assim, 
acredita-se que o registro de A. scabripinnis, obtido através dos dados secundários, corresponda a A. brachypterygium, espécie registrada nas campanhas de amostragem 
realizadas para o presente estudo. 

2 – Diapoma alburnus foi registrada durante o levantamento de dados secundários como Astyanax alburnus, espécie realocada posteriormente no gênero Diapoma (THOMAZ et al., 
2015). 

3 – Australoheros facetus foi encontrada, durante o levantamento de dados secundários, como Cichlasoma facetum, espécie realocada posteriormente no gênero Australoheros 
(RICAN & KULLANDER, 2006). 

4 – Hemiancistrus fuliginosus, registrado durante o levantamento de dados secundários, certamente se constitui em equívoco de identificação taxonômica, pois a referida espécie não 
ocorre no sistema hidrográfico Laguna dos Patos (CARDOSO & MALABARBA, 1999). Provavelmente este registro se trate de Hemiancistrus punctulatus, espécie congênere da 
anterior e descrita pelos mesmos autores para o sistema Laguna dos Patos, onde se insere a área de estudo. 

5 – Pareiorhaphis sp. foi registrada durante o levantamento de dados secundários como Neoplecostomus sp., que é na verdade sinônimo da primeira, na área de estudo. 

6 – Pareiorhaphis sp. foi registrada durante o levantamento de dados secundários como Hemipsilichthys sp.. PEREIRA et al. (2007) realocaram em Pareiorhaphis as espécies de 
Hemipsilichthys conhecidas no Estado. 
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Se a análise se ativer ao número de exemplares capturados de cada família nas campanhas 

de 2010 e 2018 constata-se uma repetição entre aquelas mais ricas em termos de espécies 

registradas, com algumas alterações. Characidae novamente se mostrou mais significativa, 

mas desta vez com ampla maioria frente às demais, perfazendo 77% dos exemplares 

capturados (Figura 7-108). Cichlidae e Loricariidae inverteram suas representatividades, com 

o segundo e terceiro postos, respectivamente.  

 

Figura 7-108. Representação gráfica da abundância relativa das famílias em relação ao número de 
exemplares capturados para cada família durante as campanhas de amostragem. 

Characidae é a família com maior diversidade na região Neotropical, com uma estimativa que 

ultrapassa 1350 espécies (REIS et al., 2003), a grande maioria das espécies é de pequeno 

porte, não ultrapassando os 15 cm de comprimento (Figura 7-109). Cichlidae é a terceira 

família mais representativa em número de espécies, com estimativa de cerca de 571 espécies 

conhecidas (REIS et al., 2003), agrupa indivíduos com linha lateral dividida em dois ramos, 

boca protractil, corpo coberto por escamas e primeiros raios das nadadeiras dorsal e anal 

transformados em espinhos (Figura 7-110). Entre os ciclídeos mais populares estão os carás, 

acarás, joanas/micholas e tucunarés. A família Loricariidae, a segunda mais diversa, com 

cerca de 973 espécies conhecidas (REIS et al., 2003), agrupa individuos com o corpo 

achatado dorso-ventralmente, coberto por placas ósseas, e boca em posição ventral (Figura 

7-111). Os loricarídeos são popularmente conhecidos como cascudos e violas. 
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Figura 7-109. Exemplar da família Characidae capturado durante as campanhas de amostragem 
(Diapoma alburnus). 

 

 

Figura 7-110. Exemplar da família Cichlidae capturado durante as campanhas de amostragem 
(Australoheros facetus). 
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Figura 7-111. Exemplar da família Loricariidae capturado durante as campanhas de amostragem 
(Ancistrus brevipinnis). 

Quanto às espécies capturadas, Astyanax sp. 1 (lambari) foi a que apresentou maior 

abundância, totalizando 320 exemplares perfazendo praticamente 40% dos 817 exemplares 

capturados nas campanhas de 2010 e 2018. Além disso, foi a única espécie presente em 

todas as estações de amostragem realizadas em ambas as campanhas de amostragem de 

2010, o que indica que esta realmente seja a espécie de peixe mais comum e abundante na 

área de influência do empreendimento. A figura (Figura 7-112), mostra as espécies que 

colaboraram com mais de 10 exemplares nas campanhas de 2010 e 2018. 
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Figura 7-112. Representação gráfica do número de exemplares capturados para cada espécie 
registrada no presente estudo. 

Astyanax sp.1 (Figura 7-113) integra a família Characidae e pertence a um gênero cuja 

situação taxonômica não está resolvida, sendo reconhecido como um grupo polifilético por 

diversos autores. Esta espécie não se enquadra em nenhuma das descrições de espécies 

válidas disponíveis. Trata-se de um lambari com porte maior que a maioria dos representantes 

do gênero, sendo que os adultos capturados apresentam tamanho médio de 13 cm. A 

espécies provavelmente apresente dieta onívora, a exemplo de seus congêneres. 

 

Figura 7-113. Exemplar de Astyanax sp.1 (lambari) capturado durante as campanhas de amostragem. 

Outras duas espécies tiveram abundância superior a 100 exemplares capturados no presente 

estudo: Bryconamericus sp. (Figura 7-114) e Astyanax henseli (Figura 7-115), com 115 e 114 

exemplares, respectivamente. Ambas as espécies também pertencem à Characidae, o que 
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exemplifica a grande representatividade da família na comunidade amostrada, fato 

previamente reportado neste relatório (Tabela 7-66 e Figura 7-108). 

 

Figura 7-114. Exemplar de Bryconamericus sp. capturado durante as campanhas de amostragem. 

 

Figura 7-115. Exemplar de Astyanax henseli (lambari) capturado durante as campanhas de 

amostragem. 

Astyanax henseli foi descrita a partir do “Astyanax fasciatus species complex” por MELO & 

BUCKUP (2006). A espécie apresenta as porções elevadas do rio dos Sinos como localidade 

tipo, mas também é reportada para algumas poucas localidades da bacia hidrográfica do rio 

Taquari, sempre dentro do sistema hidrográfico da laguna dos Patos, a exemplo da área do 

presente estudo. Os principais caracteres diagnósticos de A. henseli em relação às espécies 

mais próximas são os dentes da mandíbula (ou dentário) bastante espaçados entre si, 

delgados e com as cúspides relativamente próximas, o que está ilustrado em comparação a 

Astyanax sp.1, na Figura 7-116. 
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Figura 7-116. Detalhes dos dentes de Astyanax henseli (esquerda) e Astyanax sp.1 (direita), 
exemplares capturados durante as campanhas de amostragem. 

No outro extremo estão três espécies que foram registradas através de apenas um exemplar 

capturado ao longo das amostragens de campo: Astyanax brachypterygium, Gymnotus 

carapo e Glanidium sp.. A primeira delas foi abordada previamente neste relatório (vide 

observações à Tabela 7-66). Gymnotus carapo (Figura 7-117) se trata de uma espécie de 

peixe-elétrico bastante desconhecida da população em geral e que normalmente se apresenta 

com maiores densidades populacionais em áreas pantanosas e de banhados, 

preferencialmente associada a várzeas de rios.  

 

Figura 7-117. Exemplar de Gymnotus carapo (carapo) capturado durante as campanhas de 

amostragem. 

Os peixes-elétricos são relativamente comuns em quase todo o território gaúcho e se 

destacam dos demais por apresentarem a capacidade de produzir descargas elétricas 

geradas a partir de células musculares modificadas (e nervosas em alguns casos) que 

perderam sua função na produção de movimentos e são utilizadas apenas para o acúmulo e 

disparo sincronizado de seus potenciais elétricos. Tais descargas elétricas apresentam ampla 

variação de potência e finalidades, especialmente em comparações inter-específicas. A 

espécie mais famosa entre os peixes-elétricos é o poraquê (Electrophorus electricus), capaz 

de produzir descargas elétricas com mais de 600 V utilizadas para sua defesa, entre outras 

finalidades, mas que não ocorre nas bacias hidrográficas do sul do Brasil. A maioria das 

espécies de peixe-elétrico é incapaz de produzir descargas elétricas intensas o suficiente para 

serem percebidas pelo ser humano (caso de G. carapo), estando sua utilização restrita à 
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comunicação intra-específica e à utilização de ecolocalização com o auxílio de sua bem 

desenvolvida linha lateral (Figura 7-118). 

 

Figura 7-118. Detalhe da porção anterior de um exemplar de Gymnotus carapo, evidenciando os 
poros extremamente desenvolvidos de sua linha lateral, especialmente na porção cefálica. 

Glanidium sp. (Figura 7-119), a terceira espécie com registro através de apenas um exemplar, 

se trata de um organismo com poucos registros em coleções científicas. Esse número baixo 

de registros leva a crer que a espécie ocorra em densidades naturalmente baixas e possua 

história de vida bastante incomum, ainda não compreendida pelos ictiólogos, não permitindo 

sua amostragem de modo eficiente. A espécie em questão é objeto de estudo por parte de 

pesquisadores da PUCRS e UFRGS.  

 

Figura 7-119. Exemplar de Glanidium sp. capturado durante as amostragens. 

Quanto às estações de amostragem estabelecidas destaca-se a EA3 por ter apresentado o 

maior número de espécies registradas, seguida pela EA4, com 16 e 12 espécies 

respectivamente (Figura 7-120). Porto outro lado, a EA6 se destaca por ter contribuído com 

apenas duas espécies para o estudo. 
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Figura 7-120. Representação gráfica do número de espécies registradas em cada EA estabelecida 
nas campanhas de amostragem de 2010 e 2018. 

Se a análise for baseada no número de exemplares obtidos em cada EA, torna-se ainda mais 

clara a prevalência dos resultados obtidos na EA3, responsável pela captura de mais de 40% 

dos peixes registrados durante as campanhas de amostragem (Figura 7-121). EA4 novamente 

se posiciona em segundo lugar, desta vez seguida de perto pela EA2, com 25% e 23% 

respectivamente. O destaque oposto fica novamente por conta da EA6, que contribui com 

apenas cinco exemplares para o estudo, menos de 1% do total registrado.  

Tais resultados já eram esperados, pois em EA3 foi aplicado o maior esforço amostral. Nesta 

estação foram instaladas baterias de redes de espera que tiveram efetividade nas capturas; 

em EA4 havia amplo gradiente de microhabitats disponíveis para os peixes e propícios à 

amostragem; e EA6 se tratava de um pequeno arroio com volume de água extremamente 

reduzido, que provavelmente seja intermitente, extinguindo-se em épocas menos chuvosas. 
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Figura 7-121. Representação gráfica do número de exemplares capturados em cada EA estabelecida 
nas campanhas de amostragem. 

Na análise temporal comparativa é importante destacar alguns aspectos. A campanha de 

2018 foi realizada no final do outono e as campanhas de 2010, no verão e início do outono, 

e, portanto, há que se considerar a situação climática como condicionadora dos resultados. É 

sabido que a abundância dos peixes é fortemente influenciada, principalmente pela 

temperatura, em função da ausência de controle térmico pois os peixes são pecilotérmicos, 

ou seja, a temperatura do seu corpo varia de acordo com a do ambiente, determinando maior 

ou menor atividade em função dessa variável climática. 

Assim, era esperado que os resultados da campanha de outono em 2018 apresentasse 

valores de riqueza e abundância menores do que aqueles obtidos em 2010. Os valores 

obtidos corroboram essa hipótese, pois em EA2 obteve-se oito e seis espécies no verão e 

outono, respectivamente, e três espécies no outono de 2018; em EA3 os valores foram 10, 14 

e seis, respectivamente; e em EA4, foram 11, cinco e cinco, respectivamente. Em relação à 

abundância total de exemplares capturados as diferenças também foram constatadas:  

• EA2: 41 (verão); 145 (outono/10); 4 (outono/18); 

• EA3: 68 (verão); 241 (outono/10); 29 (outono/18);  

• EA4: 114 (verão); 83 (outono/10); 9 (outono/18). 

Cabe destacar que os valores mais expressivos obtidos em EA3 estão relacionados à captura 

em redes de espera, que tiveram efetividade somene nesse em função da característica 

lêntica de suas águas. 



  

290 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH SALTINHO 

 

A equivalência proporcional entre os valores de riqueza e abundância entre as campanhas de 

2010 e 2018 indicam que, decorrido esse período, não houve alteração ambiental que 

afetasse a ictiofauna. 

Os resultados obtidos permitem inferir que a área de influência do empreendimento apresenta 

uma comunidade ictiofaunística complexa e relativamente rica. Podem ser encontradas 

espécies detritívoras (Hypostomus spp.), onívoras (Astyanax spp), carnívoras (Rhamdia aff. 

quelen) e piscívoras (Oligosarcus spp.). Entre as espécies encontradas, estão contempladas 

distintas estratégias alimentares (TOWNSEND et al., 2003), desde predadores de tocaia 

(Hoplias malabaricus), até predadores de procura ativa (Oligosarcus spp.); e diferentes 

estratégias reprodutivas, desde espécies que optam por lançar centenas de diminutos 

ovócitos à própria sorte (Diapoma alburnus) até aquelas que optam por menor prole e maior 

cuidado parental (Geophagus brasiliensis). Também podem ser encontradas espécies 

caracteristicamente adaptadas a diferentes gradientes ambientais, variando desde as que 

vivem em ambiente lótico (Bryconamericus sp.) até as viventes em ambiente lêntico (Hoplias 

malabaricus).  

A análise da representação gráfica do número acumulado de espécies registradas ao longo 

dos dias de amostragem (curva de suficiência amostral, Figura 7-122) permite a visualização 

de dois momentos distintos ao longo da amostragem. O primeiro momento se apresenta com 

acentuada inclinação da curva, indicando grande volume de espécies registradas em curto 

espaço de tempo. Tal momento se estende até o dia 23/04 (correspondendo a toda a primeira 

campanha e ao primeiro dia da segunda campanha de 2010) e concentra 21 das 25 espécies 

registradas, ou seja, 84% das espécies em apenas 46,66% do esforço total de amostragem. 

Após o período inicial seguem-se oito dias de amostragem, que representam 53,33% do 

esforço amostral. Nessa fração da amostragem foram registradas apenas quatro espécies, as 

quais representam 16,00% do total de registros. Com isso, se infere que o número de espécies 

registradas neste trabalho se aproxima bastante do número real de espécies que se 

encontravam na área de influência do empreendimento na ocasião das campanhas de 

amostragem. Vale ressaltar que na segunda campanha de 2010 foi obtido o registro de 

apenas cinco espécies inéditas em relação à primeira, e na campanha realizada em 2018 

foram acrescentadas duas novas espécies a lista, corroborando a eficiência do método 

empregado. 
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 Figura 7-122. Representação gráfica do número acumulado de espécies ao longo dos dias de 
amostragem (2011 e 2018). 

Não foram registradas espécies listada no Livro Vermelho da Fauna Ameaçada de Extinção 

do Rio Grande do Sul (FONTANA et al., 2003), bem como citadas nas listas das espécies 

ameaçadas de extinção do Rio Grande do Sul (RIO GRANDE DO SUL No 51.797, 2014), do 

Brasil (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2014) e IUCN (2016) ou que sejam consideradas 

de elevado grau de endemismo. Cabe ressaltar que os táxons dos gêneros Astyanax, 

Bryconamericus, que não puderam ser identificados em nível específico (por não se 

enquadrarem na descrição de nenhuma das espécies disponíveis até o momento) se tratam 

de espécies novas, mas sem informações sobre seu status de conservação ou distribuição 

geográfica. 

Também não foram registradas espécies de peixes conhecidas por exercerem migração de 

longa distância (piracema), como o dourado (Salminus brasiliensis), o grumatã (Prochilodus 

lineatus), a piava (Megaleporinus obtusidens) e a voga (Schizodon jacuiensis) durante as 

amostragens, tampouco durante o levantamento de dados secundários e as entrevistas 

informais realizadas com moradores locais. Nem mesmo o pintado (Pimelodus maculatus), 

espécie que pratica migrações reprodutivas em menor escala, foi encontrado, o que descarta 

a necessidade de instalação de Sistema de Transposição de Peixes (STP). 
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7.2.2.2.4 Anfíbios 

O esforço despendido durante a realização das campanhas de amostragem resultou no 

registro de 27 espécies de anfíbios pertencentes a sete famílias (Tabela 7-67). Estas 

representam 50% do total de 54 espécies com provável ocorrência na região conforme 

levantamento de dados secundários (Tabela 7-68).  

Tabela 7-67. Lista das espécies de anfíbios registradas durante as campanhas de amostragem e 
respectivo método de registro.  

Táxons Nome Popular 
Verão 2010 Outono 2010 Inverno 2018 

BA CA EO BA CA EO BA CA EO 

ALSODIDAE           

Limnomedusa macroglossa rã-das-pedras X  X X  X    

BUFONIDAE           

Melanophryniscus devincenzii sapinho-de-devincenzi    X X     

Melanophryniscus simplex sapinho-de-barriga-vermelha       X X  

Rhinella achavali sapo-grande-de-achaval    X      

Rhinella icterica sapo-cururu X   X      

HYLIDAE           

Aplastodiscus perviridis perereca-verde X X        

Dendropsophus sanborni perereca        X  

Dendropsophus minutus perereca-ampulheta X X X X X     

Hypsiboas faber sapo-ferreiro X X        

Hypsiboas leptolineatus perereca-listrada X X  X X     

Hypsiboas pulchellus perereca-do-banhado X X  X X  X X X 

Ololygon aromothyella perereca X X  X X X    

Ololygon aromothyella perereca X X  X X X    

Pseudis cardosoi rã-boiadeira X X  X X  X X  

Scinax fuscovarius perereca-de-banheiro X   X X X X   

Scinax granulatus perereca-de-banheiro X X X X  X X   

Scinax perereca perereca X X  X      

Scinax squalirostris perereca-nariguda  X  X X  X X  

HYLODIDAE           

Hylodes meridionalis rã-do-riacho       X   

LEPTODACTYLIDAE           

Adenomera araucarius rã-piadeira  X   X     

Leptodactylus latrans rã-crioula X X  X   X  X 

Leptodactylus plaumanni rãzinha-listrada X X        

Physalaemus cuvieri rã-cachorro X X  X X     

Physalaemus aff. Gracilis rã-chorona X X  X      

Physalaemus lisei rã-chorona X X        
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Táxons Nome Popular 
Verão 2010 Outono 2010 Inverno 2018 

BA CA EO BA CA EO BA CA EO 

MICROHYLIDAE           

Elachistocleis bicolor rã-grilo X X  X      

ODONTOPHRYNIDAE           

Odontophrynus americanus rã-da-terra    X X   X X 

Proceratophrys sp. sapo-de-chifres     X     

TOTAIS 26 espécies 18 17 3 18 12 4 7 5 3 

Legenda: BA = busca ativa, CA = censo acústico, EO = encontros ocasionais. 

Tabela 7-68. Lista das espécies de anfíbios registradas para a área de influência do empreendimento 
através da compilação de dados secundários, com respectivas fontes de informações. 

Táxons Nome popular 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ALSODIDAE                

Limnomedusa macroglossa rã-das-pedras x     x   x x   x x 

BRACHYCEPHALIDAE                

Ischnocnema henselii rãzinha-das-matas  x x x x x x     x  x 

BUFONIDAE                

Melanophryniscus atroluteus sapinho-de-barriga-
vermelha      x         

Melanophryniscus devincenzii sapinho-de-devincenzi        x    x   

Melanophryniscus simplex sapinho-de-barriga-
vermelha      x       x  

Melanophryniscus tumifrons sapinho-preto-de-barriga-
vermelha    x x x    x   x x 

Rhinella henseli sapo-da-mata x     x x   x  x x  

Rhinella icterica sapo-cururu x x x x x x x  x x  x x x 

CENTROLENIDAE                

Vitreorana uranoscopa perereca-de-vidro      x x      x  

HYLIDAE                

Aplastodiscus perviridis perereca-verde  x x x x x x  x x  x x x 

Dendropsophus microps pererequinha   x x x x x        

Dendropsophus minutus perereca-ampulheta x x x x x x x  x x x x x x 

Dendropsophus sanborni rã-pequena-das-folhas   x x x x         

Hypsiboas bischoffi perereca  x x x x x x        

Hypsiboas curupi perereca            x   

Hypsiboas faber sapo-ferreiro x x x x x x x  x x  x x x 

Hypsiboas leptolineatus perereca-listrada x x x x x x   x x    x 

Hypsiboas marginatus perereca-marginada  x x x x x x  x      

Hypsiboas pulchellus perereca-do-banhado x x x x x x   x x  x x x 

Hypsiboas semiguttatus perereca-malhada  x x x  x        x 

Pseudis cardosoi rã-boiadeira  x x x x x x  x  x   x 

Pseudis minuta rã-boiadeira          x     

Ololygon berthae rizadinha  x x x x x         

Ololygon catharinae perereca-catarinense  x x x x x x        
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Táxons Nome popular 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ololygon aromothyella perereca            x  x 

Scinax fuscovarius perereca-de-banheiro x  x x  x x  x x  x x x 

Scinax granulatus perereca-dos-gravatás x x x x x x    x  x x x 

Scinax nasicus              x  

Scinax perereca perereca  x x x x x x   x    x 

Scinax squalirostris perereca-nariguda  x x x x       x   

Sphaenorhynchus surdus perereca-verde-do-brejo              x 

Julianus uruguayus tic-tac  x x x  x         

Trachicephalus sp. -              x 

HYLODIDAE                

Hylodes meridionalis rã-do-riacho x x x x x x x   x   x  

LEPTODACTYLIDAE                

Adenomera araucaria rã-piadeira  x x x x x       x  

Leptodactylus fuscus rã-assobiadora      x x     x   

Leptodactylus gracilis rã-listrada x x  x  x x  x x   x  

Leptodactylus latinasus rã    x  x x      x  

Leptodactylus mystacinus rã-de-bigode x   x  x    x  x x  

Leptodactylus latrans rã-manteiga x x x x x x x  x x x x x x 

Leptodactylus plaumanni rãzinha-listrada  x x x x x x   x  x x x 

Physalaemus biligonigerus rã-chorona            x   

Physalaemus cuvieri rã-cachorro x x x x x x x  x x  x x x 

Physalaemus gracilis rã-chorona x x  x  x   x x  x x  

Physalaemus henselii rãzinha x   x  x    x   x  

Physalaemus lisei rã-da-espuma  x x x x x   x x  x x  

Physalaemus nanus rãzinha-chorona-pequena   x x  x         

Pleurodema bibroni rã-quatro-olhos x x  X      x     

Pseudopaludicola falcipes rãzinha-da-lagoa    X  x    x    x 

MICROHYLIDAE                

Elachistocleis bicolor rã-grilo x x x x x x x   x  x x x 

ODONTOPHRYNIDAE                

Odontophrynus americanus rã-da-terra  x x x x x x  x x x  x x 

Proceratophrys bigibbosa sapo-de-chifres  x x x x x     x  x  

Proceratophrys brauni intanha-pequena   x x  x         

RANIDAE                

Lithobates catesbeianus** rã-touro         x x   x  

Fontes consultadas: 1 – BRAUN & BRAUN, 1980; 2 – GARCIA, 1998; 3 – KWET & DI-BERNARDO, 1999; 4 – MMA/IBAMA, 
2003; 5 – DEIQUES et al., 2007; 6 – BOND-BUCKUP, 2008; 7 – HADDAD et al., 2008; 8 – AIRALDI et al., 2009; 9 – NAPEIA, 
2002; 10 – ABG, 2007; 11 – Coleção Herpetológica da UFRGS; ZANELLA, 2013; BIOLAW, 2011; SpLink, 2018. 
** Espécie exótica e invasora, originária da América do Norte. 

Os resultados obtidos nas duas primeiras campanhas de amostragem foram muito 

semelhantes entre si no que se refere à riqueza, uma vez que foram obtidas 20 espécies 

registradas durante cada campanha. A campanha de inverno, diferentemente, apresentou 
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nove espécies durante as amostragens. A busca ativa (BA) foi o método que mais contribuiu 

para os resultados de riqueza nas duas primeiras campanhas do presente estudo. Ao todo 

foram registradas 23 espécies através de BA, sendo 18 espécies em cada uma das duas 

campanhas de 2010 e sete na campanha de inverno de 2018. Isso significa que entre todas 

as espécies registradas nas áreas de influência do empreendimento, quatro não foram 

diagnosticadas através de BA: a perereca (Dendropsophus sanborni), a-rã-do-riacho (Hylodes 

meridionalis) o sapo-de-chifres (Proceratophrys sp.) e a rã-piadeira (Adenomera araucarius). 

A Figura 7-123 mostra a riqueza de anfíbios registradas nas campanhas realizadas. 

 

Figura 7-123. Riqueza de anfíbios registradas ao longo das campanhas realizadas. 

 

As espécies mais abundantes registradas através da BA durante a primeira campanha foram 

a rã-cachorro (Physalaemus cuvieri), no período diurno, e a perereca-do-banhado (Hypsiboas 

pulchellus), no período noturno. Na segunda campanha os resultados foram semelhantes, 

pois a espécie mais abundante durante a BA no período diurno foi a perereca-dos-gravatás 

(Scinax granulatus, Figura 7-124) e, no período noturno, novamente Hypsiboas pulchellus. A 

terceira campanha teve a perereca-de-banheiro (Scinax fuscovarius, Figura 7-125) como 

espécie mais abundante na busca ativa diurna e a rã-boiadeira (Pseudis cardosoi) em período 

noturno. As cinco primeiras são consideradas espécies comuns e abundantes no Estado, e a 

última endêmica e comum no Planalto das Araucárias (KWET et al., 2010). 
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Figura 7-124. Exemplar de Scinax granulatus (perereca-dos-gravatás) registrado através de busca 
ativa na área de influência do empreendimento. 

 

 

Figura 7-125. Perereca-de-banheiro (Scinax fuscovarius) encontrada em maior abundância na 
terceira campanha de amostragem durante busca ativa diurna. 

 

O segundo método, em termos de contribuição de espécies registradas para o presente 

estudo, foi censo acústico (CA), cujos resultados qualitativos se aproximaram bastante 

daqueles obtidos através da BA, perfazendo 23 espécies, as quais foram ouvidas em diversos 
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sítios de vocalização: ambientes lênticos e lóticos, de campo e de floresta. Isto é, entre todas 

as espécies registradas durante as campanhas de amostragem apenas o sapo-cururu 

(Rhinella icterica), o sapo-grande-de-achaval (Rhinella achavali) e a rã-das-pedras 

(Limnomedusa macroglossa) não tiveram suas vocalizações registradas.  

Durante os censos acústicos (CA) foram observadas espécies vocalizando principalmente em 

ambientes lênticos em áreas abertas, sendo a perereca-ampulheta (Dendropsophus minutus), 

a rã-boiadeira (Pseudis cardosoi) e a perereca-do-banhado (Hypsiboas pulchellus) as mais 

abundantes durante a primeira campanha de acordo com a frequência de ocorrência das 

categorias de contagem estabelecidas. Apenas a perereca (Scinax perereca) foi registrada 

vocalizando em área de floresta, entre a vegetação arbustiva, durante a primeira campanha. 

Durante a segunda campanha de amostragem as espécies mais abundantes do CA foram a 

perereca-do-banhado (Hypsiboas pulchellus), a perereca-nariguda (Scinax squalirostris) e a 

perereca (Scinax aromothyella). O sapo-de-chifres (Proceratophrys sp.) foi a única espécie 

registrada vocalizando em área de floresta durante a segunda campanha, o que ocorreu junto 

a um pequeno córrego, entre as rochas e a linha d’água.  

Durante a terceira campanha de amostragem as três espécies mais abundantes foram a rã-

boiadeira (Pseudis cardosoi), a perereca (Dendropsophus sanborni), e a perereca-do-

banhado (Hypsiboas pulchellus). A rã-do-riacho (Hylodes meridionalis) foi registrada em área 

de floresta dentro de um córrego na área de influência direta (ADA) do empreendimento. 

Sendo assim, durante CA foram observadas espécies vocalizando principalmente em 

ambientes lênticos de campo. A perereca-do-banhado (Hypsiboas pulchellus), a perereca-

ampulheta (Dendropsophus minutus), a rã-boiadeira (Pseudis cardosoi) e a perereca-

nariguda (Scinax squalirostris) foram as espécies mais abundantes do CA, pois tiveram as 

maiores frequências de registros nas categorias Abundante e Frequente (Figura 7-126). No 

extremo oposto se encontram a rã-manteiga (Leptodactylus latrans), a rã-grilo (Elachistocleis 

bicolor), a rã-chorona (Physalaemus lisei), a perereca (Scinax perereca), a rã-do-riacho 

(Hylodes meridionalis), a perereca (Dendropsophus sanborni) e o sapinho-de-barriga-

vermelha (Melaphryniscus simplex) pois foram as espécies mais raras. 
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Figura 7-126. Representação gráfica da frequência de ocorrência das categorias de contagem das 
espécies registradas através de censo acústico durante as campanhas de amostragem. A = 

Abundante; F = Frequente; O = Ocasional; R = Rara. 

Os encontros ocasionais (EO) se constituíram no método de menor importância em 

contribuição para o presente estudo. Foram registradas oito espécies de anfíbios através de 

EO (Dendropsophus minutus, Hypsiboas pulchellus, Leptodactyçus latrans, Odontophrynus 

americanus, Scinax fuscovarius, Scinax granulatus, Scinax aromothyella e Limnomedusa 

macroglossa), nenhuma delas registrada exclusivamente deste modo.  

Entretanto, os EO contribuíram com um registro interessante do ponto de vista biológico. Um 

exemplar da rã-boiadeira (Pseudis cardosoi, Figura 7-127) foi flagrado em deslocamento em 

meio à estrada de acesso à CGH existente. Tal comportamento é considerado raro, pois a 

espécie apresenta diversas características morfológicas adaptadas à vida aquática, tornando 

esse seu modo de vida. MIRANDA et al. (2005) já haviam reportado registro semelhante, 

observando deslocamentos de até 83,5 metros, sempre entre poças. Infere-se que o 

presente registro esteja associado à grande pluviosidade que ocorrera na ocasião e à 
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temperatura ambiente (17,5ºC), características que podem ter estimulado a dispersão da 

espécie. 

 

Figura 7-127. Exemplar de Pseudis cardosoi (rã-boiadeira) flagrado em deslocamento através do 
acesso à CGH existente na área de estudo. 

A maioria dos registros obtidos pelos métodos empregados ocorreu em áreas abertas em 

poças temporárias. A preferência dos anfíbios por esse tipo de ambiente provavelmente está 

associada à ausência ou à menor abundância de predadores aquáticos (insetos e peixes) 

nesses ambientes; segundo GUNZBURGER & TRAVIS (2004), em sistemas lênticos a 

estrutura da comunidade de predadores varia através de um gradiente de hidroperíodo, de 

poças efêmeras a temporárias até permanentes.  

Algumas das espécies registradas durante as amostragens merecem destaque. Hypsiboas 

pulchellus foi diagnosticada como a espécie mais comum e abundante na área amostrada. 

Essa espécie é considerada muito comum e amplamente distribuída no Estado, habitando 

campos e se reproduzindo em banhados permanentes e temporários durante todo o ano. 

Vocaliza sobre a vegetação flutuante, emergente ou marginal (KWET et al., 2010; Figura 

7-128). 
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Figura 7-128. Exemplares de Hypsiboas pulchellus (perereca-do-banhado) registrados vocalizando 
sobre vegetação. 

 

Bufonídeos de grande porte, o sapo-grande-de-achaval (Rhinella achavali) e o sapo-cururu 

(Rhinella icterica) se diferenciam principalmente pela coloração ventral uniformemente clara 

e pelas membranas interdigitais das patas traseiras bem desenvolvidas em R. achavali 

(KWET et al., 2006; ACHAVAL & OLMOS, 2007). Apenas um indivíduo de R. achavali (Figura 

7-129) foi encontrado na área de estudo, flagrado em deslocamento próximo ao rio Ituim (ADA 

do empreendimento), durante um período de intensas precipitações. 

 

Figura 7-129. Exemplar de Rhinella achavali (sapo-grande-de-achaval) encontrado na área de 
influência do empreendimento, evidenciando a coloração ventral e membranas interdigitais. 
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Dentre os bufonídeos de pequeno porte, duas espécies foram registradas através de dados 

primários: o sapinho-de-devincenzi (Melanophryniscus devincenzii) na campanha de outono 

de 2010 e o sapinho-de-barriga-vermelha (Melanophryniscus simplex, Figura 7-130) durante 

a campanha de 2018. Ambas foram observadas pelos registros visuais e vocais durante as 

incursões de campo. Estes registros respondem fidedignamente ao que se conhece de anuros 

deste gênero, pois vocalizam após fortes chuvas em períodos de temperaturas mais amenas 

(KWET et al., 2010, MANEYRO & CARREIRA, 2012). Investigações herpetológicas em áreas 

próximas e de fisionomias compatíveis com as presentes na área de PCH Saltinho deram 

conta destes táxons como de ocorrência potencial (BIOLAW, 2011, ZANELLA et al., 2013) 

conforme lista a Tabela 7-68. 

A primeira merece destaque por estar enquadrada na categoria Ameaçada (EN) em nível 

global (IUCN, 2018). Também é considerada nesta categoria no Uruguai, devido à distribuição 

geográfica restrita e alterações ambientais (MANEYRO & CARREIRA. 2012). O sapinho-de-

barriga-vermelha (Melanophryniscus simplex) é tido como uma espécie de dados insuficientes 

(DD) em nível mundial quanto à ameaça. Em nível nacional e regional é pouco preocupante 

(LC). 

 

Figura 7-130. Sapinho-de-barriga-vermelha (Melanophryniscus simplex) registrado na campanha de 

inverno de 2018. 

 

Merece destaque a rã-touro (Lithobates catesbeianus), por ser uma espécie exótica e invasora 

(MMA/IBAMA, 2003) com grande poder de invasão biológica no bioma Mata Atlântica 
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(GIOVANELLI et al., 2008). A rã-touro é originária da América do Norte, foi introduzida no 

Brasil para fins alimentares e está associada ao declínio global dos anfíbios. Esta espécie, 

além de ser um organismo exótico considerado invasor, é capaz de transmitir o patógeno 

Batrachochytrium dendrobatidis, que se trata de um fungo causador da doença 

quitridiomicose, responsável por diversos eventos de mortes em massa, declínio de 

populações e extinções de anfíbios em larga escala (ACHAVAL & OLMOS, 2007; DASZAK et 

al., 2004; MAZZONI et al., 2003). Cabe ressaltar que a rã-touro é esperada para a área de 

estudo, tendo sido obtida através de dados secundários, e não confirmada durante as 

campanhas de amostragem. 

O registro de exemplares do sapo-de-chifres (Proceratophrys sp.) se deu apenas através de 

sua vocalização, não permitindo a identificação em nível de espécie. Portanto, existe a 

possibilidade do presente registro se tratar de Proceratophrys bigibbosa (sapo-de-chifres). 

Esta espécie se encontra na categoria Quase Ameaçada (NT) em nível global, sobretudo por 

sua extensão de ocorrência não ser muito maior do que 20.000 km² e pelo declínio da 

extensão e da qualidade de seu hábitat, o qual é caracterizado por florestas montanhosas 

bem preservadas com córregos de águas limpas, onde a espécie se reproduz (IUCN, 2018). 

Também merece destaque Limnomedusa macroglossa (rã-das-pedras), espécie que ocupa 

hábitat específico em margens rochosas de rios, ambiente que é perdido nos trechos em que 

se forma o reservatório de um aproveitamento hidrelétrico. Estima-se que com a alteração da 

característica lótica do rio e alague das margens rochosas a espécie deixe de ocorrer nestes 

locais. Apesar disso, a rã-das-pedras não consta em listas oficias de ameaça.  

Somando-se os resultados obtidos em caráter primário e através de dados secundários, 

verifica-se a grande importância da região para a conservação da anfibiofauna, totalizando 

nove táxons que podem ocorrer na área de estudo e que possuem alguma observação frente 

à ameaça de extinção (Tabela 7-68). 

A análise da curva de suficiência amostral (Figura 7-131) dos resultados obtidos durante as 

campanhas de amostragem permite a visualização de dois momentos distintos. O primeiro 

momento se caracteriza por apresentar intenso acréscimo de espécies, com registros de 

grande número de espécies registrado em curto espaço de tempo. Este se estende até o 

quarto dia de amostragem e concentra 20 das 24 das espécies registradas, ou seja, 74% das 

espécies registradas em apenas 22% do período amostral. 

O segundo momento da curva de suficiência amostral se inicia no quinto dia estendendo-se 

até o final da amostragem e é caracterizado pela pequena inclinação do gráfico em relação 

ao eixo das abscissas, indicando acréscimo de pequeno número de espécies em longo 
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intervalo de tempo. Neste segundo momento, são acrescidas sete espécies em 12 dias de 

amostragem, ou seja, 26% das espécies registradas em 78% do esforço amostral investido. 

Chama atenção o fato de não serem acrescidas espécies nos últimos três dias de 

amostragem, fato que sugere que se tenha atingido um número próximo ao que ocorre na 

área de influência do empreendimento. Não obstante, há um número maior de espécies (27) 

com potencial ocorrência do que o que se obteve, o que leva à possibilidade de acréscimo de 

espécies à lista atual. 

 

Figura 7-131. Representação gráfica do número acumulado de espécies de anfíbios ao longo do 
esforço amostral despendido. 

 

7.2.2.2.5 Répteis 

O esforço amostral despendido durante as duas campanhas realizadas resultou no registro 

de 28 espécimes de répteis pertencentes a duas ordens (Squamata e Testudines), sete 

famílias (Chelidae, Amphisbaenidae, Gymnophthalmidae, Teiidae, Dipsadidae, 

Leptotyphlopidae e Viperidae), 10 gêneros e 11 espécies. Compilando-se os registros obtidos 

em fontes secundárias e os anotados nas amostragens, uma riqueza de 62 espécies foi 

contabilizada. Das espécies de répteis registradas na área de influência do empreendimento, 

duas não constavam na lista de ocorrência potencial (Tabela 7-69). 
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Tabela 7-69. Lista das espécies de répteis registradas para a área de influência do empreendimento 
através de dados primários (DP) e dados secundários (DS). 

  Fonte de dados Categoria de ameaça 

Família/Espécie Nome popular DP DS RS BRASIL GLOBAL 

TESTUDINAE       

CHELIDAE       

Acanthochelys spixii cágado-preto  C LC  NT 

Hydromedusa tectifera cágado-pescoço-de-cobra  A, B, C LC  - 

Phrynops sp. cágado X F    

Phrynops williamsi cágado-ferradura X B, F NT NT - 

EMYDIDAE       

Trachemys dorbigni tigre-d'água  C LC NT LC 

SQUAMATA       

AMPHISBAENIDAE       

Amphisbaena prunicolor anfisbena-marrom x B, C, F LC - - 

Amphisbaena trachura anfisbena-comum  A, B LC - - 

ANGUIDAE       

Ophiodes sp. cobra-de-vidro  A, B - - - 

GYMNOPHTHALMIDAE       

Cercosaura schreibersii lagartixa-marrom x A, B, C, F LC - LC 

LEIOSAURIDAE       

Anisolepis grilli lagartixa-das-uvas  A, B LC  LC 

Urostrophus vautieri iguaninha-rajada  B DD   

MABUYIDAE       

Aspronema dorsovittatum scinco-comum  A, B LC - - 

TEIIDAE       

Contomastix vacariensis lagartinho-pintado  A EN VU DD 

Teius oculatus lagartinho-verde x  LC - - 

Salvator merianae lagarto-do-papo-amerelo x A, B, C, E, F LC  LC 

TROPIDURIDAE       

Stenocercus azureus lagartixa-azul  A DD EN - 

LEPTOTYPHLOPIDAE       

Epictia munoai cobra-cega x B, C LC  - 

COLUBRIDAE       

Chironius bicarinatus caninana-verde  A, B, C LC   

Chironius exoeletus cobra-cipó  B LC   

Mastigodryas bifossatus jararaca-do-banhado  A, C LC   

Spilotes pullatus caninana-preta  A, F LC   

Tantilla melanocephala cabeça-preta  B, C LC   

DIPSADIDAE       

Atractus paraguayensis cobra-da-terra  E LC   

Atractus reticulatus cobra-da-terra  A, B, C LC   

Boiruna maculata muçurana-comum  B, C, F LC   

Paraphimophis rusticus muçurana-parda  A LC   
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  Fonte de dados Categoria de ameaça 

Família/Espécie Nome popular DP DS RS BRASIL GLOBAL 

Echinanthera cyanopleura corredeira-grande-do-mato  A, B, E LC   

Gomesophis brasiliensis cobra-do-lodo  A LC   

Helicops infrataeniatus cobra-d'água  B, C LC   

Erythrolamprus almadensis jararaquinha-do-campo  C, D LC   

Lygophis flavifrenatus corredeira-listrada  C LC   

Erythrolamprus jaegeri corredeira-verde-listrada  A, B, C LC   

Erythrolamprus miliaris cobra-lisa x A, B, C, F LC   

Erythrolamprus poecilogyrus cobra-do-capim  A, B, C LC   

Erythrolamprus semiaureus cobra-d'água  F LC   

Oxyrhopus clathratus falsa-coral  A, E, F LC   

Oxyrhopus rhombifer falsa-coral  A, B, C, F LC   

Phalotris reticulatus cabeça-preta-serrana  A, B    

Phalotris lemniscatus cabeça-preta  A, C, F LC   

Philodryas aestiva cobra-cipó  A, B, C, E LC   

Philodryas arnaldoi parelheira-do-mato  A, B LC   

Philodryas olfersii cobra-cipó  A, B, C, F LC   

Philodryas patagoniensis papa-pinto  A, B, C, F LC   

Pseudoboa haasi falsa-muçurana  C LC   

Sibynomorphus neuwiedi dormideira  F LC   

Sibynomorphus sp dormideira  A, F    

Taeniophallus affinis corredeira-do-mato-comum  A, B, C, E LC  LC 

Taeniophallus bilineatus corredeira-do-mato-pequena  A, B, C LC   

Taeniophallus occipitalis corredeira-pintada  A, B, C, D LC   

Taeniophallus poecilopogon corredeira-de-barriga-vermelha  C LC   

Thamnodynastes hypoconia corredeira-de-campo  A LC   

Thamnodynastes sp cobra-espada  B, C    

Thamnodynastes strigatus cobra-espada x  LC  LC 

Tomodon dorsatus cobra-espada  A, B, C, E, F LC   

Xenodon merremii boipeva-comum  A, B, C, D, E LC   

Xenodon neuwiedii boipeva-rajada  A, B, C LC  LC 

ELAPIDAE       

Micrurus altirostris coral-verdadeira  A, B, C, F LC   

VIPERIDAE       

Bothrops jararaca jararaca-comum  A, B, C, E, F LC   

Bothrops neuwiedii jararaca-pintada  A    

Crotalus durissus cascavel x A, B, C LC  LC 

Bothrops cotiara cotiara  A, B, E LC   

Bothrops alternatus cruzeira x A, B, C LC   

Fontes de dados secundários: A = MCP/PUCRS; B = ABG (2007); C = NAPEIA (2002); D = UFRGS; E = ZANELLA et al., 2013; 

F = BIOLAW, 2011a;b, 
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Durante a campanha de verão foram encontrados 13 exemplares pertencentes a seis 

espécies de répteis (Tabela 7-70). Uma das espécies registradas apenas nesta campanha foi 

Cercosaura schreibersii, um lagarto de diminuto porte que possui corpo cilíndrico e alongado, 

com coloração dorsal variando do castanho oliváceo ao avermelhado, podendo apresentar 

duas estrias dorsais ou não, membros bem desenvolvidos e cauda longa (cerca de uma vez 

e meia o tamanho do corpo) (LEMA, 1994; DIEHL, 2007). Trata-se de uma espécie semi-

fossorial, que vive no solo em meio ao folhiço, moitas de capim e sob rochas, alimentando-se 

basicamente de artrópodos (aranhas, besouros, cupins e larvas de insetos) (VERRASTRO et 

al., 2001; ACHAVAL, 1984). 

Tabela 7-70. Lista das espécies de répteis registradas na campanha de verão, respectivas áreas de 
influência dos registros, abundâncias absolutas (N), e métodos de registro (BA = busca ativa, EO = 
encontro ocasional). 

Família/Espécie Nome popular N 
Área de Influência Registro 

ADA AID AII BA EO 

CHELIDAE        

Phrynops sp. cágado-de-pescoço 4   4  4 

TEIIDAE        

Salvator merianae lagarto-do-papo-amarelo 5 1 1 3 2 3 

AMPHISBAENIDAE        

Amphisbaena prunicolor cobra-de-duas-cabeças 1  1  1  

GYMNOPHTHALMIDAE        

Cercosaura schreibersii  lagartixa 1  1   1 

DIPSADIDAE        

Thamnodynastes strigatus cobra-espada 1 1   1  

VIPERIDAE        

Crotalus durissus cascavel 1  1   1 

Total  13 2 4 7 4 9 

 

A campanha de outono contribuiu com o registro de 10 exemplares pertencentes a seis 

espécies (Tabela 7-71), três delas inéditas em relação à campanha de verão. Entre estas se 

encontra a cobra-cega (Epictia munoai) (Figura 7-132), uma serpente tipicamente pampeana 

e de pequeno porte, que atinge até 18 cm de comprimento, cujos registros mais ao norte que 

se tem conhecimento referem-se ao Município de Campos Novos (SC), ocorrendo ainda até 

o Uruguai ao sul e a oeste na província e Missiones, Argentina (LEMA, 1994; GIRAUDO, 2001; 

ADALSTEINSSON et al., 2009; GHIZONI-JR et al., 2009). 
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Tabela 7-71. Lista das espécies de répteis registradas na campanha de outono, respectivas áreas de 
influência dos registros, abundâncias absolutas (N), e métodos de registro (BA = busca ativa, EO = 
encontro ocasional). 

Família/Espécie Nome popular n 
Área de Influência Registro 

ADA AID AII BA EO 

AMPHISBAENIDAE        

Amphisbaena prunicolor cobra-de-duas-cabeças 1  1  1  

TEIIDAE        

Teius oculatus lagartinho-verde 4  4  4  

Salvator merianae lagarto-do-papo-amarelo 1 1   1  

LEPTOTYPHLOPIDAE        

Epictia munoai cobra-cega 1  1  1  

DIPSADIDAE        

Erythrolamprus miliaris Cobra 1  1  1  

VIPERIDAE        

Crotalus durissus Cascavel 2   1 1   2 

Totais  10 1 8 1 8 2 

A campanha de inverno de 2018 foi a de menor riqueza obtida, uma vez que apenas três 

espécies foram registradas (Tabela 7-72), duas através de encontros ocasionais (EO) e uma 

por procura ativa: Bothrops alternatus (cruzeira, Figura 7-133), Crotalus durissus (cascavel) e 

Phrynops williamsi (cágado-ferradura), respectivamente. 

Foram feitos dois registros de Bothrops alternatus (cruzeira) durante deslocamentos noturnos 

pelas estradas. Em um deles um exemplar de cruzeira estava sendo predado por um gambá 

(Didelphis albiventris).  

Tabela 7-72. Lista das espécies de répteis registradas na campanha de 2018, respectivas áreas de 
influência dos registros, abundâncias absolutas (N), e métodos de registro (BA = busca ativa, EO = 
encontro ocasional). 

Família/Espécie Nome popular n 
Área de Influência Registro 

ADA AID AII BA EO 

CHELIDAE        

Phrynops williamsi cágado-ferradura 2   2 2  

VIPERIDAE        

Bothrops alternatus cruzeira 2  1 1  2 

Crotalus durissus cascavel 2   1 1   2 

Totais  6  2 4 2 4 

Dos 28 répteis encontrados no presente estudo, 14 (50%) foram registrados durante a busca 

ativa (BA) e 14 (50%) através de encontros ocasionais (EO), evidenciando o caráter fortuito 
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dos avistamentos de exemplares deste grupo e demonstrando o caráter complementar dos 

modos de obtenção de dados para estudos de diagnóstico herpetofaunísticos. 

A disparidade das riquezas e abundâncias obtidas nas campanhas de verão/outono de 2010 

e a campanha complementar de 2018 faz notar que o inverno é um período muito severo para 

répteis, que em grande parte se mantém em repouso e abrigados. 

A BA foi o método que apresentou o maior número de espécies exclusivas, com seis espécies 

registradas apenas nesta campanha, sendo Thamnodynastes strigatus uma delas. O gênero 

Thamnodynastes distribui-se amplamente pela América do Sul, desde o norte da Colômbia 

até a região central da Argentina. No Brasil são registradas 12 espécies de Thamnodynastes, 

sendo três no Rio Grande do Sul (FRANCO & FERREIRA, 2002, 2003; LEMA, 2002; COSTA 

& BÉRNILS, 2018). 

 

Figura 7-132. Exemplar de cobra-cega (Epictia munoai) encontrado na área de influência da PCH 
Saltinho. 

 

Thamnodynastes strigatus (Figura 7-134) atinge o maior porte entre as espécies do gênero e 

pode ser facilmente diagnosticada pela presença de 19 séries de escamas dorsais lisas no 

meio do corpo e manchas escuras nas bordas anteriores das infralabiais, que afilam em 

direção às mentonianas, formando pontas semelhantes a dentes (FRANCO & FERREIRA, 

2002; 2003). 
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Figura 7-133. Exemplar de cruzeira (Bothrops alternatus) registrada em acesso a PCH Saltinho. 

 

De acordo com BERNARDE et al. (2000), a ocupação dos ambientes por serpentes está 

relacionada principalmente à distribuição e à abundância de seus recursos alimentares. 

Embora possam predar lagartos e seus ovos, a dieta de várias espécies de Thamnodynastes 

é baseada em anfíbios anuros, e no caso de T. strigatus, pequenos peixes também. Isso pode 

explicar a associação destas serpentes a ambientes aquáticos, que procuram ativamente 

suas presas em diferentes substratos no solo, sobre a vegetação, e margens e interior de 

corpos d’água. 

 

Figura 7-134. Espécime de cobra-espada (Thamnodynastes strigatus) encontrado na área de 
influência da PCH Saltinho. 
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Os EO foram responsáveis pelo registro de quatro espécies inéditas em relação a BA: a 

lagartixa (Cercosaura schreibersii), o cágado (Phrynops sp.), a cruzeira (Bothrops alternatus) 

e a cascavel (Crotalus durissus), esta última registrada em todas as campanhas através de 

EO. Durante a primeira campanha um exemplar de cascavel foi flagrado Figura 7-135) 

enquanto se deslocava através da estrada que dá acesso à antiga balsa. Na segunda 

campanha foram registrados dois espécimes mortos por terceiros, um junto à vila São Paulo 

e o outro em área próxima à PCH já existente. Durante o inverno de 2018 (terceira campanha) 

foram observadas duas cascavéis, uma delas (Figura 7-135) na AID e outra na AII do 

empreendimento. 

 

Figura 7-135. Espécime de cascavel (Crotalus durissus)) encontrado na área de influência da PCH 
Saltinho. 

As famílias Chelidae, Teiidae e Viperidae foram as mais representativas em termos de 

abundância, sendo os teídeos mais representados (10 indivíduos). Esta família agrupa 

diversas das espécies popularmente conhecidas como lagartos e lagartixas, e se distribui 

exclusivamente na América. Os teídeos se caracterizam por apresentar língua coberta de 

protuberâncias (papilas) e notoriamente bifurcada, escamas ventrais hexagonais e arranjadas 

em séries transversais, além de serem ovíparos, terrícolas e onívoros (GISPERT et al., 1999; 

LEMA, 2002). Em seguida quelídeos e viperídeos figuram com seis indivíduos cada (Figura 

7-136). 
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Figura 7-136. Representação gráfica da abundância relativa de cada família de réptil registrada na 
área de influência da PCH Saltinho. 

A grande representatividade de Teiidae nas amostragens realizadas se deve, especialmente, 

ao lagarto-do-papo-amarelo (Salvator merianae), que constituiu na espécie mais abundante 

durante a primeira campanha de amostragem, com um total de cinco exemplares (Tabela 

7-70), os quais somados a mais um exemplar registrado durante a segunda campanha de 

amostragem a tornam a espécie mais abundante deste estudo (Figura 7-137). Vale salientar 

que o quelídeo Phrynops sp. não foi identificado no menor nível taxonômico, podendo ser P. 

williamsi (registrado na campanha de inverno de 2018) e assim, aparecendo em igual 

abundância que S. merianae. 

O lagarto-do-papo-amarelo (Salvator merianae) é uma espécie que apresenta ampla 

distribuição geográfica ocorrendo no Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Possui uma dieta 

onívora que pode incluir invertebrados (miriápodes, aracnídeos, insetos e moluscos), 

vertebrados (peixes, anfíbios, répteis, aves, e pequenos mamíferos), ovos e várias espécies 

de frutos e sementes, carniça e fungos (PRESCH, 1973; SAZIMA & HADDAD, 1992; SILVA 

& HILLESHEIM, 2004; TOLEDO et al., 2004). A ausência deste réptil na campanha de inverno 

de 2018 se explica pela marcada sazonalidade de sua atividade, uma vez que permanecem 

inativos durante os meses mais frios do ano. 
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Figura 7-137. Representação gráfica da abundância absoluta de cada espécie de réptil capturada na 
área de influência da PCH Saltinho, ao longo das duas campanhas de amostragem realizadas. 

Não obstante, Teiidae apresentou ainda outra espécie fundamental para sua classificação 

como a família mais representativa em termos de abundância. A lagartixa-verde (Teius 

oculatus) foi a espécie mais abundante durante a segunda campanha de amostragem, com 

um total de quatro registros (Tabela 7-71).  

Teius oculatus (Figura 7-138) é uma espécie amplamente distribuída na Argentina, sul do 

Brasil, Uruguai e Paraguai. No Rio Grande do Sul a espécie também apresenta ampla 

distribuição, ocupando hábitats diversos: de restingas de lagos e rios até as formações 

rochosas nas colinas de média altitude (CEI, 1993; BUJES, 1998, AVILA, 2002). Trata-se de 

um lagarto insetívoro, principalmente, ou carnívoro oportunista; entretanto, sua dieta ainda 

pode apresentar variações ontogenéticas (ao longo das fases de crescimento), sazonais ou 

mesmo sexuais (TEIXEIRA-FILHO et al., 2003; CAPPELLARI et al., 2007). 
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Figura 7-138. Exemplar de lagartinho-verde (Teius oculatus) encontrado na área de influência da 
PCH Saltinho. 

O gênero Phrynops ocorre em toda a America do Sul e apresenta sistemática extremamente 

confusa, com alguns autores reportando a existência de três subgêneros e outros autores 

considerando tais subgêneros como gêneros independentes (BAGER, 1997). Atualmente são 

reconhecidas para o Brasil quatro espécies no gênero: P. geoffroanus, P. hilarii, P. tuberosus 

e P. williamsi, estando P. tuberosus restrita aos estados do norte e do nordeste. As outras três 

espécies podem ser encontradas no Rio Grande do Sul, P. geoffroanus ocorrendo no noroeste 

do Estado e P. hilarii e P. williamsi podendo ser encontradas em quase todo o território gaúcho 

(LEMA, 1994, 2002; MCCORD et al., 2001). 

Quatro indivíduos de Phrynops sp. termorregulavam juntos sobre uma estrutura de concreto 

(provavelmente trazida por alguma cheia) no leito do rio Turvo (Figura 7-139) durante a 

campanha de verão de 2010. Isso ocorreu a vários metros de distância, impossibilitando a 

verificação dos caracteres diagnósticos e, consequentemente, sua identificação em nível de 

espécie. De acordo com a bibliografia, há uma diferença determinante entre os hábitats 

utilizados pelas duas espécies de possível ocorrência na área, enquanto P. hilarii habita 

principalmente riachos e lagos (LEMA & FERREIRA, 1990), P. williamsi ocupa ambientes 

lóticos de rios de grande porte com margens rochosas ou lodosas, onde pode ser vista 

termorregulando (BÉRNILS et al., 2004). De acordo com tais descrições de habitat é bem 

provável que os exemplares avistados correspondam a P. williamsi, cuja presença foi 

confirmada na campanha de 2018, na qual foi possível identificar estes quelônios. KUNZ et 

al. (2018) citam que os cágados-ferradura apesar de frequentemente avistados (ainda que em 

menor escala por populares, sendo necessário treinamento em avistamentos deste tipo) em 

ambientes lóticos, vêm sofrendo importante perda de hábitat com a formação de reservatórios 
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artificiais (principalmente hidrelétricas) e que estudos mais aprofundados são necessários 

para se estimar o real efeito de fragmentação de hábitats e o impacto na biologia destes 

répteis. 

 

Figura 7-139. Exemplares de cágado (Phrynops sp.) observados na área de influência direta do 
empreendimento. 

O que se tem conhecimento é que a espécie não é capaz de ocupar ambientes com 

características lênticas, caso de reservatórios. A transformação de rios com característica 

lóticas em lênticas afetam a disponibilidade de recursos alimentares e locais de 

termorregulação dos cágados-ferradura (CABRERA, 1998; BÉRNILS et al., 2004). 

Entre todas as espécies registradas para a área de influência do empreendimento (dados 

primários e secundários) seis se encontram sob alguma categoria de ameaça de extinção em 

níveis regional, nacional e/ou global (Tabela 7-69). À exceção de Phrynops williamsi que é 

tido como “quase ameaçado –NT” em níveis regional e nacional, nenhuma destas teve sua 

ocorrência confirmada para a área da PCH Saltinho. Tal fato pode ter ocorrido devido à 

raridade natural dessas espécies, ou de fato não ocorrerem na áreas de estudo. 

A curva de suficiência amostral dos resultados obtidos durante as campanhas de amostragem 

(neste caso, obtida através do esforço amostral calculado em horas/amostrador, Figura 7-140) 

apresenta tendência à estabilização. Entretanto, ao analisar esta curva com base nas 50 

espécies com ocorrência potencial para a área de estudo e que não foram registradas em 

campo (Tabela 7-69), juntamente com a experiência da equipe técnica em estudos de 
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herpetofauna, pode-se inferir que o número de espécies de répteis registrado na área de 

influência da PCH Saltinho está aquém do real.  

Tal fato pode estar relacionado a diversas condicionantes, entre as quais se destacam a baixa 

densidade natural da maioria das populações de répteis e o comportamento discreto e arredio 

da maioria das espécies. Além disso, todos os moradores da região que foram entrevistados 

informalmente disseram serem muito raros os encontros com serpentes, ao contrário do que 

normalmente ocorre em áreas afastadas de centros urbanos.  

 

Figura 7-140. Representação gráfica do número acumulado de espécies de répteis ao longo do 
esforço amostral despendido. 
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7.2.2.2.6 Aves 

Amostragem qualitativa 

Ao final do esforço realizado com as três campanhas de campo (verão e outono de 2010 e 

inverno de 2018) um total de 161 espécies de aves foi registrado na área de influência da 

PCH Saltinho. Essa riqueza corresponde a 22,8% da riqueza de aves conhecida para o Estado 

do Rio Grande do Sul (FRANZ et al. 2018). Outras 179 espécies (Ilistagem em anexo) foram 

classificadas como potenciais ocorrentes na região de inserção do empreendimento, sem 

confirmação em campo durante as amostragens. 

O conjunto de aves registradas (161 espécies) é caracterizado pela presença de um grande 

número de espécies que habitam os ambientes florestais (F, 59 espécies), além daqueles 

ambientes florestais sob influência aquática (FA, seis espécies). Em seguida uma grande 

representatividade das espécies ocupantes de áreas campestres (C, 34 espécies). Esse 

resultado reflete as características da paisagem na área de interesse, caracterizada pelo 

mosaico campo/floresta (Figura 7-141). 

 

Figura 7-141. Distribuição da comunidade de aves registrada na área de influência da PCH Saltinho, 
quanto ao hábitat preferencialmente utilizado pelas espécies. 

Entre as espécies não registradas em campo e elencadas como potenciais ocorrentes na 

região vale destacar que 34%, ou seja, 62 espécies de 179 listadas, ocupam os ambientes de 

floresta. A ausência destas espécies na área pode estar relacionada com o estado de 

conservação dos ambientes florestais encontrados na área, seja pela conectividade, tamanho 

das porções florestais ou mesmo características vegetacionais. 
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Quanto ao status de ocorrência no Rio Grande do Sul, 83% das espécies registradas na área 

são consideradas residentes no Rio Grande do Sul (BENCKE, 2001), ou seja, não realizam 

migrações anuais para outras regiões. Além destas, outras quatro espécies também foram 

assumidas pelo autor como residentes, embora necessitem de confirmação desta informação. 

Espécies migratórias de primavera e verão que se reproduzem no Estado também foram 

registradas, sendo 14 delas confirmadas e outras cinco apenas assumidas por BENCKE 

(2001).  

A águia-cinzenta (Urubitinga coronata), o gavião-de-rabo-curto (Buteo brachyurus) e o 

bacurau-da-telha (Hydropsalis longirostris) não têm este status de ocorrência no Rio Grande 

do Sul conhecido, e o coró-coró (Mesembrinibis cayennensis) foi considerado como “vagante” 

(BENCKE 2001). 

Segundo BELTON (1994), 75% das espécies registradas foram consideradas entre comuns 

e abundantes no Rio Grande do Sul. Outras 22 espécies foram consideradas incomuns e 11 

não foram classificadas pelo autor. Quatro espécies foram consideradas “escassas” no Rio 

Grande do Sul, são elas: o tucano-de-bico-verde (Ramphastos dicolorus), o pica-pau-branco 

(Melanerpes candidus), o caneleirinho (Pachyramphus castaneus) e o veste-amarela 

(Xanthopsar flavus). Além do piolhinho-verdoso (Phyllomyias virescens), classificado pelo 

autor como “raro”. 

Espécies ameaçadas de extinção 

Quanto ao status de conservação das espécies de aves registradas em campo, 11 delas 

encontram-se listadas oficias como ameaçadas ou “quase ameaçadas” de extinção nas três 

escalas consideradas, a saber: global, nacional e regional (Tabela 7-73). 

Tabela 7-73. Espécies ameaçadas ou “quase ameaçadas” de extinção registradas na área de influência 
PCH Saltinho, rio Ituim, RS. 

Táxon Nome comum 
Status de Conservação 

Global Nacional Regional 
PELECANIFORMES     

Threskiornithidae     

Mesembrinibis cayennensis  coró-coró   NT 

ACCIPITRIFORMES     

Accipitridae     

Urubitinga coronata  águia-cinzenta EP EP CR 

STRIGIFORMES     

Strigidae     

Strix hylophila  coruja-listrada NT   

PICIFORMES     

Picidae     

Picumnus nebulosus  pica-pau-anão-carijó NT   
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Piculus aurulentus  pica-pau-dourado NT   

PSITTACIFORMES     

Psittacidae     

Amazona pretrei  charão VU VU VU 

PASSERIFORMES     

Thamnophilidae     

Mackenziaena severa  borralhara   VU 

Tyrannidae     

Xolmis dominicanus  noivinha-de-rabo-preto VU VU VU 

Corvidae     

Cyanocorax caeruleus  gralha-azul NT   

Icteridae     

Xanthopsar flavus  veste-amarela VU VU VU 

Fringillidae     

Euphonia chalybea  cais-cais NT   
 

Coró-coró (Mesembrinibis cayennensis): espécie considerada “quase ameaçada” no Rio 

Grande do Sul status anteriormente tida como “em perigo” de extinção no Rio Grande do Sul 

(FONTANA et al. 2003). Habitante principalmente das matas ribeirinhas, florestas inundadas, 

margens de rios e lagos cercados por floresta. Não é considerada uma ave abundante, sendo 

a população ocorrente na região de Missiones (Argentina) estimada em apenas um indivíduo 

a cada 10 quilômetros lineares de curso d’água. Segundo Estimatima-seuma população 

mundial com 50.000 a 100.000 indivíduos (WETLANDS INTERNATIONAL 2002). O coró-coró 

foi registrado nas três campanhas realizadas, em diversos pontos do rio. Devido à sua forte 

associação com as áreas florestadas do leito do rio, e às potenciais alterações que ocorrerão 

neste ambiente, como a supressão da vegetação e a alteração do volume hídrico, esta 

espécie deverá se objeto de avaliação nos programas de monitoramento da avifauna. 

Águia-cinzenta (Urubitinga coronata): classificada como “em perigo” nas escalas global e 

nacional e criticamente em perigo no Rio Grande do Sul. Sua distribuição abrange a Bolívia, 

Paraguai, Argentina e Brasil central e meridional. No Rio Grande do Sul há registros em áreas 

campestres da campanha e dos campos de cima da serra (BENCKE et al. 2003; WIKIAVES 

2018). Ocupa áreas predominantemente campestres com capões de mato e/ou árvores 

isoladas ou junto a vales florestados e entre as principais ameaças está a conversão de áreas 

campestre em áreas de cultivo (Agricultura e Silvicultura), além da perseguição humana, a 

qual é apontada como a principal causa de seu declínio populacional. 

Vale ressaltar que esta espécie foi registrada em área distante oito quilômetros do ponto 

previsto para o barramento do rio Ituim e 2,5 km da área prevista para implantação da LT do 

empreendimento, sob as coordenadas geográficas (-28,572482/-51,285138). 
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Coruja-listrada (Strix hylophila; Figura 7-142 ): considerada quase ameaçada globalmente 

(IUCN 2018). A espécie é endêmica do sul da Floresta Atlântica e se distribui de Minas Gerais 

até Rio Grande do Sul, ocupando também a porção leste e sul do Paraguai e o extremo 

nordeste da Argentina. Habita planícies e florestas montanhosas e aparentemente ocorre em 

baixa densidade populacional, sendo considerada muito sensível a distúrbios ambientais e 

tendo a perda de hábitat como severa ameaça. Durante as campanhas realizadas na PCH 

Saltinho a espécie foi apenas registrada na campanha realizada no outono de 2010, sendo 

contabilizado um único indivíduo durante a amostragem por transecção noturna. 

 

Figura 7-142. Coruja-listrada (Strix hylophila), espécie quase ameaçada de extinção globalmente e 
registrada na área do empreendimento, rio Ituim, RS. Foto: Filipe Poerschke. 

Pica-pau-anão-carijó (Picumnus nebulosus): classificado como quase ameaçado 

globalmente, ocorre no sudeste do Brasil, na faixa que se estende do sul do Paraná ao Rio 

Grande do Sul (SICK 1997; SIGRIST 2009). Também ocorre no Uruguai (OLMOS 2009), 

Missiones e Corrientes, no nordeste da Argentina (NAROSKY & YZURIETA 2010), onde há 

poucos registros. É encontrada em florestas com araucárias com densa submata e matas de 

galeria, em altitudes de até 1.000 metros acima do nível do mar. A perda de hábitat para a 

agricultura e o desmatamento são as ameaças a essa espécie.  

Pica-pau-dourado (Piculus aurulentus; Figura 7-143): classificado como quase ameaçado 

globalmente, ocorre no leste do Paraguai e no norte da Argentina (Missiones e Corrientes) 

(NAROSKY & YZURIETA 2010). No sudeste do Brasil, do Espírito Santo ao Rio Grande do 

Sul (SICK 1997; SIGRIST 2009), é encontrado em altitudes de 750 a 2.000 metros, embora 

tenha sidoregistrado em baixas altitudes no Paraguai e na Argentina. Esta espécie é rara no 
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Paraguai e mais comum nas montanhas do sudeste do Brasil e avalia-se que suas populações 

estão em declínio.  

Embora as florestas montanhosas tenham sofrido menor destruição do que as áreas 

adjacentes, a expansão dos campos cultivados sobre as florestas geram isolamento 

populacional. Vale destacar que esta espécie foi registrada nas três campanhas executadas, 

evidenciando uma alta densidade populacional na área de inserção de empreendimento. 

 

Figura 7-143. Pica-pau-dourado (Piculus aurulentus), espécie quase ameaçada de extinção 
globalmente e registrada na área do empreendimento, rio Ituim, RS. Foto: Filipe Poerschke. 

 

Charão (Amazona pretrei; Figura 7-144): espécie classificada como vulnerável em todas as 

escalas consultadas. Espécie restrita virtualmente ao Rio Grande do Sul e Santa Catarina em 

território brasileiro contacomregistros na Argentina e Paraguai em períodos de inverno 

(BENCKE et al. 2003). Sua distribuição abrange uma grande área do Planalto das Araucárias, 

região Nordeste, Planalto Médio, Depressão Central e Serra do Sudeste no Rio Grande do 

Sul (BENCKE et al. 2003). Esta espécie de papagaio é atualmente uma das espécies mais 

bem conhecidas sob o aspecto de sua biologia (ver VARTY et al. 1994; MARTINEZ 1996; 

MARTINEZ & PRESTES 2002). 

Indivíduos que habitam uma mesma região se reúnem em pouseiros coletivos (dormitórios) e 

em certas épocas do ano podem chegar a milhares de indivíduos. Há três categorias de 

dormitórios conhecidas: (1) fase de reprodução, com números menores de indivíduos 
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(dezenas a centenas) entre julho a janeiro agregando indivíduos que estão reproduzindo; (2) 

pós-reprodutivo, pequenos grupos reprodutivos de uma região se juntam em grandes bandos; 

(3) dormitório de inverno, no qual praticamente toda a população desta espécie se reúne um 

único local (comumente no planalto catarinense) entre os meses de abril e julho. 

O charão foi registrado apenas na última campanha, realizada no inverno de 2018. Dois 

registros foram efetuados, no primeiro ponto um grupo foi observado, ao “amanhecer” saindo 

de seu dormitório, cuja localização exata não foi possível, mas muito provavelmente se 

encontrava nas proximidades, devido ao comportamento e altura dos indivíduos. Já o segundo 

registro se deu ao “entardecer”, muito provavelmente se tratando dos mesmos indivíduos que 

retornavam ao dormitório (Figura 7-145). As contagens apontaram para um número 

aproximado de 150 indivíduos. 

 

Figura 7-144. Grupo de charão (Amazona pretrei), espécie ameaçada de extinção, classificada como 
vulnerável e registrada na área do empreendimento, rio Ituim, RS. Foto: Mauricio Pereira. 
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Figura 7-145. Distribuição espacial dos pontos de registro de charão (Amazona pretrei), ao 
amanhecer, nas proximidades do dormitório (ponto verde) e ao entardecer, possivelmente se tratando 

do retorno ao dormitório (ponto vermelho). Legenda: Traçado proposto para a LT (Linha amarela) e 
Área de alague (Polígono azul). 

Noivinha-de-rabo-preto (Xolmis dominicanus): considerada vulnerável nas três escalas 

consultadas. Ocorre no Uruguai (OLMOS 2009), sul e sudeste do Brasil (SIGRIST 2009), 

nordeste da Argentina e, possivelmente, leste do Paraguai. No território brasileiro, a espécie 

é conhecida em todos os estados da região sul, no Mato Grosso do Sul e aparentemente em 

Minas Gerais e São Paulo (BENCKE et al. 2003). No Rio Grande do Sul habita ampla área 

das regiões nordeste e sul/sudoeste, ocorrendo em alguns pontos dispersos do litoral e do 

interior. 

Ocupa paisagens abertas, sendo encontrada em campos sujos próximos a banhados. No 

Planalto das Araucárias é facilmente observada em banhados de altitude; ricos em gravatás, 

ciperáceas e gramíneas (BENCKE et al. 2003). Realiza uma associação não obrigatória, 

porém muito comum e interessante, com a também ameaçada veste-amarela (Xanthopsar 

flavus). Bandos deste pássaro costumam acompanhar a noivinha-de-rabo-preto (X. 

dominicanus), que do alto de um poleiro vigia possíveis predadores enquanto captura insetos 

espantados pelo deslocamento do bando de veste-amarela, que por sua vez são dispensados 

da tarefa de sentinela. 

Durante as amostragens esta espécie foi registrada na campanha executada no outono de 

2010. Vale ressaltar que o local do registro está distante oito quilômetros do ponto previsto 

para o barramento do rio Ituim e 2,5 km da área prevista para implantação da LT do 

empreendimento, sob as coordenadas geográficas (-28,572482/-51,285138). 
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Gralha-azul (Cyanocorax caeruleus): considerada quase ameaçada globalmente, esta 

espécie que varia de rara a localmente comum no sudeste do Brasil (do sul de São Paulo ao 

Rio Grande do Sul) e nordeste da Argentina (em Missiones e Corrientes). Existem alguns 

registros desta espécie no Paraguai, mas não são considerados confiáveis. Sua população 

tem declinado substancialmente no oeste de sua área de ocorrência. Habita áreas acima dos 

1.000 metros de altitude e é mais numerosa em florestas com Araucária (BIRDLIFE 

INTERNATIONAL 2017).  

O desmatamento e a expansão da agricultura, com a corrente urbanização e industrialização, 

são as principais ameaças à espécie (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2017). Na área amostral 

foi registrada em todas as campanhas de campo, evidenciando uma elevada densidade 

populacional. 

Veste-amarela (Xanthopsar flavus): ocorre no sudeste do Paraguai, no nordeste da Argentina, 

no Uruguai e no sul do Brasil, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, mais 

especificamente. Neste a espécie se distribui principalmente através do Planalto Médio e em 

partes altas do Planalto das Araucárias. Habita preferencialmente áreas de campo 

entremeadas por banhados de turfa e tem sido registrada em campos predegosos, pastagens 

e outros tipos de plantações. O registro deste táxon se deu na mesma unidade amostral e 

campanha em que se obteve visualização de noivinha-de-rabo-preto (Xolmis dominicanus). 

Sua população global é estimada em menos de 10.000 indivíduos e aparenta estar em 

acentuado declínio. No Rio Grande do Sul, a destruição do hábitat parece ser a única causa 

do declínio populacional da espécie.  

Cais-cais (Euphonia chalybea): considerada quase ameaçada globalmente. É considerado 

comum na Floresta Atlântica, sudeste do Brasil (do Rio de Janeiro ao sul do Rio Grande do 

Sul), leste do Paraguai e nordeste da Argentina (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2016). No Rio 

Grande do Sul está restrito às porções florestais do Norte, Nordeste e serra do Sudeste 

(BELTON 1994; WIKIAVES 2018). O declínio populacional se deve à extensiva degradação 

da Floresta Atlântica para fins de agricultura e urbanização (BIRDLIFE INTERNATIONAL 

2016). Na área de interesse foi registrado nas campanhas realizadas no verão e outono de 

2010. 

Borralhara (Mackenziaena severa): classificada como “vulnerável” à extinção no Rio Grande 

do Sul. Espécie restrita à Mata Atlântica, ocorrendo desde a Bahia e Minas Gerais até o norte 

do Rio Grande do Sul, leste do Paraguai e nordeste da Argentina (BENCKE et al. 2003).  

Foi considerada comum nas florestas do extremo norte do Estado durante a década de 1970 

(BELTON 1994). Ainda que possa sobreviver em áreas com florestas fragmentadas, não 
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persiste em remanescentes muito isolados, demonstrando vulnerabilidade à fragmentação do 

hábitat e ao isolamento populacional.  

O presente registro, realizado na campanha de outono de 2010 foi obtido através de um 

indivíduo visualizado, observando-se muito bem características diagnósticas, como o píleo 

vermelho e eriçado. No Rio Grande do Sul a espécie tem sido registrada apenas na região da 

floresta estacional da bacia do rio Uruguai e na área de contato desta formação florestal com 

as matas com araucária do planalto adjacente (BENCKE et al. 2003). 

Devido ao seu grau de sensibilidade, a redução, perturbação e/ou fragmentação das áreas 

florestadas indica a espécie como item relevante nos programas de monitoramento. 

Outras 38 espécies não registradas na região, mas listadas como potenciais ocorrentes são 

classificadas como ameaçadas ou quase ameaçadas de extinção nas três escalas 

consultadas (anexo). 

A riqueza de espécies registradas com a execução das três campanhas de campo propiciou 

o registro de um número satisfatório de espécies (161 espécies), ainda assim em todas as 

campanhas foram acrescidas novas espécies, com destaque à campanha executada no 

inverno de 2018, com a aumento de 15 espécies para a área de interesse (Figura 7-146). 

Deste modo, é esperado o aumento na riqueza de aves da área com o aumento do esforço 

de campo, principalmente com amostragens realizadas na estação de primavera, período 

reprodutivo em que as aves apresentam comportamentos de seleção sexual e corte, como 

atividades sonoras, fato que as tornam mais detectáveis. 

 

Figura 7-146. Riqueza acumulada ao longo das campanhas de campo executadas em área prevista 
para implantação de empreendimento de geração de energia (PCH Saltinho) no rio Ituim, RS. 

 

Amostragem quantitativa 
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Na campanha realizada no verão de 2010 a aplicação de 35 pontos fixos propiciou o registro 

e a contabilização de 68 espécies das 121 registradas na campanha, ou seja, 56%. Já na 

campanha de outono de 2010, 51,3%, ou seja, 58 espécies das 113 foram registradas e 

contabilizadas nos pontos fixos (Tabela 7-74).  

Na recente campanha, executada no inverno de 2018, 55 espécies foram registradas e 

contabilizadas durante a aplicação dos 25 pontos-fixos aplicados, o que representa 60% do 

total de espécies registradas na campanha (Tabela 7-74). 

Essa diferença entre as campanhas, principalmente entre o verão e as demais está 

diretamente associada à presença de espécies migratórias que se encontravam na área de 

estudo nesta estação, como por exemplo: o piolhinho-verdoso (Phyllomyias virescens), o 

bem-te-vi-rajado (Myiodynastes maculatus), o neinei (Megarynchus pitangua), o peitica 

(Empidonomus varius), o suiriri (Tyrannus melancholicus), o irré (Myiarchus swainsoni), o 

juruviara (Vireo chivi), a andorinha-morena (Alopochelidon fucata) e a andorinha-do-campo 

(Progne tapera). Além desse fato, a atividade sonora das aves, reduzida nos meses de outono 

e inverno, pode ter afetado a detecção de algumas espécies durante a aplicação desta 

metodologia. 

No verão de 2010 as espécies mais abundantes foram o pula-pula (Basileuterus culicivorus; 

IPA= 0,742), o pula-pula-assobiador (Myiothlypis leucoblephara; IPA=0,457) e o tico-tico 

(Zonotrichia capensis; IPA=0,285). No outono de 2010 as espécies mais abundantes foram o 

borboletinha-do-mato (Phylloscartes ventralis; IPA=0,685), novamente o tico-tico (Z. capensis) 

e o pula-pula (B. culicivorus), com IPA=0,628 e 0,600 além da tiriba-de-testa-vermelha 

(Pyrrhura frontalis), também com IPA=0,600. 

Na recente campanha, realizada no inverno de 2018, as espécies mais abundantes foram 

novamente o borboletinha-do-mato (P.ventralis; IPA=0,480), a mariquita (Setophaga 

pitiayumi; IPA=0,400) e em seguida, novamente o pula-pula-assobiador (M. leucoblephara) 

com IPA=0,360. 

Todas estas espécies supracitadas são residentes no Rio Grande do Sul (BENCKE 2001), 

consideradas entre comum e abundante (BELTON 1994) e apresentam uma ampla 

distribuição geográfica em território gaúcho (BELTON 1994; WIKIAVES 2018). Nenhuma 

delas é classificada como ameaçada de extinção, sendo ocupantes dos ambientes florestais, 

com exceção do tico-tico (Z. capensis) que habita áreas abertas ou bordas de floresta. 

Quanto à abundância (número de indivíduos) registrada em cada um dos pontos fixo 

amostrados nas diferentes campanhas executadas, não houve diferença significativa (Teste 
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Kruskal-Wallis, p=0,947) (Figura 7-147). A riqueza de espécies também não apresentou 

diferenças significativas entre as campanhas (Teste Kruskal-Wallis, p=0,146) (Figura 7-148). 

As maiores variações na abundância foram obtidas na campanha realizada no outono de 2010 

e na riqueza, na campanha realizada no verão de 2010 (Figura 7-147 e Figura 7-148). 

 

Figura 7-147. Abundância média registrada nos pontos fixo amostrados nas diferentes campanhas de 
campo para amostragem da avifauna em área prevista para implantação de empreendimento de 

geração de energia (PCH Saltinho) no rio Ituim, RS. Legenda: Caixa (Desvio Padrão) e Barra 
(Máximo e mínimo).  

 

Figura 7-148. Riqueza de espécies registrada nos pontos fixo amostrados nas diferentes campanhas 
de campo para amostragem da avifauna em área prevista para implantação de empreendimento de 

geração de energia (PCH Saltinho) no rio Ituim, RS. Legenda: Caixa (Desvio Padrão) e Barra 
(Máximo e mínimo).  

 

A suficiência da amostragem pelo método de ponto fixo, assim como a riqueza esperada para 

a área amostral foi calculada através da aleatorização (100x) das amostras e análise da curva 



  

327 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH SALTINHO 

 

do coletor gerada. Analisando esse resultado pode-se inferir que a riqueza registrada com 

este método foi muito similar daquela estimada pelo estimador Chao 1 (Figura 7-149). Ainda 

assim, a curva gerada não atinge sua assíntota, elucidando que com o aumento do esforço 

com este método, novas espécies tendem a ser registradas (Figura 7-149).  

 

Figura 7-149. Curva do coletor e riqueza estimada (Chao 1) para os dados obtidos com o método de ponto fixo 

amostrados nas diferentes campanhas de campo para amostragem da avifauna em área prevista para 

implantação de empreendimento de geração de energia (PCH Saltinho) no rio Ituim, RS.  

Tabela 7-74. Espécies de aves registradas durante a aplicação dos pontos fixos em cada uma das 
campanhas de campo realizadas na área da PCH Saltinho, rio Ituim, RS.  

Táxon1 Nome comum2 

Status de 

conservação 
IPA 

G
lobal 

N
acional 

R
egional 

V
erão/10 

O
utono/10 

Inverno/18 

Tinamiformes        

TINAMIDAE        

Crypturellus obsoletus  inambuguaçu      0.080 

Galliformes        

CRACIDAE        

Penelope obscura  jacuaçu    0.142 0.314 0.040 

Pelecaniformes        

ARDEIDAE        

Butorides striata  socozinho    0.028   

Egretta thula  garça-branca-pequena    0.028   

THRESKIORNITHIDAE        

Mesembrinibis cayennensis  coró-coró   NT  0.028  

Theristicus caudatus  curicaca     0.057  

Accipitriformes        

ACCIPITRIDAE        
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Táxon1 Nome comum2 

Status de 

conservação 
IPA 

G
lobal 

N
acional 

R
egional 

V
erão/10 

O
utono/10 

Inverno/18 

Rupornis magnirostris  gavião-carijó     0.028  

Charadriiformes        

CHARADRIIDAE        

Vanellus chilensis  quero-quero      0.080 

Columbiformes        

COLUMBIDAE        

Patagioenas picazuro  asa-branca ou pombão     0.114 0.120 

Zenaida auriculata  pomba-de-bando    0.057   

Leptotila verreauxi  juriti-pupu    0.228 0.057 0.280 

Apodiformes        

TROCHILIDAE        

Stephanoxis loddigesii  beija-flor-de-topete    0.257 0.114 0.040 

Hylocharis chrysura  beija-flor-dourado      0.040 

Trogoniformes        

TROGONIDAE        

Trogon surrucura  surucuá-variado    0.085  0.040 

Piciformes        

PICIDAE        

Veniliornis spilogaster  picapauzinho-verde-carijó      0.120 

Piculus aurulentus  pica-pau-dourado NT     0.040 

Colaptes campestris  pica-pau-do-campo    0.114 0.114 0.160 

Celeus flavescens  joão-velho     0.028 0.040 

Falconiformes        

FALCONIDAE        

Milvago chimachima  carrapateiro    0.028 0.114  

Milvago chimango  chimango     0.085  

Psittaciformes        

PSITTACIDAE        

Pyrrhura frontalis  tiriba-de-testa-vermelha    0.085 0.600 0.120 

Pionopsitta pileata  cuiú-cuiú    0.057   

Passeriformes        

THAMNOPHILIDAE        

Thamnophilus caerulescens  choca-da-mata    0.028 0.085 0.080 

Drymophila malura  choquinha-carijó    0.028   

RHINOCRYPTIDAE        

Scytalopus speluncae  tapaculo-preto    0.028 0.028 0.040 

FORMICARIIDAE        

Chamaeza campanisona  tovaca-campainha    0.057 0.057 0.080 

DENDROCOLAPTIDAE        

Sittasomus griseicapillus  arapaçu-verde    0.171 0.142 0.200 

Lepidocolaptes falcinellus  arapaçu-escamoso-do-sul    0.257 0.028 0.080 

Dendrocolaptes platyrostris  arapaçu-grande    0.114  0.080 

XENOPIDAE        

Xenops rutilans  bico-virado-carijó    0.028 0.028 0.040 
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Táxon1 Nome comum2 

Status de 

conservação 
IPA 

G
lobal 

N
acional 

R
egional 

V
erão/10 

O
utono/10 

Inverno/18 

FURNARIIDAE        

Furnarius rufus  joão-de-barro    0.028  0.080 

Lochmias nematura  joão-porca    0.028 0.114  

Heliobletus contaminatus  trepadorzinho    0.142 0.171 0.080 

Syndactyla rufosuperciliata  trepador-quiete    0.114 0.057  

Leptasthenura striolata  grimpeirinho      0.040 

Synallaxis ruficapilla  pichororé    0.200 0.114 0.080 

Synallaxis cinerascens  pi-puí    0.057  0.080 

Synallaxis spixi  joão-teneném    0.028 0.028  

Cranioleuca obsoleta  arredio-oliváceo    0.085 0.028 0.040 

PIPRIDAE        

Chiroxiphia caudata  dançador    0.028 0.028 0.080 

TITYRIDAE        

Tityra cayana  anambé-branco-de-rabo-preto    0.057   

Pachyramphus viridis  caneleirinho-verde    0.057 0.057  

Pachyramphus castaneus  caneleirinho    0.085 0.057 0.080 

Pachyramphus polychopterus  caneleirinho-preto    0.171 0.057  

Pachyramphus validus  caneleiro-de-chapéu-preto    0.028   

PLATYRINCHIDAE        

Platyrinchus mystaceus  patinho    0.085 0.057 0.040 

RHYNCHOCYCLIDAE        

Leptopogon amaurocephalus  cabeçudo    0.057 0.057  

Phylloscartes ventralis  borboletinha-do-mato    0.257 0.685 0.480 

Tolmomyias sulphurescens  bico-chato-de-orelha-preta    0.171 0.114 0.160 

Poecilotriccus plumbeiceps  tororó    0.057 0.028 0.080 

TYRANNIDAE        

Hirundinea ferruginea  birro    0.057   

Camptostoma obsoletum  risadinha    0.057   

Myiopagis viridicata  guaracava-de-crista-alaranjada    0.028   

Phyllomyias virescens  piolhinho-verdoso    0.057   

Serpophaga nigricans  joão-pobre    0.028   

Serpophaga subcristata  alegrinho    0.028 0.085  

Myiarchus swainsoni  irré    0.114   

Pitangus sulphuratus  bem-te-vi      0.040 

Myiodynastes maculatus  bem-te-vi-rajado    0.114   

Empidonomus varius  peitica    0.028   

Lathrotriccus euleri  enferrujado    0.171 0.028  

Knipolegus lophotes  maria-preta-de-penacho      0.080 

VIREONIDAE        

Cyclarhis gujanensis  gente-de-fora-vem ou pitiguari    0.114 0.142 0.240 

Hylophilus poicilotis  verdinho-coroado    0.028 0.028 0.040 

Vireo chivi  juruviara    0.085   

CORVIDAE        

Cyanocorax caeruleus  gralha-azul NT   0.057  0.120 
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Táxon1 Nome comum2 

Status de 

conservação 
IPA 

G
lobal 

N
acional 

R
egional 

V
erão/10 

O
utono/10 

Inverno/18 

Cyanocorax chrysops  gralha-picaça      0.160 

HIRUNDINIDAE        

Pygochelidon cyanoleuca  andorinha-pequena-de-casa     0.371  

TROGLODYTIDAE        

Troglodytes musculus  corruíra     0.057 0.080 

TURDIDAE        

Turdus leucomelas  sabiá-barranco      0.040 

Turdus rufiventris  sabiá-laranjeira     0.028 0.240 

Turdus albicollis  sabiá-coleira     0.028  

PASSERELLIDAE        

Zonotrichia capensis  tico-tico    0.285 0.628 0.280 

PARULIDAE        

Setophaga pitiayumi  mariquita    0.142 0.457 0.400 

Basileuterus culicivorus  pula-pula    0.742 0.600 0.240 

Myiothlypis leucoblephara  pula-pula-assobiador    0.457 0.428 0.360 

ICTERIDAE        

Cacicus chrysopterus  tecelão     0.142 0.120 

THRAUPIDAE        

Pipraeidea melanonota  saíra-viúva    0.057  0.040 

Stephanophorus diadematus  sanhaçu-frade    0.057 0.057 0.120 

Tangara sayaca  sanhaçu-cinzento    0.085   

Tangara preciosa  saíra-preciosa    0.057 0.028 0.040 

Sicalis flaveola  canário-da-terra-verdadeiro    0.028  0.080 

Hemithraupis guira  papo-preto    0.142 0.228  

Tachyphonus coronatus  tiê-preto    0.085   

Embernagra platensis  sabiá-do-banhado     0.057 0.080 

Saltator similis  trinca-ferro-verdadeiro     0.028 0.080 

Saltator maxillosus  bico-grosso    0.085 0.114 0.040 

Microspingus cabanisi  quete     0.114 0.160 

Pyrrhocoma ruficeps  cabecinha-castanha    0.142 0.228 0.040 

Donacospiza albifrons  tico-tico-do-banhado     0.057  

FRINGILLIDAE        

Spinus magellanicus  pintassilgo    0.257 0.028  

Euphonia chlorotica  fim-fim     0.057  

Euphonia chalybea  cais-cais NT   0.057 0.114  
Legenda: IPA = Índice Pontual de Abundância. Status de conservação - Categorias NT (quase ameaçada). 1 PIACENTINI et al. 
2015; 2 BENCKE et al. 2010. 

As transecções para rapinantes diurnos propiciaram o registro e a amostragem quantitativa 

de nove espécies (Tabela 7-75). Tendo-se as três campanhas unificadas, a espécie rapineira 

mais abundante na área foi o urubu-de-cabeça-preta (Coragyps atratus), com 21 indivíduos 

contabilizados, seguido pelo carrapateiro (Milvago chimachima), com 14 indivíduos (Tabela 

7-75). 
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No verão de 2010 foram registradas cinco espécies e 23 indivíduos contabilizados, no outono 

do mesmo ano foram seis espécies e 23 indivíduos (Tabela 7-75). Em campanha recente 

(inverno de 2018) foram registradas cinco espécies com apenas sete indivíduos 

contabilizados (Tabela 7-75). 

Tabela 7-75. Espécies rapinantes diurnas registradas durante a aplicação das transecções diurnas em 
cada uma das campanhas de campo realizadas na área da PCH Saltinho, rio Ituim, RS. 

Táxon1 

Verão/2010 Outono/2010 Inverno/2018 

A
b

u
n

d
ân

ci
a 

T
o

tal 

N°  AR N°  AR N°  AR 

Accipiter striatus 1 0,25 0 0 0 0 1 

Buteo brachyurus 0 0 0 0 1 0,25 1 

Caracara plancus 0 0 1 0,25 1 0,25 2 

Cathartes aura 3 0,75 4 1,00 0 0 7 

Coragyps atratus 13 3,25 6 1,50 2 0,50 21 

Heterospizias meridionalis 0 0 1 0,25 0 0 1 

Milvago chimachima 4 1,00 8 2,00 2 0,50 14 

Milvago chimango 0 0 3 0,75 0 0 3 

Rupornis magnirostris 2 0,50 0 0 1 0,25 3 

Total: 9 espécies 23  23  7   
Legenda: AR = Abundância Relativa (nº de indivíduos / nº de amostras). 1 PIACENTINI et al. 2015. 

No ponto para observação de rapinantes diurnos, amostrado em todas as campanhas, foram 

registradas seis espécies. A comunidade de rapinantes foi similar entre as campanhas (Tabela 

7-76). As espécies registradas são amplamente distribuídas pelo Rio Grande do Sul e 

apresentam elevado status de abundância (BELTON 1994). Contudo, vale lembrar aqui o 

registro da águia-cinzenta (Urubitinga coronata), que se deu em área oito quilômetros distante 

do ponto previsto para o barramento do rio Ituim e 2,5 km da área prevista para implantação 

da LT do empreendimento, sob as coordenadas geográficas (-28,572482; -51,285138). Trata-

se de uma espécie ameaçada de extinção, que ocupa uma grande área de vida e que 

certamente utiliza o vale do rio Ituim e áreas adjacentes ao empreendimento para forrageio 

e/ou nidificação, visto também que nesta ocasião três indivíduos foram observados, sendo um 

casal e um indivíduo jovem. 
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Tabela 7-76. Espécies rapinantes diurnas registradas durante a amostragem em ponto de observação 
em cada uma das campanhas de campo realizadas na área do futuro empreendimento de geração de 
energia, rio Ituim, RS. 1 PIACENTINI et al., 2015. 

As amostragens para rapinantes noturnos permitiram o registro de sete espécies (Figura 

7-150 e Figura 7-151). Todas foram registradas na campanha de verão de 2010 e nenhuma, 

na campanha de inverno (2018), conforme listado na Tabela 7-77. 

As espécies mais abundantes foram o bacurau-tesoura (Hydropsalis torquata; Figura 7-151) 

no verão de 2010, com cinco indivíduos contabilizados, enquantona campanha de outono de 

2010 foi a coruja-buraqueira (Athene cunicularia), que também apresenta hábitos diurnos 

(BELTON 1994; SICK 1997). 

Tabela 7-77. Espécies rapinantes noturnas registradas durante a aplicação das transecções noturnas 
em cada uma das campanhas de campo realizadas na área da PCH Saltinho, rio Ituim, RS.  

Táxon1 

 

Verão/2010 Outono/2010 Inverno/2018 

A
bundância 

Total 

N°  AR N°  AR N°  AR 

Megascops sanctaecatarinae 1 0,25 0 0 0 0 1 

Athene cunicularia 1 0,25 3 0,75 0 0 4 

Podager nacunda 1 0,25 0 0 0 0 1 

Hydropsalis longirostris 1 0,25 0 0 0 0 1 

Hydropsalis torquata 5 1,25 0 0 0 0 5 

Tyto furcata 0 0 1 0,25 0 0 1 

Megascops sp. 0 0 1 0,25 0 0 1 

Strix hylophila 0 0 1 0,25 0 0 1 

Total: 7 espécies 5  4  0   

Legenda: AR = Abundância Relativa (nº de indivíduos / nº de amostras).1 PIACENTINI et al., 2015. 

 

Táxon1 Verão/2010 Outono/2010 Inverno/2018 

Falco sparverius X  X 

Buteo brachyurus   X 

Cathartes aura X X  

Coragyps atratus X X X 

Milvago chimachima   X 

Rupornis magnirostris X X  

Total: 9 espécies 4 3 4 
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Figura 7-150. Bacurau-da-telha (Hydropsalis longirostris), espécie de hábito noturno, registrada nas 
transecções noturnas realizadas na área do futuro empreendimento de geração de energia, rio Ituim, 

RS. Foto: Filipe Poerschke. 

 

Figura 7-151. Bacurau-tesoura (Hydropsalis torquata), espécie de hábito noturno mais abundante no 
verão de 2010 nas transecções noturnas, amostradas na área do futuro empreendimento de geração 

de energia, rio Ituim, RS. Foto: Filipe Poerschke. 

A área de inserção da PCH Saltinho, localizada no rio Ituim, nordeste do Rio Grande do Sul 

apresentou uma riqueza de aves elevada, com 161 espécies, 11 das quais ameaças ou quase 

ameaçadas de extinção. Ainda assim, outras 179 espécies foram listadas como potenciais 

ocorrentes na área. Isso se deve principalmente pela proximidade da área de interesse de 

áreas relevantes para avifauna e bem conhecidas ornitologicamente, como as IBAs (Áreas 
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Importantes para a conservação de aves no Brasil): Campos do Planalto das Araucárias; 

Região dos Aparados da Serra e Campos de Cima da Serra (BENCKE et al., 2006). 

Três espécies registradas em campo na área apresentam forte associação com o ambiente 

aquático junto as margens do rio Ituim, são elas: o joão-pobre (Serpophaga nigricans), o joão-

porca (Lochmias nematura) e o coró-coró (Mesembrinibis cayennensis), este último 

considerado quase ameaçado no Rio Grande do Sul. Merece destaque o registro do papagaio 

charão (Amazona pretrei) na área amostral (inverno de 2018) pela detecção de um bando de 

aproximadamente 150 indivíduos, sem que a localização precisa do dormitório fosse 

identificada. Trata-se de uma espécie ameaçada de extinção nas três escalas consideradas. 

A implantação de uma pequena central hidrelétrica consiste no barramento do leito do rio para 

o acumulo de água, na construção da casa de força e canal adutor e linha de transmissão, 

trazem consigo potenciais impactos negativos para a avifauna da região do empreendimento. 

Essencialmente, os impacto serão causados pela alteração que ocorrerá nas características 

hídricas no trecho destinado à formação do reservatório e alça de vazão reduzida, assim como 

pela supressão da vegetação florestal obrigatória para a formação do reservatório, 

implantação de casa de força e linha de transmissão.  
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7.2.2.2.7 Mamíferos 

A soma dos esforços amostrais dedicados ao diagnóstico da fauna de mamíferos na área de 

influência do empreendimento resultou no registro de 57 espécies. Destas, 13 são 

consideradas de interesse conservacionista. Segundo as listas oficiais de espécies  

ameaçadas que foram analisadas (DOE, 2014; MMA, 2014 e IUCN, 2018), 11 estão inseridas 

em algum grau de ameça de extinção e cinco são consideradas Quase Ameaçadas ou 

Deficientes em Dados. Quatro das espécies registradas são consideradas exóticas em 

território brasileiro (Tabela 7-78). 

Tabela 7-78. Lista das espécies de mamíferos registrados durante as três campanhas de amostragem 
realizadas (verão e outono de 2010, outono de 2018) na área de influência do empreendimento. 

Táxon Nome popular Registro 
Conservação 

GL BR RS 

DIDELPHIMORPHA      

DIDELPHIDAE      

Didelphis albiventris gambá-de-orelha-branca Vis- DI LC - LC 

Gracilinanus microtarsusa cuíca Ega LC - DD 

Monodelphis dimidiata cuíca-anã Cap- Ega LC  - LC 

PILOSA      

MYRMECOPHAGIDAE      

Tamandua tetradactyla tamanduá-mirim Vis LC  - VU 

CINGULATA      

DASYPODIDAE      

Dasypus hybridus tatu-mulita Vis NT  DD 

Dasypus novemcinctus tatu-galinha Vis- DI LC - LC 

Euphractus sexcinctus tatu-peludo Vis-DI LC - LC 

PRIMATES      

ATELIDAE      

Alouatta guariba bugiu-ruivo Vis LC - VU 

RODENTIA      

SCIURIDAE      

Guerlinguetus ingramib serelepe EO - - LC 

ECHYMYIDAE      

Myocastor coypus ratão-do-banhado Vis LC - LC 

CRICETIDAE      

Akodon aff montensis rato-do-chão Ega LC - LC 

Akodon azarae rato-do-chão Cap- Ega LC - LC 

Akodon paranaensis rato-do-chão Cap- Ega LC - LC 

Bibimys labiosus rato Ega LC - - 
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Táxon Nome popular Registro 
Conservação 

GL BR RS 

Brucepattersonius iheringi rato Cap LC - LC 

Calomys laucha camundongo EO- Ega LC - LC 

Delomys dorsalis  rato Cap LC - LC 

Holochilus brasiliensis rato-do-junco Cap- Ega LC - LC 

Juliomys pictipes rato Ega LC - NA 

Necromys lasiurus rato Ega LC - LC 

Nectomys squamipes rato-d`água Ega LC - LC 

Oligoryzomys nigripes camundongo-do-mato Cap- EO- Ega LC - LC 

Oligoryzomys flavescens  camundongo-do-campo Ega LC - LC 

Oxymycterus nasutus rato-focinhudo Ega LC - LC 

Oxymycterus quaestor rato-focinhudo Ega LC - LC 

Scapteromys sp. rato-d`água Ega - - - 

Sooretamys angouyac rato-do-mato Cap- Ega - - - 

Wilfredomys oenax rato-do-mato Ega EN EN EN 

MURIDAE      

Mus musculus* camundongo-doméstico Ega - - - 

Rattus rattus* rato-das-cascas EO- Ega - - - 

ERETHIZONTIDAE      

Sphiggurus villosus ouriço-cacheiro Vis - - - 

CAVIIDAE  - - - - 

Cavia aperea preá Ega LC - LC 

Hydrochoerus hydrochaeris  capivara Vis- DI LC - LC 

CUNICULIDAE  - - - - 

Cuniculus paca paca Vis- DI LC - VU 

MYOCASTORIDAE  - - - - 

Myocastor coypus ratão-do-banhado Vis LC - LC 

LAGOMORPHA  - - - - 

LEPORIDAE  - - - - 

Lepus europaeus* lebre Vis- DI - - - 

CHIROPTERA      

PHYLLOSTOMIDAE      

Chrotopterus auritus morcego-bombachudo Col LC - LC 

Desmodus rotundus morcego-vampiro Red LC - LC 

Sturnira lilium morcego-fruteiro Red LC - LC 

MOLOSSIDAE      

Tadarida brasiliensis morcego-das-casas Col LC - LC 

VESPERTILIONIDAE      

Histiotus montanus morcego-orelhudo Col LC - LC 
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Táxon Nome popular Registro 
Conservação 

GL BR RS 

Histiotus velatus morcego-orelhudo Col DD - LC 

Myotis nigricans morcego-borboleta-
escuro Red- Col LC - LC 

CARNIVORA      

FELIDAE      

Leopardus tigrinus gato-do-mato-pequeno Vis- DI VU EN VU 

Leopardus geoffroyi gato-do-mato-grande Vis VU VU VU 

Leopardus pardalis jaguatirica Vis LC - VU 

Puma yagouaroundi gato-mourisco DI LC VU VU 

Puma concolor leão-baio Vis LC VU EN 

CANIDAE      

Cerdocyon thous graxaim-do-mato Vis- DI LC - LC 

Lycalopex gymnocercus  graxaim-do-campo Vis- DI LC - LC 

MUSTELIDAE      

Lontra longicaudis lontra Vis- DI NT - NT 

MEPHITIDAE      

Conepatus chinga zorrilho Vis- DI LC - LC 

PROCYONIDAE      

Procyon cancrivorus mão-pelada Vis- DI LC - LC 

ARTIODACTYLA      

SUIDAE      

Sus scrofa* javali, porco-doméstico Vis- DI - - - 

CERVIDAE      

Mazama americana veado-mateiro AF DD - EN 

Mazama gouazoubira veado-virá Vis- DI DD - LC 

Mazama nana veado-poca Vis- DI VU VU EN 
Legenda: Formas de registro: Vis= busca ativa/visualização; DI= determinação indireta; Cap= captura em 
armadilha Sherman; Ega= egagrópilos; EO= encontro ocasional de pequenos mamíferos; Red= captura em rede 
de neblina; Col= busca por colônias. Conservação: GL= espécies ameaçadas mundialmente (IUCN, 2018); BR= 
espécies ameaçadas nacionalmente (MMA, 2014); RS= espécies ameaçadas regionalmente (DOE, 2014); DD= 
Deficiente em Dados; VU= vulnerável; EN= Em Perigo; CR= Criticamente em Perigo. *Espécie alóctone a fauna 
brasileira; aSegundo determinação de VOSS et al. (2005); bSegundo classificação de ALLEN (1915) e MOORE 
(1959); cSegundo proposta atual de WEKSLER et al. (2006). 

A seguir são apresentados os resultados obtidos conforme os grupos estabelecidos na 

descrição dos métodos empregados (mamíferos de médio e grande porte, mamíferos de 

pequeno porte não-voadores e mamíferos voadores). 
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Mamíferos de médio e grande porte (>1 kg) 

O diagnóstico deste grupo resultou no registro de 26 espécies, o que representa 46,6% da 

riqueza total de mamíferos verificada durante as três campanhas de amostragem e cerca de 

60% da mastofauna de médio e grande porte potencialmente ocorrente. Entre as espécies de 

médio e grande porte se destacam aquelas de interesse conservacionista, sobretudo os 

felinos como o puma, a jaguatirica e os gatos-do-mato. 

Duas carcaças de tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla) foram encontradas junto a 

estrada de acesso à usina existente, sendo que uma delas tinha sinais de predação por 

carnívoro. De acordo com o capataz da fazenda São Pedro, os avistamentos de tamanduás 

são bastante comuns. 

O tatu-mulita (Dasypus hybridus) foi registrado em várias ocasiões ao longo das campanhas 

de amostragem: um encontro ocasional na margem direita do rio Ituim (-28,602895/-

51,346308), uma carcaça encontrada sobre o leito da ferrovia (T3) e algumas carcaças com 

indícios de predação por cães e também por um felino de médio porte. Assim como os demais 

Dasypodidae, o tatu-mulita pertence ao grupo de espécies cinegéticas aparentemente mais 

perseguidas no Estado, o que ocorre por questões culturais e em função do valor da sua 

carne. O hábito de caçar a mulita para consumo ou venda, aliado à perda de hábitat em função 

da transformação dos campos rupestres em lavouras e áreas de pastoreio são as principais 

ameaças à sua conservação. Esta espécie é considerada Deficiente em Dados no Rio Grande 

do Sul (DOE, 2014). 

O bugiu-ruivo (Alouatta guariba) foi registrado a partir do encontro ocasional de um espécime 

atropelado na RS-122 em um ponto onde a estrada intercepta um fragmento florestal (-

28,689790/-51,205136). Segundo MARQUES (2003), a espécie vem enfrentando forte 

pressão antrópica no norte do Estado, encontrando refúgios valiosos em unidades de 

conservação. Moradores locais relataram que os casos de febre amarela silvestre registrados 

para o Estado no fim de 2008 coincidiram com a diminuição dos avistamentos deste primata 

na região. Atualmente o bugio-ruivo é classificado como espécie Vulnerável à extinção em 

território gaúcho (DOE, 2014).  

A paca (Cuniculus paca) teve sua presença registrada pelas armadilhas fotográficas além de 

um exemplar coletado depois de atropelado por trem na T3. Ambos os registros foram obtidos 

junto à mata ciliar do rio Ituim. Trata-se de uma espécie relacionada a cursos d’água e que 

apresenta relatos pontuais de sua ocorrência para o Estado. Na lista estadual da fauna 

ameaçada, é enquadrada na categoria Vulnerável (DOE, 2014), não havendo informações 

quantitativas sobre sua situação populacional.  
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O gato-do-mato-pequeno (Leopardus tigrinus) foi registrado através da identificação de 

pegadas na TL7, além da visualização de um exemplar em transecção noturna nas 

proximidades da PCH Saltinho (-28,615270/-51,353366) (Figura 7-152). A espécie apresenta 

seu limite de distribuição austral coincidindo com a região geomorfológica da Depressão 

Central, onde apresenta casos de hibridização com o gato-do-mato-grande (Leopardus 

geoffroyi) (EIZIRIK et al., 2006). Conforme FONTANA et al. (2003), a destruição e 

fragmentação de florestas são as principais ameaças à espécie, que é considerada Vulnerável 

(em níveis regional e global) e Em Perigo (em nível nacional) quanto à extinção (DOE, 2014; 

IUCN, 2014 e MMA, 2014, respectivamente). Já o gato-do-mato-grande (Leopardus geoffroyi), 

a jaguatirica (Leopardus pardalis) e o puma (Puma concolor), apresentado na Figura 7-153, 

foram registrados somente na terceira campanha, através das amostragens com armadilhas 

fotográficas.  

 

Figura 7-152. Exemplar de Leopardus tigrinus (gato-do-mato-pequeno) visualizado em percurso 
noturno durante o diagnóstico dos mamíferos na área de influência do empreendimento. 
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Figura 7-153. Exemplar de Puma concolor (leão-baio ou puma) registrado em deslocamento na 
margem direita do rio Ituim (armadilha fotográfica AF06). 

A jaguatirica (Figura 7-154) e o puma são animais de porte médio a grande, predadores topo 

de cadeia. Ambas são espécies bastante ameaçadas de extinção,principalmente em função 

da degradação dos ambientes que ocupam. Enquanto a jaguatirica é eminentemente florestal, 

o puma habita também áreas abertas e encostas de montanha com vegetação de menor 

porte, sendo muitas vezes avistado deslocando-se pelos campos.  

São numerosas as referências de predação de animais domésticos por esses felinos, o que 

os tornam visados pelos fazendeiros. Em função da ocupação das suas áreas de vida pelas 

atividades antrópicas os felinos sofrem pressão por espaço e disponibilidade de alimento, não 

sendo improvável que venham a predar animais domésticos. 

O gato-mourisco (Puma yagouarondi) foi registrado através de rastros localizados próximo ao 

acesso a PCH Saltinho (TL3). Este felino é capaz de ocupar um amplo espectro de ambientes 

(NOWELL & JACKSON, 1996), utilizando bordas de banhado, campos encharcados, florestas 

úmidas e áreas secundárias (EMMONS & FEER, 1997; EISENBERG & REDFORD, 1999). 

Mesmo sem fundamentação científica, é perseguido sob a alegação de ser nocivo às criações 

de aves domésticas (FONTANA et al., 2003), fato que contribui para sua classificação como 

Vulnerável à extinção no Estado (DOE, 2014). 
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Figura 7-154. Exemplar de jaguatirica (Leopardus pardalis) registrado no local de estudo. 

A lontra (Lontra longicaudis) marca o território depositando fezes e muco anal com odor 

característico em locais conspícuos nas margens dos corpos d’água. Neste caso, sua 

ocorrência foi confirmada através de marcas odoríficas (TL3 e TL8) e visualizações 

ocasionais. Um exemplar foi encontrado no reservatório da PCH Saltinho (-28,619788/-

51,354834), outros dois exemplares foram encontrados forrageando nas proximidades da 

ponte sobre o rio Turvo (-28,543639/-51,397951). Um quarto indivíduos foi registrado por 

armadilha fotográfica deslocando-se por uma pequena sanga afluente da margem direita do 

Ituim, a pelo menos 200 metros da margem do rio. A espécie tem sua detecção dificultada por 

ocorrer naturalmente em baixas densidades e por ter pouca mobilidade quando comparada 

aos demais carnívoros terrestres, sendo a composição da ictiofauna um fator determinante 

para sua presença (FONTANA et al., 2003). A espécie é considerada Quase Ameaçada no 

Estado e mundialmente (DOE, 2014 e IUCN, 2018, respectivamente). 

Os cervídeos do gênero Mazama estão representados, na região de estudo, pelas três 

espécies com ocorrência confirmada para o Estado: veado-virá (Mazama gouazoubira), 

veado-poca (Mazama nana) e veado-mateiro (Mazama americana). A identificação desses 

exemplares em nível específico através de determinação indireta é controversa e pouco 

consistente. Desta forma, as espécies foram diagnosticadas unicamente através de 

visualizações ou registro em armadilha fotográfica. Os registros obtidos através de 

determinação indireta foram agrupados como ocorrência de Mazama spp., evitando assim a 

possibilidade de erro no diagnóstico específico.  
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O veado-virá (M. gouazoubira) foi seguramente identificado através de seis visualizações ao 

longo das transecções noturnas e nos registros das armadilhas fotográficas. Adicionalmente, 

uma carcaça foi coletada na linha férrea (T2) (Figura 7-155), sendo a identificação obtida 

posteriormente através de exame de caracteres crânio-dentário segundo ROSSI (2000), em 

laboratório. Esta espécie ocupa bordas de mata e áreas campestres sendo o mais comum 

dos cervídeos brasileiros (MÄHLER JR. & SCHNEIDER, 2003). A caça é uma das atividades 

que impactam a espécie, no entanto, o desmatamento e o avanço da fronteira agrícola 

parecem ter favorecido a espécie em relação aos demais cervídeos de menor plasticidade 

ecológica (MARGARIDO & BRAGA, 2004). 

 

Figura 7-155. Carcaça de veado-virá (Mazama gouazoubira) encontrada em ferrovia durante o 
diagnóstico da mastofauna na área de influência do empreendimento. 

O veado-poca (Mazama nana) foi registrado através da visualização ocasional de um 

indivíduo macho, próximo a um trecho da linha férrea (-28,637860/-51,387594) (Figura 7-156). 

DUARTE (1996) cita a dependência desta espécie por áreas florestais densas, fato que foi 

corroborado pelo presente registro, restrito à floresta ciliar da encosta do rio Ituim. Alterações 

nos hábitats florestais do Rio Grande do Sul são apontadas como a principal causa do declínio 

populacional da espécie, a qual é classificada como Criticamente Em Perigo de extinção no 

Estado (DOE, 2014), Vulnerável no Brasil e globalmente (MMA, 2014 e IUCN, 2018, 

respectivamente).  
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O veado-mateiro (Mazama americana) foi registrado através de armadilha fotográfica (AF04) 

na encosta do rio Ituim. Trata-se de uma espécie essencialmente florestal, cujo declínio 

populacional está diretamente associado ao processo de desmatamento observado para o 

Rio Grande do Sul a partir de 1950 (MÄHLER JR. & SCHNEIDER, 2003). A espécie é 

considerada Em Perigo de extinção no Estado (DOE, 2014) e Deficiente em Dados 

mundialmente (IUCN, 2018). 

 

Figura 7-156. Exemplar de veado-poca (Mazama nana) registrado por encontro ocasional durante 
diagnóstico da mastofauna na área de influência do empreendimento. 

 

A análise das frequências de ocorrência das espécies detectadas em transecções lineares 

por indícios indiretos destaca o graxaim-do-mato (Cerdocyon thous) e os veados (Mazama 

spp.) na classe Abundante (FO= 70%) durante as amostragens. O grande número de espécies 

restritas a até três transecções e classificadas como Ocasional ou Incomum deve ser 

observado com certa cautela, visto que as chuvas foram constantes em ambos os períodos 

de amostragem, dificultando a determinação indireta das espécies devido à lixiviação dos 

substratos (Tabela 7-79).  
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Tabela 7-79. Frequência de ocorrência (FO) de mamíferos de médio e grande porte registrados 
exclusivamente por determinação indireta durante as campanhas de amostragem realizadas. 

Espécie 
Transecção linear   

1(C) 2(F) 3(F) 4(C) 5(F) 6(F) 7(C) 8(C) 9(C) 10(F) FO 

Didelphis albiventris - - - - - x - - x - 20% = Ocasional 

Dasypus novemcinctus - - x x x - - x - x 50% = Comum 

Euphractus sexcinctus - - - - - - x - - - 10% = Ocasional 

Hydrochoerus hydrochaeris  - - x - - x - x x x 50% = Comum 

Cuniculus paca - - x - - - - - - - 10% = Ocasional 

Myocastor coypus - - - - - - - x - - 10% = Ocasional 

Lepus europaeus - - - - x - - - - - 10% = Ocasional 

Leopardus tigrinus - - - - - - x - - - 10% = Ocasional 

Puma yagouaroundi - - x - - - - - - - 10% = Ocasional 

Cerdocyon thous - - x x x x x x - x 70% = Abundante 

Lycalopex gymnocercus  - x - x x - - - - - 30% = Incomum 

Lontra longicaudis - - x - - - - x - - 20% = Ocasional 

Conepatus chinga x - - x - x - - - - 30% = Incomum 

Procyon cancrivorus x x - x - - - x - - 40% = Incomum 

Sus scrofa - - - x - x - - - x 30% = Incomum 

Mazama spp. - x - x x x - x x x 70% = Abundante 

Riqueza por transecção (n) 2 3 6 7 5 6 3 7 3 5   

Riqueza por transecção (%) 13 19 38 44 31 38 19 44 19 31   

Legenda: C: ambiente campestre; F: ambiente florestal. 

A riqueza verificada através de indícios indiretos aponta um pequeno predomínio dos registros 

ocorridos nas transecções lineares realizadas em ambiente campestre (44% em TL4 e TL8) 

em detrimento das realizadas em ambiente florestal (38% em TL3 e TL6). Entretanto, tal 

discrepância pode estar associada aos tipos de substrato encontrados nestes ambientes, 

favorecendo a marcação dos rastros em transecções campestres. 

Analisando as características ecológicas dos mamíferos de médio e grande porte registrados 

durante as amostragens, nota-se a prevalência das espécies consideradas generalistas, que 

se beneficiam do mosaico formado pelos campos e bordas de mata (e.g. Mazama 

gouazoubira, Cerdocyon thous, Dasypus novemcinctus). O restante das espécies está 

dividido, predominando aquelas que dependem exclusivamente de ambientes florestais (e.g. 

Mazama nana, Leopardus tigrinus, Leopardus pardalis, Allouatta guariba) e, em menor 

número, as exclusivamente campestres (e.g. Conepatus chinga, Dasypus hybridus, 

Euphractus sexcinctus) (Figura 7-157). Como faz uso frequente da mata ciliar, para efeito 
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dessa comparação a lontra, sabidamente uma espécie de hábito semi-aquático, foi inserida 

na categoria “florestal”. 

 

Figura 7-157. Representação gráfica da proporção de espécies de mamíferos de médio e grande 
porte florestais, campestres e generalistas registrados durante as campanhas de amostragem. 

A combinação do uso de armadilhas fotográficas com as visualizações ocasionais ou 

intencionais possibilitou a determinação de 242 indivíduos de médio e grande porte 

pertencentes a 22 espécies. A forte influência antrópica na área de estudo foi evidenciada 

pelo predomínio das espécies exóticas, atestado pela grande quantidade de indivíduos 

visualizados de lebres (Lepus europaeus), 27 visualizações noturnas; e de javalis- (Sus 

scrofa), com 32 visualizações ou registros em armadilhas fotográficas. 

Invasões biológicas estão entre as principais ameaças para a manutenção da biodiversidade 

global (VITOUSEK et al., 1996), gerando profundas alterações nos ecossistemas através da 

introdução de doenças, predação e competição direta por recursos com espécies nativas, 

além de afetarem a saúde pública e a economia rural (NOVILLO & OJEDA, 2008). Neste 

sentido, destacam-se a ocorrência de lebre (L. europaeus) e de javali (S. scrofa). 

Estudos recentes consideram Lepus europaeus como o lagomorfo exótico com ocorrência 

local (sensu PETERS et al., 2009; NOVILLO & OJEDA, 2008, ACHAVAL et al., 2007; REIS et 

al., 2006). Seus rastros foram localizados em apenas uma transecção (TL5), no entanto, como 

já citado, a espécie apresentou o maior número de avistamentos noturnos, estando sempre 

vinculada às lavouras de soja e campos de pastoreio ao longo do polígono amostrado. A 

expansão de áreas cultivadas, aliada às pressões de caça, atropelamento e perda de hábitat 

que atingem potenciais predadores autóctones (e.g. aves e mamíferos de grande porte) são 

fatores que contribuem para a explosão populacional desta espécie.  
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O javali (S. scrofa) foi registrado constantemente ao longo do polígono amostrado, sendo 

visualizado em varias ocasiões e registrado muitas vezes pelas armadilhas fotográficas 

(Figura 7-158). Um desses registros foi obtido à noite, quando os animais cruzaram a estrada 

de acesso à área da PCH, no ponto que esta intercepta o traçado projetado da linha de 

transmissão. Foi avistado um grupo de aproximadamente 25 indivíduos. A presença destes 

animais em vida livre é preocupante, visto que os ambientes disponíveis na região são 

favoráveis para o desenvolvimento das populações, já que há refúgio e alimento abundante e 

não têm predadores naturais. 

De afamada agressividade, os javalis apresentam hábitos noturnos e gregários, ocupando 

campos e matas próximos a corpos d’água. Além de predar espécies de plantas e animais 

nativos, pode atacar plantações comerciais e animais de criação (TIEPOLO & TOMAS, 2006), 

gerando conflitos com a população local e estimulando práticas de caça furtiva, hábito que 

pode atingir diretamente as espécies autóctones. 

 

Figura 7-158. Exemplar de javali (Sus scrofa) registrado por armadilha fotográfica. 

Mamíferos de pequeno porte não-voadores (≤ 1 kg) 

O diagnóstico deste grupo resultou no registro de 24 espécies, representando 46,15% da 

riqueza total verificada em campo. O conhecimento geral acerca dos pequenos mamíferos no 

Rio Grande do Sul é considerado incipiente e necessita de maiores investigações de cunho 

ecológico, genético e sistemático (CHRISTOFF, 2003). Em geral, os pequenos mamíferos são 

espécies mais vulneráveis às alterações ambientais, atuando como bioindicadores de áreas 
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naturais e servindo como excelente objeto de estudo para investigação de padrões e 

processos ecológicos devido à baixa capacidade de dispersão e à resposta rápida às 

alterações ambientais (PARDINI & UMETSU, 2006). Adicionalmente, contribuem 

ecologicamente para os ambientes no quais habitam, interagindo nos processos de dispersão 

de sementes, polinização, predação e herbivoria (CASELLA & CÁCERES, 2006). Neste 

sentido, destacam-se as espécies de interesse conservacionista, as espécies alóctones e as 

novidades taxonômicas ou biogeográficas. 

Os gêneros Monodelphis e Gracilinanus compreendem um grupo de pequenos marsupiais 

cujo conhecimento ecológico e taxonômico é atualmente precário (MACHADO et al., 2008). A 

cuíca-anã (Monodelphis dimidiata) (Figura 7-158) foi capturada em armadilha Sherman (A4) 

e registrada também a partir da análise de egagrópilos (E5). A espécie é típica do bioma Mata 

Atlântica e não consta como ameaçada nas listas oficiais. 

A cuíca (Gracilinanus microtarsus) é um pequeno marsupial cujas variações morfológicas 

apresentadas normalmente acarretam equívocos de identificação taxonômica com seu 

congênere Gracilinanus agilis, havendo ainda grande semelhança com Cryptonanus 

guayhbae, táxon descrito por VOSS et al. (2005). Os espécimes citados neste trabalho foram 

registrados a partir de fragmentos cranianos coletados em egagrópilos (E1) e identificados de 

maneira segura a partir da comparação com material de referência colecionando pela ULBRA 

- Canoas. Segundo VIEIRA & IOB (2003), a perda de hábitat e a predação por cães e gatos 

domésticos são fatores críticos para a conservação de pequenos marsupiais, e a cuíca é 

considerada com Dados Insuficientes em nível regional (DOE, 2014). 

 

Figura 7-159. Exemplar jovem de Monodelphis dimidiata (cuíca-anã) esboçando comportamento 
defensivo registrado durante as campanhas de amostragem. 
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A família Sciuridae engloba os esquilos conhecidos regionalmente por serelepes. A atual 

carência de estudos taxonômicos implica em divergências nomenclaturais entre 

Guerlinguetus ingrami (sensu ALLEN, 1915 e MOORE, 1959) e Sciurus aestuans (sensu 

WILSON & REEDER, 2005). Neste trabalho a proposta original foi adotada, assumindo G. 

ingrami. O registro da espécie ocorreu ocasionalmente a partir de determinação indireta, 

diagnosticada em frutos de jerivá (Syagrus romanzoffiana) com típicas marcas de predação 

encontrados próximos à casa de força da PCH Saltinho (-28,616898/-51,355714). 

O rato-d’água (Scapteromys sp.) se destaca por ser um cricetídeo cujos registros são recentes 

e escassos, não havendo estudos taxonômicos mais aprofundados. Scapteromys tumidus é 

a única espécie do gênero reconhecida atualmente para o Brasil, sendo restrita ao bioma 

Pampa (CARLETON & MUSSER, 2005), sempre nas baixas altitudes da planície costeira e 

campanha do Rio Grande do Sul, associada a rios, riachos e charcos em áreas abertas com 

densa vegetação gramínea (HERSHKOVITZ, 1966; D’ELIA & PARDIÑAS, 2004). A 

associação dos indivíduos identificados através da análise de egagrópilos (E1 e E5) (Figura 

7-160) com o gênero Scapteromys ocorreu pela semelhança de caracteres crânio-dentários, 

porém o menor porte de indivíduos adultos e o ambiente florestal predominante ao entorno 

divergem do que é conhecido, não permitindo a associação com Scapteromys tumidus sem 

estudos mais aprofundados. 

 

Figura 7-160. Crânios de rato-d’água (Scapteromys sp.) coletados em egagrópilo de coruja-de-igreja 
(Tyto alba) durante as campanhas de amostragem. 
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O pequeno roedor Juliomys pictipes apresenta hábito escansorial e ocupa áreas florestais de 

encosta. Há escasso conhecimento sobre sua atual distribuição, comportamento ou real 

status taxonômico, sendo frequentemente confundido com o camundongo-do-mato 

(Oligoryzomys nigripes). Segundo consulta à coleção de mamíferos da ULBRA - Canoas, a 

espécie apresenta ocorrências pontuais para o nordeste gaúcho nos municípios de Bom 

Jesus, Cambará do Sul, São Francisco de Paula, Esmeralda e, recentemente, Nova Roma do 

Sul (BIOLAW, 2010a). Assim como na maioria dos municípios relatados, o registro da espécie 

para Ipê e Muitos Capões ocorreu através da análise de egagrópilos (E1, E4 e E5). 

O roedor Bibimys labiosus aparentemente apresenta baixa abundância na assembléia de 

pequenos roedores do Estado. Da mesma forma que a espécie anteriormente relatada, 

apresenta registros pontuais apenas para os municípios de Venâncio Aires, Vacaria, Bom 

Jesus (registros consultados no museu da ULBRA) e, recentemente, Dois Lajeados (BIOLAW, 

2010b). Assim como na maioria dos municípios relatados, o registro da espécie para Ipê e 

Muitos Capões ocorreu através da análise de egagrópilos (E1 e E5). 

A presença do rato-do-mato (Wilfredomys oenax) é sem dúvida o registro mais importante 

para a área de interesse. Este roedor foi registrado através da coleta de egagrópilos (E1 e E5) 

sendo considerada espécie Em Perigo de extinção em todos os níveis (DOE, 2014; MMA, 

2014; IUCN, 2018). A espécie foi originalmente descrita a partir de material coletado no inicio 

do século passado em São Lourenço do Sul (RS) e desde então vem apresentando poucos 

registros para o Estado, com exclusividade para a região da Campanha e Encosta da Serra 

do Sudeste (dados inéditos).  

Analisando as características ecológicas dos pequenos mamíferos não-voadores registrados 

em campo, nota-se a prevalência das espécies florestais (e.g. Wilfredomys oenax, 

Brucepattersonius iheringi, Delomys dorsalis). O restante das espécies está dividido de forma 

similar entre aquelas de maior plasticidade ambiental, ocupando bordas de ambientes 

campestres e florestais (e.g. Oligoryzomys nigripes, Akodon paranaensis, Rattus rattus) ou 

estritamente campestres (e.g. Cavia aperea, Oligoryzomys flavescens, Akodon azarae) 

(Figura 7-161). 
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Figura 7-161. Representação gráfica da proporção de espécies de mamíferos de pequeno porte não-
voadores florestais, campestres e generalistas registrados durante as campanhas de amostragem. 

O sucesso de captura para pequenos mamíferos nas armadilhas do tipo Sherman foi de 

6,87%, sendo o maior sucesso verificado para as transecções amostradas em ambientes 

florestais (A1= 5,5% e A3= 16,55%) em relação aos ambientes campestres (A2= 4% e A4= 

1,5%). Sete espécies foram capturadas com uso de armadilhas, das quais apenas Delomys 

dorsalis e Brucepattersonius iheringi foram registradas exclusivamente através deste método 

(A3) (Tabela 7-80). A análise de egagrópilos permitiu acrescentar outras 15 espécies à 

listagem, oferecendo uma visão mais completa sobre a composição da comunidade de 

pequenos mamíferos do local, já que a coruja-de-igreja (Tyto alba) se comporta como um 

predador generalista e oportunista, que consome suas presas de acordo com a 

disponibilidade (VELARDE et al., 2007). 
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Tabela 7-80. Espécies de pequenos mamíferos não-voadores registradas através de captura com armadilhas do tipo Sherman (Ax), da análise de egagrópilos 
(Ex) de coruja-de-igreja (Tyto alba) e de encontros ocasionais durante as campanhas de amostragem. 

Espécie 
Armadilhas Egagrópilos     ocasional Total 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 n E1 E2 E3 E4 E5 n   n n (%) 

Gracilinanus microtarsus - - - - - - - - - 2 - - - - 2  - 2 0,525 

Monodelphis dimidiata - - - 1 - - - - 1 2 - - - 12 14  - 15 3,937 

Akodon montensis - - - - 2 - - 1 3 - - - - 2 2  - 5 1,312 

Akodon azarae - 1 - 2 1 - 1 - 5 - 2 - - 11 13  - 18 4,724 

Akodon paranaensis 5 2 4 - 2 1 1 2 17 20 - 1 - 7 28  - 45 11,81 

Brucepattersonius iheringi - - 1 - - - - - 1 - - - - - -  - 1 0,262 

Bibimys labiosus - - - - - - - - - 7 - - - 10 17  - 17 4,462 

Calomys laucha - - - - - - - - - 12 - - 1 8 21  2a 23 6,037 

Delomys dorsalis - - 2 - - 1 - - 3 - - - - - -  - 2 0,525 

Holochilus brasiliensis - - - - - - - - - 2 - - - 9 11  1d 12 3,150  

Juliomys picticeps - - - - - - - - - 3 - - 1 4 8  - 8 2,100 

Necromys lasiurus - - - - - - - - - 10 - - - 8 18  - 18 4,724 

Nectomys squamipes - - - - - - - 1 1 1 - - - 5 6  - 7 1,837 

Oligoryzomys flavescens - - - - - - 1 - 1 3 - - - 7 10  - 11 2,887 

Oligoryzomys nigripes - 3 14 - 1 3 - - 21 64 - - 1 43 108  4b 133 34,91 

Oxymycterus nasutus - - - - - - - - - 4 - - - 7 11  - 11 2,887 

Oxymycterus quaestor - - - - - - - - - 2 - - - 2 4  - 4 1,050 

Sooretamys angouya 6 2 12 - - - - - 20 1 - - - - 1  - 21 5,512 

Scapteromys sp. - - - - - - - - - 2 - - - 10 12  - 12 3,150 

Wilfredomys oenax - - - - - - - - - 3 - - - 3 6  - 6 1,575 

Mus musculus - - - - - - - - - 7 - - - - 7  - 7 1,837 

Rattus rattus - - - - - - - - - - - - - - -  1c 1 0,262 

Cavia aperea - - - - - - - - - - - - - 2 2   - 2 0,525 

 11 8 33 3 6 5 3 4 73 145 2 1 3 150 301  7 381 100 
Legenda:  
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O rato-do-mato (Oligoryzomys nigripes, Figura 7-162) foi à espécie mais abundante em todos 

os métodos considerados. A espécie é capaz de ocupar ambientes campestres e florestais, 

sendo colonizadora de ambientes instáveis. O presente estudo ilustra a importância da 

espécie como recurso alimentar para a guilda de carnívoros, pois foi identificada a predação 

por coruja-de-igreja (Tyto alba), cascavel (Caudisona durissa) e um canídeo silvestre 

(Cerdocyon thous ou Lycalopex gymnocercus).  

 

Figura 7-162. Exemplar de rato-do-mato (Oligoryzomys nigripes) capturado com o uso de armadilha 
modelo Sherman na área de influência do empreendimento. 

Os roedores murídeos (Mus musculus e Rattus rattus) representam as espécies exóticas e 

sinantrópicas que atualmente vêm habitando de forma selvagem os agroecossistemas 

gaúchos, beneficiando-se das ações humanas na área de interesse. Estes roedores 

apresentam altas taxas de natalidade, de maneira que uma explosão populacional pode 

resultar em conflitos com produtores de grãos. Além disso, aumentam consideravelmente os 

riscos de transmissão de doenças, pois são transmissoras de sérias enfermidades através de 

seus ectoparasitos que atuam como vetores (peste bubônica, Tifus murinus), de seus 

excrementos e secreções (leptospiroses, teníase), da ingestão de material infectado (cólera, 

hepatite, tuberculose), além de serem reservatórios de hantaviroses e Salmonella spp. 

(VILLAFAÑE et al., 2005). 

Mamíferos voadores (quirópteros) 

O diagnóstico deste grupo resultou no registro de sete espécies, o que representa 13,46% da 

riqueza total verificada durante as amostragens realizadas (Tabela 7-81 e Tabela 7-82). 

Nenhuma das espécies de morcegos registradas se encontra sob ameaça de extinção. 
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Tabela 7-81. Lista das espécies de quirópteros registradas através das redes de neblina durante as 
amostragens na área de influência do empreendimento. 

Espécie 
Redes 

Total (%) 
R1 R2 

Desmodus rotundus - 1 5,55 

Sturnira liliun - 4 22,22 

Myotis nigricans - 13 72,22 

Total - 18 100 

Legenda: R= Ponto de amostragem com rede de neblina; n= espécimes capturados; % Percentual de espécimes 
capturados.  

Tabela 7-82. Listas das colônias (Cx) de morcegos registradas na área de influência do 
empreendimento. Localização, espécie, número de espécimes capturados/estimados e tipo de abrigo 
utilizado pela colônia. 

Colônia Coordenadas geográficas Espécie Espécimes 
capturados 

Espécimes 
estimados Tipo de abrigo 

C1 -28,678503 -51,355563 
Tadarida 

brasiliensis 5 >150 
Sótão de 

habitação Vila 
São Paulo 

C2 -28,677156 -51,363215 
Tadarida 

brasiliensis 1 1 
Sótão de 

habitação Vila 
São Paulo 

C3 -28,679811 -51,365977 
Tadarida 

brasiliensis 1 1 
Sótão de 

habitação Vila 
São Paulo 

C4 -28,679811 -51,365977 Histiotus velatus 1 1 
Sótão de 

habitação Vila 
São Paulo 

C5 -28,679811 -51,365977 
Histiotus 
montanus 1 1 

Sótão de 
habitação Vila 

São Paulo 

C6 -28,643151 -51,389956 
Chrotopterus 

auritus 0 4 Túnel da linha 
férrea 

C7 -28,616916 -51,355693 Myotis nigricans 1 >150 
Sótão da casa de 

força CGH 
Saltinho 

C8 -28,617041 -51,356011 Myotis nigricans 0 >50 Tubulação da 
CGH Saltinho 

C9 -28,551650 -51,357508 Histiotus velatus 34 >150 Sótão da igreja 
Vila Ituim 

C10 -28,551045 -51,357486 Histiotus velatus 2 >50 Sótão do posto de 
saúde Vila Ituim 
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Os morcegos são representantes de diferentes níveis da cadeia trófica e desempenham 

funções igualmente distintas ao longo da cadeia alimentar. Por exemplo, o morcego-fruteiro 

(Sturnira lilium) cumpre importante papel de dispersor de sementes (GANNON et al., 1989), 

enquanto que o morcego-borboleta (Myotis nigricans) é importante no controle de pragas e 

insetos, podendo predar vetores de enfermidades como Aedes spp. e Haemagogus spp., 

devido ao seu hábito alimentar insetívoro (Figura 7-163).  

 

Figura 7-163. Exemplar de morcego-fruteiro (Sturnira lilium) capturado em rede de neblina (esquerda) 
e colônia de morcegos-borboleta (Myotis nigricans) registrada durante as amostragens. 

 

O morcego-vampiro (Desmodus rotundus) foi registrado através de uma captura em rede de 

neblina (Figura 7-164). Esta espécie ocorre em todo Brasil (PERACCHI et al., 2006) sendo de 

grande importância econômica e sanitária devido ao seu hábito alimentar hematófago e à 

série de enfermidades das quais é potencial transmissor, entre elas a raiva paralisante, a 

histoplasmose, a encefalite equina, a brucelose e a tripanosomiase equina (ACHAVAL et al., 

2007). É comum em áreas com presença de animais de criação, sendo que o aumento de 

suas populações está correlacionado ao desenvolvimento da pecuária nos últimos séculos 

(AGUIAR, 2007). 

A busca por colônias permitiu o registro de cinco espécies, quatro delas inéditas em relação 

às capturas com redes de neblina: Tadarida brasiliensis, Histiotus velatus (Figura 7-165), 

Histiotus montanus e Chrotopterus auritus. 

Entre os quirópteros registrados, merece destaque o morcego-bombachudo (Chrotopterus 

auritus), pois se trata de uma espécie exclusivamente carnívora, predando grandes 

coleópteros, pequenas aves e pequenos roedores e marsupiais, o que a caracteriza como 

topo de cadeia alimentar e, consequentemente, indicativa de boa qualidade de hábitat 

(MEDELÍN, 1989). Neste trabalho foi localizada uma colônia constituída por quatro espécimes 

ocupando um túnel da ferrovia às margens do rio Ituim. 
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Figura 7-164. Exemplar de morcego-vampiro (Desmodus rotundus) capturado em rede de neblina 
durante as amostragens na área de influência do empreendimento. 

 

Figura 7-165. Exemplar de morcego-orelhudo (Histiotus velatus) capturado manualmente em colônia 
localizada no sótão do posto de saúde da vila Ituim, área de influência do empreendimento. 

Analisando as características ecológicas dos quirópteros registrados durante as amostragens 

se nota a ausência de espécies exclusivamente campestres. Além disso, é clara a prevalência 

das espécies generalistas (84%) ocupando bordas de ambientes campestres e florestais, 

incluindo áreas urbanizadas. Apenas uma das espécies registradas (16%) é considerada 

florestal, o já referido morcego-bombachudo (Chrotopterus auritus). 

O cruzamento dos resultados obtidos durante as campanhas de amostragem com os 

resultados obtidos através do levantamento de dados secundários (material depositado em 
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coleções científicas e estudos técnico-científicos desenvolvidos na bacia hidrográfica do 

Taquari-Antas) permitiu o registro de outras três espécies de mamíferos (de todos os 

subgrupos abordados) para a AID e 23 para a AII, totalizando 24 espécies registradas 

exclusivamente através do levantamento de dados secundários (Tabela 7-83).  

Quatro dessas espécies se encontram em situação de ameaça de extinção em nível estadual, 

nacional ou global: a cutia (Dasyprocta azarae), o coati (Nasua nasua), a irara (Eira barbara) 

e o gato-maracajá (Leopardus wiedii). Além destes outras seis espécies são icluídas em 

categotias de Quase Ameaçada e Dados Insuficientes: a cuíca de quatro olhos (Philander 

frenatus), o macaco-prego (Sapajus nigritus), o rato-d’água grande (Lundomys molitor), o rato-

de-espinho (Euryzygomatomys spinosus), morcego-borboleta-vermelho (Myotis ruber) e o 

furão (Galictis cuja). 

Tabela 7-83. Lista das espécies de mamíferos registradas exclusivamente através de levantamento de 
dados secundários para as áreas de influência do empreendimento. 

Táxon Nome popular AID AII 
Conservação 

GL BR RS 

DIDELPHIMORPHA       

DIDELPHIDAE       

Didelphis aurita gambá-de-orelha-
preta - BIOLAW, 2007 LC - LC 

Philander frenatus cuíca-de-quatro-
olhos - MCNU LC - NT 

PILOSA       

PRIMATES       

CEBIDAE       

Sapajus nigritus macaco-prego - BIOLAW, 2010b - - NT 

RODENTIA       

CRICETIDAE       

Euryoryzomys russatusa rato-do-mato ABG, 2007 MCNU LC  LC 

Lundomys molitor rato-d'água-grande - 
CADERMATORI et al., 

2002 
LC - DD 

Thaptomys nigrita rato - BIOLAW, 2010c LC - LC 

ECHIMYIDAE       

Euryzygomatomys spinosus rato-de-espinho - BIOLAW, 2008a LC - DD 

Kannabateomys amblyonyx rato-da-taquara - 
CADERMATORI et al., 

2002 LC - LC 

Phyllomys dasythrix rato-de-espinho - MCNU LC - LC 

DASYPROCTIDAE       

Dasyprocta azarae cutia - BIOLAW, 2010a DD - VU 

CHIROPTERA       

PHYLLOSTOMIDAE       

Artibeus lituratus morcego-fruteiro - MCN LC - LC 

Glossophaga soricina morcego-beija-flor - MCN LC - LC 

Pygoderma bilabiatum morcego - FABIÁN et al., 1999 LC - LC 

MOLOSSIDAE       
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Táxon Nome popular AID AII 
Conservação 

GL BR RS 

Molossus molossus morcego-da-cauda-
grossa - MCNU-1020 LC - LC 

Molossus rufus morcego-da-cauda-
grossa-grande - MCNU LC - LC 

Promops nasutus morcego - MCN LC - LC 

VESPERTILIONIDAE       

Eptesicus brasiliensis morcego-das-casas - MCN-175 LC - LC 

Lasiurus ega morcego - MCN LC - LC 

Lasiurus cinereus morcego-grisalho - MCN LC - LC 

Myotis ruber morcego-borboleta-
vermelho - PACHECO & FREITAS, 

2003 NT  - LC 

CARNIVORA       

FELIDAE       

Leopardus wiedii gato-maracajá MCN - NT VU VU 

MUSTELIDAE       

Eira barbara irara NAPEIA, 
2002 MCN LC - VU 

Galictis cuja furão - MCNU LC - DD 

PROCYONIDAE       

Nasua nasua  coati - BIOLAW, 2008b LC - VU 

Legenda: Formas de registro: MCNU= Museu de Ciências Naturais da Universidade Luterana do Brasil; MCN= 
Museu de Ciências Naturais da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul; MUCS= Museu da Universidade de 
Caxias do Sul. Conservação: GL= espécies ameaçadas mundialmente (IUCN, 2018); BR= espécies ameaçadas 
nacionalmente (MMA, 2014); RS= espécies ameaçadas regionalmente (DOE, 2014); DD= deficiente em dados; 
NT= quase ameaçada; VU= vulnerável; EN= em perigo; CR= criticamente em perigo. aSegundo proposta atual de 
WEKSLER et al. (2006). 

Entre essas espécies registradas nesse estudo são destacadas as de interesse 

conservacionista. 

O tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla) foi registrado para AID através de um exemplar 

coletado atropelado e depositado no Museu de Ciências Naturais da Fundação Zoobotânica 

do Rio Grande do Sul. A espécie habita uma ampla gama de ambientes, entretanto, sua 

distribuição geográfica no Rio Grande do Sul sofreu retração e está restrita a pequenos 

setores da Planície Costeira, Depressão Central e Planalto Rio-Grandense (OLIVEIRA & 

VILELLA, 2003). A perda de hábitat e a interação com cães domésticos (OLIVEIRA & 

VILELLA, 2003), os atropelamentos e a caça sem justificativa (IHERING, 1892), são impactos 

que contribuem para a atual classificação da espécie como Vulnerável à extinção no Estado 

(DOE, 2014). 

O macaco-prego (Cebus nigritus) foi registrado para a bacia hidrográfica do Taquari-Antas a 

partir de relatório técnico proveniente do rio Carreiro, no Município de Dois Lajeados 

(BIOLAW, 2010b). Há registro deste primata para diferentes regiões do Rio Grande do Sul, 

onde é considerado Quase Ameaçado (DOE, 2014). Apresenta hábitos florestais, com certa 
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tolerância a áreas alteradas, porém não há informações suficientes que possam subsidiar 

uma avaliação segura de seu atual status de conservação sem estudos biogeográficos, 

demográficos e ecológicos consistentes a respeito da espécie (MARQUES, 2003). 

A cutia (Dasyprocta azarae) também foi registrada para a bacia hidrográfica do Taquari-Antas 

a partir de relatório técnico proveniente do rio das Antas, no Município de Nova Roma do Sul 

(BIOLAW, 2010a). A espécie apresenta poucas informações disponíveis acerca de sua 

história de vida, sendo considerada Vulnerável à extinção no Estado (DOE, 2014)) e 

Deficiente em Dados em âmbito mundial (IUCN, 2018). Tem entre os principais fatores de 

ameaça a descaracterização do hábitat e a caça predatória, que ainda é comum em algumas 

regiões do Estado. 

O morcego-borboleta-vermelho (Myotis ruber) é considerado Quase Ameaçado globalmente 

(IUCN, 2018). REIS et al. (2007) relatam a ocorrência da espécie nos mais diversos ambientes 

incluindo florestas conservadas, capoeiras, bordas de vegetação e pequenas manchas 

florestais urbanas. Foi citado por PACHECO & FREITAS (2003) para sudeste da área de 

interesse, no Município de São Francisco de Assis, estando relacionado à formação da 

Floresta Ombrófila Mista. 

Entre os carnívoros, o gato-maracajá (Leopardus wiedii) é considerado Vulnerável à extinção 

no Estado (DOE, 2014) e em âmbito nacional (MMA, 2014) e Quase Ameaçado globalmente 

(IUCN, 2018).  

A jaguatirica (Leopardus pardalis) é um felídeo de médio porte vive em hábitats com cobertura 

vegetal densa ou florestas secundárias, possuindo grandes áreas de vida. É considerada 

Vulnerável à extinção em nível regional (DOE, 2014). A fragmentação e a alteração de hábitat 

são as principais causas da retração na sua área de distribuição (SUNQUIST, 1992; 

INDRUSIAK & EIZIRIK, 2003). 

O puma ou leão-baio (Puma concolor) é o segundo maior felino do continente americano. 

Atualmente, os principais fatores que ameaçam a sobrevivência da espécie, que é 

considerada Em Perigo em nível regional (DOE, 2014) e Vulnerável em nível nacional (MMA, 

2014), são a destruição do hábitat e a caça motivada por conflitos com ruralistas, devido aos 

ataques a animais domésticos. Neste caso, conversas informais com moradores locais 

possibilitaram confirmar a perseguição imposta ao puma através de relatos de animais 

abatidos localmente. Segundo MAZZOLLI et al. (2002), atualmente estima-se que a região 

nordeste do Rio Grande do Sul abrigue o maior contingente populacional da espécie no 

Estado, compartilhando com as áreas adjacentes de Santa Catarina. 
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Além de diversos relatos da presença de pelo menos dois animais (uma fêmea e um filhote), 

é evidente que deve haver pelo menos um macho na região. Foi obtido um registro fotográfico 

de um exemplar não tendo sido possível definir o sexo do animal. Durante a campanha 

realizada em 2010, na estrada que liga a vila de Ituim com André da Rocha, foi encontrada a 

carcaça de uma fêmea adulta (Figura 7-166 e Figura 7-167). 

 

Figura 7-166. Exemplar de puma (Puma concolor) atropelado coletado pela equipe do Museu da 
Universidade de Caxias na estrada de acesso ao Município de André da Rocha em março de 2010. 

Foto: Carlos Costela.  

 

Figura 7-167. Exemplar de puma (Puma concolor) atropelado coletado pela equipe do Museu da 
Universidade de Caxias na estrada de acesso ao Município de André da Rocha em março de 2010. 

Foto: Carlos Costela.  

A análise da curva de suficiência amostral permite a identificação de dois momentos distintos 

durante os trabalhos de campo (Figura 7-168). Em um primeiro momento, que se estende até 

a 148ª hora de amostragem (campanha de verão), nota-se uma inclinação acentuada e 



  

360 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH SALTINHO 

 

relativamente constante da curva em relação ao eixo das abscissas, indicando grande volume 

de espécies registradas. Esse primeiro momento foi responsável pelo registro de 40 espécies, 

ou 78,4% do total das duas campanhas. Segue-se então um segundo momento, coincidindo 

com as amostragens referentes à campanha de outono, no qual o gráfico perde inclinação em 

relação ao eixo das abscissas, significando redução no número de espécies registradas no 

período. 

Vale ressaltar a importância do método de análise de egagrópilos de coruja-de-igreja (Tyto 

alba), o qual é diretamente responsável pelo grande salto verificado entre 120 h e 148 h de 

amostragem. 

A análise da curva de suficiência amostral conjugada à lista das espécies registradas 

exclusivamente através do levantamento de dados secundários permite inferir que a riqueza 

de mamíferos diagnosticada através das campanhas de amostragem se aproxima daquela 

que realmente ocupa a área de influência do empreendimento. Porém, as características 

ecológicas de alguns mamíferos, a própria existência de espécies encontradas 

exclusivamente através dos dados secundários e o registro de quatro espécies nas últimas 

24 h (Figura 7-168) demonstram que há possibilidade de novos registros para a área de 

estudo. 

  

 

Figura 7-168. Representação gráfica do número acumulado de espécies de mamíferos ao longo do 
esforço amostral despendido. 

Frente aos resultados obtidos, pode-se afirmar que, apesar das alterações provocadas pela 

ação humana, a área de influência do empreendimento ainda abriga uma fauna de mamíferos 
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rica e diversa, constituindo-se em reduto de diversas espécies consideradas raras e/ou de 

especial interesse para a conservação.  

A riqueza apresentada destaca a mastofauna de pequeno porte (ordens Didelphimorphia, 

Rodentia e Chiroptera) como dominante na região, apesar do impacto resultante da interação 

com atividades agropecuárias e com predadores domésticos como cães e gatos registrados 

constantemente nos pontos de amostragem. No entanto, pequenos mamíferos passam 

despercebidos perante os moradores locais, fato que, aliado às maiores taxas de reprodução 

anual e à grande oferta de alimento de origem antrópica, possibilita o sucesso do grupo em 

regiões fragmentadas. 

O intenso desmatamento ocorrido há décadas nesta região compromete a disponibilidade de 

hábitat para mamíferos de médio/grande porte essencialmente florestais, expondo-os a 

práticas ilegais de caça e perseguição. Desta forma há o impacto direto, sobretudo, a espécies 

cinegéticas como pacas, tatus, veados, capivaras e lebres, bem como a outras espécies como 

gambás e ouriços ou ainda a predadores autóctones considerados prejudiciais para criações 

domésticas como os canídeos e felídeos. 
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7.3 MEIO SOCIOECONÔMICO 

7.3.1 METODOLOGIA 

Os levantamentos foram realizados com informações obtidas em fontes secundárias, pré-

existentes, e em fontes primárias, ou seja, coletadas especificamente para este estudo. 

Em fontes secundárias foram levantadas informações em órgãos, instituições e bases de 

dados públicas, geralmente tabuladas por município, que informam sobre a condição 

socioeconômica da AII. As fontes utilizadas são indicadas caso a caso, conforme são 

apresentadas no diagnóstico. 

Em fontes primárias foi feito o levantamento com os proprietários da AID a partir de 

mapeamento das propriedades fornecido pelo empreendedor, tanto para a área do 

reservatório, quanto para a linha de transmissão, sendo que alguns proprietários são afetados 

por ambos. Foram identificadas 27 propriedades. 

Como está indicado na Tabela 7-84, para cada uma das 27 propriedades identificadas é 

apresentada a situação do levantamento de campo. Dentre essas, 21 propriedades serão 

afetadas pela implantação da PCH e de suas estruturas e reservatório e seis serão afetadas 

pela passagem da linha de transmissão. Como se trata de LT de pequeno porte para a qual 

será dado, em função da utilidade pública do empreendimento, direito de passagem 

indenizável, o grau de afetação dessas nove propriedades será muito reduzido. Por essa 

razão, são tratados separadamente. 

Entre as 21 propriedades que estão inseridas no entorno do futuro reservatório e foram 

mapeadas, há cinco que não serão afetadas pela PCH (ver Mapa Fundiário Anexo). São elas: 

C2, do espólio de João Rigo, I, da CPFL Sul Centrais Elétricas Ltda, N, de Roni Nodari, P, de 

Velocino Amancio Cruz, e R, de Eroni Borges Serafim e Lauvir Serafim. Entre as dezesseis 

restantes, cinco pertencem ao empreendedor. Duas outras pertencem à empresa Bolognesi 

Engenharia Ltda, de Porto Alegre, que disputava o direito de exploração com a empresa Imojel 

Participações, que saiu vencedora perante a ANEEL e posteriormente transferiu os direitos 

para Saltinho Energética S.A. A empresa Bolognesi não tem interesse na manutenção da 

posse das duas áreas, que deverão ser compradas pelo empreendedor. Restam nove, que 

são: E2, de Cassiano Bochese, F, de Vera Bochese e familiares, G, de Alfredo Paim, H, de 

Roberto Hampe e outros, K, de Evaristo Andreazza, L, de Aloysio Gehlen, M, de João 

Mondadori, O, de Lauvir Serafim e Q, de Eroni e Lauvir Serafim. Todas elas deverão ser 

compradas pela empresa Saltinho Energética S.A., total ou parcialmente. 
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Nesse contexto, poderiam ser feitas 18 entrevistas, se agregados outros proprietários que 

podem ser afetados pela linha de transmissão.  

Entre as propriedades a serem entrevistadas, em cinco (15,2%) as entrevistas não foram 

realizadas, pelos seguintes a seguir descritos: 

� Duas recusas (proprietário ou responsável contatado, porém, se recusou a dar 

entrevista); 

� Uma recusa parcial (fornecida apenas a área da propriedade e uso para silvicultura, 

mas negativa de concluir a entrevista); 

� Um proprietário não localizado (apesar de visita na propriedade e tentativa de 

obtenção de contato com vizinhos); 

� Uma entrevista sem retorno (demandou envio por e-mail, mas não retornou 

preenchido e não retornou contatos posteriores). 

Ao todo foram realizadas 11 entrevistas, entre os dias 28/09/2018 e 14/11/2018, sendo que 

há informantes que responderam por mais de uma propriedade, alegando se tratar do mesmo 

estabelecimento agropecuário, ou seja, uma mesma unidade produtiva, ainda que composta 

por mais de uma matrícula de imóvel. Estas 11 entrevistas correspondem então a 15 

propriedades, que corresponde a 71,42% do total. 

Ao todo, foram sete proprietários entrevistados, três filhos dos proprietários e um arrendatário. 

Os não proprietários entrevistados foram designados pelos proprietários para responderem à 

entrevista.  

Dos 11 proprietários entrevistados somente três afirmaram residir na propriedade ou numa 

sede municipal da AII. Nestes casos, foi obtida a assinatura dos informantes nos formulários. 

Diversas propriedades são mantidas apenas por caseiro ou terceiros, contando com visitas 

eventuais dos proprietários. Em vista disso, oito entrevistas foram realizadas por telefone. 

Para efeitos de registro documental da realização destas entrevistas por telefone, o informante 

apontou um endereço para recebimento de correspondência. Após a realização das 

entrevistas e respectivo registro no questionário, uma cópia do questionário foi enviada por 

via postal. Junto com esta cópia foi enviada correspondência com orientação quanto à 

necessidade de verificação pelo entrevistado se o registro da entrevista foi fiel às informações 

prestadas por ele, bem como de orientações e contatos para informar a equipe técnica caso 

fosse necessária alguma correção ou complementação. 
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Tabela 7-84. Relação de propriedades, proprietários e situação do levantamento de campo. 

ID Proprietário Situação 

A Saltinho Energética S.A. Empreendedor 

B Saltinho Energética S.A. Empreendedor 

C1 Bolognesi Engenharia Ltda. Empreendedor 

C2 Espólio de João Rigo Realizado 

D Saltinho Energética S.A Empreendedor 

E1 Bolognesi Engenharia Ltda Empreendedor 

E2 Cassiano Welter Bocchese Realizado 

F Vera Helena Hampe Bocchese Responsável Pedro Leria informou uso para silvicultura, 
sem entrevista 

G Luiz Alfredo Paim Realizado 

H Roberto Vazari Hampe e outros Realizado 

I CPFL Sul Centrais Elétricas Ltda Solicitado pelo representante envio por e-mail; não 
retornou 

J1 Saltinho Energética S.A. Empreendedor 

J2 Saltinho Energética S.A. Empreendedor 

K Evaristo Andreazza Realizado 

L Aloysio Gehlen e Selia P. Gehlen Realizado com Aloysio Gehlen Jr.  

M João Mário Vargas Mondadori e 
outros Realizado com José Ronaldo Mondadori 

N Roni Nodari Não localizado 

O Lauvir Serafin Realizado 

P Velocino Amancio Cruz Realizado 

Q Ivanor Perotoni Recusa 

R Eroni Borges Serafim Realizado com Lauvir Serafim 

   

 Linha de Transmissão  

1 Roberto Baggio Recusa 

2 Gaspar  Madalosso/ Herdeiro 
César Madalosso Realizado 

3 Antonio Marini (Renato Lidoni 
atual proprietário) Realizado 

4 José Ronaldo Mondadori Realizado 

5 Aloysio Guellen Realizado (já havia respondido) 

6 Evaristo Andreazza Realizado (já havia respondido) 
Fonte: Cadastro Empreendedor / Levantamento de campo. 
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As cópias dos questionários preenchidos foram enviadas através de correspondência 

registrada, que oferece recibo da entrega da correspondência no endereço informado, 

assegurando que o entrevistado teve oportunidade de verificar a adequação do referido 

registro da entrevista, comprovando, dessa forma, a realização da mesma, ainda que não de 

forma presencial. 

No anexo Questionários Socioeconômicos Preenchidos encontram-se as cópias dos 

questionários preenchidos, acompanhados da comprovação de envio no caso das entrevistas 

realizadas por telefone. A partir da letra “I” na cópia dos questionários no anexo, no campo 

que identifica a(s) propriedade(s) correspondente(s), houve alteração da ordem em função de 

uma atualização do levantamento fundiário posterior à realização das entrevistas. Contudo, 

todos os proprietários foram entrevistados ou contatados, conforme indicado anteriormente.  

 

7.3.2 RESULTADOS 

7.3.2.1 Histórico de ocupação 

Segundo o sítio eletrônico do Município de Ipê (IPÊ, 2018), por volta de 1870, a região de Ipê 

era conhecida como Mato Particular, devido à existência de terras de mato pertencentes a 

diversos fazendeiros moradores de Vacaria. Com a chegada dos imigrantes italianos na 

região e, principalmente, no Paese Novo, hoje Antônio Prado, no ano de 1886, o local passou 

a ser chamado de Formigueiro por haver um amontoado de casebres (10 a 12) numa área de 

200 m², onde viviam os empregados das fazendas, antigos escravos e mestiços. Com a 

criação do 4° distrito, o local ficou conhecido primeiramente como São Luiz do Formigueiro, e 

após, São Luiz.  

Os primeiros imigrantes a adquirirem terras (Pellin, Marcantonio e Zanotto), formaram uma 

sociedade após alguns anos, instalando uma das primeiras serrarias do Município. Na mesma 

época, os irmãos Nodari também investiram em uma serraria. A Capela do local era atendida 

pelos padres da Paróquia de Antônio Prado. Em 1935, os fabriqueiros foram a Porto Alegre 

pleitear junto ao arcebispo D. João Becker a criação de uma paróquia. Em 10 de março de 

1936 o Arcebispo criava a paróquia de São Luiz de França, anexando à Prelazia de Vacaria. 

Em 5 de abril de 1936 tomou posse o primeiro Vigário Pe. Frei Eduardo Totto. Foi ele quem 

deu um novo nome ao local, devido ao grande número de árvores de Ipê Amarelo: vila Ipê 

(IPÊ, 2018). 
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Em 1938, por Decreto Estadual, a Colônia São Luiz de França teve sua toponímia alterada 

para Ipê. O distrito foi elevado à categoria de município com a denominação de Ipê em 1987, 

desmembrado de Vacaria, tendo como sede municipal o antigo distrito de Ipiranga. Em divisão 

territorial datada de 1993, o município é constituído de três distritos: Ipê, Vila São Paulo e Vila 

Segredo (IBGE CIDADES, 2018).  

Com ocupação um pouco mais recente, na então localidade de Raia da Capoeira, foi 

inaugurada a Capela de Santo Antônio dos Muitos Capões em 1901, em área doada pelo 

fazendeiro Manuel Martins de Barros e sua esposa Polidora Barros, para instalação da capela, 

praça e povoado. Em 1901 também foi instalada a 15ª Escola Pública de Vacaria. Segundo o 

sítio eletrônico do município (MUITOS CAPÕES, 2018) o Distrito de Muitos Capões foi criado 

em 1917. Graças à rodovia BR 285 e ao Ginásio Santo Antônio, Muitos Capões progredia e 

se consolidava. Em 1939 foi inaugurava uma usina hidrelétrica no Município, com 18 kW, 

instalada no arroio da fazenda de Raimundo Nery dos Santos, a 1,3 km da então vila, 

atendendo à demanda de energia elétrica até 1978, quando a vila passou a receber energia 

elétrica da Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE. 

O Município  de Muitos Capões foi instalado em 1997, emancipando-se de áreas pertencentes 

aos municípios de Esmeralda, Lagoa Vermelha e Vacaria. Na última divisão territorial de 2001, 

o município conta com nove distritos: Muitos Capões, Bom Retiro, Capão Grande, 

Encruzilhada São Sebastião, Fazenda Laranjeiras, Morro Grande, Santa Rita, Várzea dos 

Antunes e Vila Ituim. 

Na AID do empreendimento, já está instalada uma pequena unidade de geração de energia, 

atualmente desativada. Inaugurada no ano de 1950 e adquirida pela Empresa CPFL de São 

Paulo em 2005, a Usina Hidrelétrica do Saltinho dista 42 km da sede do município, tendo seu 

acesso por estradas de terra. O local preserva ainda, além de uma vegetação exuberante e 

trilha margeando o rio, duas quedas d'água em paralelo de aproximadamente 30 metros de 

altura cada. 

7.3.2.2 Caracterização demográfica 

7.3.2.2.1 AII 

Para a análise da evolução demográfica na área de influência é necessário verificar a base 

de correspondência geográfica para comparações, considerando as últimas alterações 

registradas nos limites territoriais dos municípios. 
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O Município  de Ipê foi instalado em 1989, desmembrado do Município  de Vacaria, e Muitos 

Capões em 1997, formado a partir de territórios desmembrados dos municípios de Vacaria, 

Lagoa Vermelha e Esmeralda, mantendo os limites territoriais até o presente. 

Para a utilização de dados censitários de população, portanto, a mesma base territorial 

corresponde aos anos de 2000 e 2010, pois em 1991 Muitos Capões não havia sido instalado. 

Contudo, o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD, 2013) elaborou uma 

redistribuição das informações censitárias com base na divisão territorial de 2010. Assim, 

embora vários municípios não existissem como tal do ponto de vista da divisão político-

administrativa do país nos anos anteriores, o espaço do município atual correspondia a 

parcelas de um ou mais municípios no passado. Através de cálculos por Setores Censitários, 

as áreas dos municípios de origem foram consideradas separadamente para que pudesse ser 

feita uma comparação espacial e temporal dos indicadores do Atlas. Desta forma, os dados 

do Atlas, extraídos dos Censos Demográficos do IBGE, são apresentados para os anos de 

1991, 2000 e 2010 compatibilizados em conformidade com a malha censitária dos municípios 

em 2010, permitindo a comparação de resultados. 

Assim, em 2010 a população residente nos municípios da área de influência somava apenas 

nove mil pessoas, aproximadamente, conforme apresentado na Tabela 7-85. 

O maior município em tamanho da população em 2010 era Ipê, com seis mil pessoas 

residentes, representando 66,8% da população do conjunto dos municípios. Muitos Capões 

contava com apenas três mil habitantes (33,2%). 

O conjunto dos municípios da área de influência participavam, em 1991, com apenas 0,09% 

da população do Estado do Rio Grande do Sul, participação essa que se reduziu a 0,08% em 

2000 e 2010. Cabe observar que de 1991 para 2000 os municípios da área de influência 

registraram redução da população residente, retomando o crescimento no período seguinte. 

Tabela 7-85. População total (1991/2010). 

Unidade territorial 
1991 2000 2010 

Pessoas % Pessoas % Pessoas % 

Ipê 5.718 66,2 5.456 65,6 6.016 66,8 

Muitos Capões 2.923 33,8 2.867 34,4 2.988 33,2 

Área de influência 8.641 100,0 8.323 100,0 9.004 100,0 

Rio Grande do Sul 9.138.670 0,091 10.187.798 0,081 10.693.929 0,081 

Fonte: Censos Demográficos 1 % da população dos municípios da área de influência na população do Rio Grande do Sul. 

Os municípios da área de influência registraram um processo de urbanização pouco intenso 

entre 1991, cuja taxa de urbanização era de apenas 27,5%, e 2000, com taxa de 38,8%. De 
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2000 para 2010 a taxa de urbanização praticamente se manteve estável, registrando pequeno 

crescimento, passando a 43,1% para o conjunto da população dos dois municípios. Muitos 

Capões em 2010 tinha menos de um terço de sua população residindo em áreas urbanas 

(32,5%) e Ipê menos da metade (48,4%). Em relação ao Estado do Rio Grande do Sul, as 

taxas da área de influência são bem menores (Tabela 7-86). 

Tabela 7-86. Taxa de Urbanização (1991/2010). 

Unidade territorial 1991 2000 2010 

Ipê 31,8 43,3 48,4 

Muitos Capões 19,1 30,2 32,5 

Área de influência 27,5 38,8 43,1 

Rio Grande do Sul 76,6 81,6 85,1 
Fonte: IBGE. Censos Demográficos. 

No período 2000/2010 a taxa de crescimento da população da área de influência foi de 0,8% 

a.a. O maior crescimento foi registrado em Ipê com 1,0% a.a. de crescimento da população 

total, sendo que entre a população rural a taxa foi nula e entre a população urbana 2,1% a.a. 

Muitos Capões, por sua vez, registrou um padrão diferenciado, com crescimento de apenas 

0,4% a.a., sendo que a taxa entre a população urbana foi mais reduzida que em Ipê (1,1% 

a.a.), enquanto a da população rural foi de 0,1% a.a., ou seja, um ritmo de crescimento muito 

reduzido. 

No período 1991/2000, os municípios da área de influência registraram taxas negativas de 

crescimento da população total (-0,4% a.a.), fruto de taxas negativas elevadas entre a 

população rural (-2,3% a.a.), apesar das taxas elevadas de crescimento da população urbana 

(3,5% a.a.), que possuía reduzido peso na população total (Tabela 7-87 e Figura 7-169). Em 

relação ao Rio Grande do Sul, contudo, a área de influência registrou taxas de crescimento 

maiores em relação à população total, urbana e rural no período 2000/2010. 

Tabela 7-87. Taxa de crescimento anual (% a.a.) da população segundo a situação de domicílio 
(1991/2010). 

Unidade territorial 
Período 2000/2010 Período 1991/2000 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

Ipê 1,0 2,1 0,0 -0,5 3,0 -2,5 

Muitos Capões 0,4 1,1 0,1 -0,2 5,0 -1,8 

Área de influência 0,8 1,9 0,1 -0,4 3,5 -2,3 

Rio Grande do Sul 0,5 0,9 -1,6 1,2 1,9 -1,5 

Fonte: IBGE. Censos Demográficos. 
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É nítida a mudança de padrão de crescimento do período 1991/2000, com taxas negativas de 

crescimento da população total dos municípios da área de influência, e o período 2000/2010, 

com retomada do crescimento da população acima das taxas do Rio Grande do Sul, devido à 

manutenção da população rural nos municípios da área de influência, enquanto no conjunto 

dos municípios do estado, a taxa de crescimento da população rural foi negativa. 

 

Figura 7-169. Taxa de crescimento da população (% a.a. 1991/2010).  
Fonte: IBGE, calculado com base no Censo Demográfico. 

A dinâmica populacional, que é sintetizada pelo crescimento da população, é o resultado de 

um processo complexo que envolve diversos fatores. O crescimento da população (que pode 

ser positivo ou negativo, ou seja, aumentar ou diminuir a população total) é determinado, 

principalmente, por três fatores: a taxa de fecundidade, a expectativa média de vida e a 

migração. 

A taxa de fecundidade (número de filhos por mulher em idade fértil) tem se reduzido 

drasticamente no período recente, na proporção inversa do aumento da escolarização das 

mulheres, entre outros fatores. Ou seja, quanto mais instruídas as mulheres, maior é sua 

capacidade de decisão sobre o número de filhos que deseja ter, acarretando uma grande 

redução no número de filhos nas famílias, reduzindo o incremento na base da pirâmide etária. 

O segundo fator, expectativa média de vida, corresponde à idade média das pessoas quando 

morrem. Este fator está em crescimento, devido ao maior acesso a atendimento de saúde, 
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saneamento básico e renda (comparativamente a duas ou três décadas atrás, por exemplo). 

Este fator acaba incrementando o topo da pirâmide etária, aumentando o número de pessoas 

nas faixas de maior idade, pelo menos até que a expectativa média de vida se estabilize em 

seu patamar mais elevado. 

Esses dois fatores combinados resultam em uma desaceleração muito grande das taxas de 

crescimento da população, resultando em projeções que apontam para que na década de 

2040, no Brasil, ocorra a inflexão da curva de crescimento da população total, como já ocorre 

em outros países. Assim, a população total passaria a diminuir, contando com um saldo de 

nascimentos menor que o de mortes. 

Estes fatores incidem de forma mais ou menos homogênea sobre a população de uma 

determinada região, tendo em vista o perfil socioeconômico médio da região. Variações 

maiores podem ser observadas onde a infraestrutura de saúde e saneamento, bem como de 

ensino e nível de renda, apresentam grandes variações, o que, na escala do Estado do Rio 

Grande do Sul, não se registra, ou seja, os municípios registram um padrão similar ao regional 

para o seu tamanho de população, com concentração maior de serviços e maior renda média 

apenas na capital e centros regionais maiores. 

Assim, a dinâmica populacional local é muito afetada pela migração, ou seja, pelo 

deslocamento de população de um município para outro. Geralmente, áreas deprimidas 

economicamente ou com baixo dinamismo de emprego e renda (que contam com 

infraestrutura de serviços de saúde, saneamento, educação, em piores condições) tendem a 

expulsar população em direção a municípios com dinamismo econômico, maior chance de 

obtenção de emprego e melhor infraestrutura de equipamentos e serviços sociais (o que 

acaba afetando a oferta desses serviços pelo incremento de demanda e tendendo a 

homogeneizar regionalmente o padrão socioeconômico). 

Os aspectos que podem interferir sobre os fatores fecundidade e longevidade (estrutura de 

serviços e equipamentos públicos, dinamismo econômico local, entre outros) tendem, 

portanto, a se transformar em um aspecto impulsionador dos movimentos migratórios, que 

ocorrem de acordo com o deslocamento de investimentos em atividades produtivas 

(concentração de atividade econômica) e em equipamentos e serviços públicos. Ou seja, 

fecundidade, longevidade e migração estão imbricados de forma complexa. 

Assim, o resultado em termos de dinâmica demográfica é uma tendência geral de redução da 

taxa de crescimento da população por conta principalmente da redução da taxa de 

fecundidade, processo mais ou menos homogêneo nacionalmente, atenuada parcialmente e 

temporariamente até se estabilizar em um patamar superior, pela longevidade da população. 
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Esta tendência é afetada, conjunturalmente, por assim dizer, pelos movimentos migratórios, 

que estão relacionados a investimentos e oportunidades melhores ou piores em diferentes 

locais, fruto da dinâmica econômica regional. 

Informações sobre migrações são difíceis de serem levantadas, exceto nos censos 

demográficos. Segundo o Censo Demográfico de 2010 no Rio Grande do Sul 8,4% das 

pessoas com 5 anos ou mais de idade não residiam no município onde foram recenseadas 

em 2005, ou seja, residiam no município a menos de 5 anos. No conjunto dos municípios da 

área de influência esta taxa é bem mais elevada, atingindo 18,1%. Apesar de Ipê registrar 

taxa elevada de atratividade de população urbana no período 2005/2010 (14,7%), é a 

população rural que registrou acréscimo significativo no período, com 21,8% no conjunto dos 

municípios da área de influência (Tabela 7-88).  

Tabela 7-88. Proporção (%) de pessoas de 5 anos ou mais de idade que não residiam no município em 
31/07/2005, pela situação do domicílio e pela classe de grau de atratividade de população migrante1 
(2010). 

Unidade territorial Total Urbana Rural Grau de atratividade1 

Ipê 18,1 14,7 21,2 Muito alta 

Muitos Capões 18,3 9,2 22,7 Muito alta 

Área de influência 18,1 13,3 21,8 Muito alta 

Rio Grande do Sul 8,4 8,6 7,2 Baixa 
Fonte: IBGE Censo Demográfico / Grau de atratividade: o autor. 1 O Grau de Atratividade de População Migrante equivale a 
faixas da proporção de pessoas de 5 anos ou mais de idade que não residiam no município em 31/07/2005 sobre a população 
total que residia no município em 2010: Muito baixa - de 0% a 5,5%; Baixa - de 5,6% a 8,4%; Alta - de 8,5% a 11,5%; Muito alta 
- de 11,6% a 31,4%. 

Outro aspecto a considerar em relação ao quadro demográfico é que nos municípios da área 

de influência é significativa a redução da participação de crianças na base da pirâmide etária 

entre 2000 e 2010, apontando para taxas de fecundidade com tendência de redução (Figura 

7-170 e Figura 7-171). Ou seja, o crescimento da população dos municípios da área de 

influência no período 2000/2010 se deu, principalmente, pelo incremento migratório. 
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Figura 7-170. Pirâmide Etária de Ipê (2000/2010).  
Fonte: IBGE. 

 

Figura 7-171. Pirâmide Etária de Muitos Capões (2000/2010). 
Fonte: IBGE. 

Considerando o tamanho relativamente reduzido da população dos municípios da área de 

influência é necessário avaliar o quadro demográfico, e também econômico, a partir de uma 

perspectiva regional, que englobe a rede de influência das cidades. Para uma visão geral do 

tema, um estudo do IBGE define as Regiões de Influência das Cidades, que atualmente se 

encontra em sua 4ª edição, publicada em 2008. Trata-se, portanto, de um estudo 

relativamente desatualizado, mas que registra aspectos que parecem ser consistentes com 

outros resultados mais atualizados. 

Segundo metodologia do IBGE, o estudo busca identificar os centros de polarização da rede 

urbana, a dimensão da área de influência desses centros e os fluxos existentes entre eles. 

Segundo IBGE (2008), o estudo privilegia a função de “gestão do território”, identificando as 

cidades onde se localizam os diversos órgãos do Estado e as sedes empresariais, 

possibilitando avaliar os níveis de centralidade administrativa, jurídica e econômica. Para 

qualificar melhor o nível de centralidade foi verificado, também, a oferta de equipamentos e 

serviços, entre as quais as ligações aéreas, os deslocamentos para internações hospitalares, 
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as áreas de cobertura das emissoras de televisão, a oferta de ensino superior, a diversidade 

de atividades comerciais e de serviços, a oferta de serviços bancários e a presença de 

domínios de Internet. 

O estudo foi realizado por meio de uma pesquisa específica, com aplicação de questionário, 

e complementada com dados secundários. Nos municípios que não foram identificados como 

centros de gestão, o IBGE investigou as principais ligações de transporte regulares, em 

particular as que se dirigem aos centros de gestão, e os principais destinos dos moradores 

locais, para obter produtos e serviços (compras, educação superior, aeroportos, serviços de 

saúde, aquisição de insumos e destino dos produtos agropecuários). 

Com base nos resultados desta pesquisa, foi construída uma hierarquia das metrópoles e 

centros, configurando redes de influência regionais que possibilitam identificar os fluxos 

econômicos e sociais predominantes. As áreas de influência dos centros foram delineadas a 

partir da intensidade das ligações entre as cidades, as quais foram classificadas em cinco 

níveis, que por sua vez foram subdivididos em dois ou três subníveis, a saber: 

Nível 1. Metrópoles: Compreende os 12 principais centros urbanos do País, com grande porte, 

fortes relacionamentos entre si e, em geral, extensa área de influência direta.  

• Nível 1a. Grande metrópole nacional, representada por São Paulo, o maior conjunto 

urbano do País; 

• Nível 1b. Metrópole nacional, constituída por Rio de Janeiro e Brasília; 

• Nível 1c. Metrópole, compreendendo Porto Alegre, além de Manaus, Belém, Fortaleza, 

Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba e Goiânia. 

Nível 2. Capital regional. Trata-se de 70 centros que apresentam capacidade de gestão no 

nível imediatamente inferior ao das metrópoles e tem área de influência de âmbito regional. 

• Capital regional A, composto por 11 cidades, entre as quais Florianópolis, vinculda à 

Metrópole de Porto Alegre; 

• Capital regional B, formado por 20 cidades, entre as quais Caxias do Sul, também 

vinculada à Metrópole Porto Alegre; 

• Capital regional C, formado por 39 cidades. 

Nível 3. Centro sub-regional. Neste nível são agrupados 169 centros com atividades de gestão 

menos complexas, área de atuação mais reduzida e relacionamentos externos à sua própria 

rede, em geral, apenas com as três metrópoles nacionais. 

• Centro sub-regional A, constituído por 85 cidades; 
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• Centro sub-regional B, composto por 79 cidades. 

Nível 4. Centro de zona. Este grupo é composto por 556 cidades de menor porte e com 

atuação restrita à sua área imediata, caracterizando-se por exercerem funções de gestão 

elementares. 

• Centro de zona A, formado por 192 cidades, entre elas Vacaria; 

• Centro de zona B, composto por 364 cidades; 

Nível 5. Centro local. Composto pelas demais 4.473 cidades cuja centralidade e atuação não 

extrapolam os limites do seu município, servindo apenas aos seus habitantes. Os centros 

locais geralmente possuíam população inferior a 10 mil habitantes (mediana de 8.133 

habitantes) em 2007. 

A área de influência do empreendimento, portanto, está inserida na rede urbana da Metrópole 

de Porto Alegre, que representa 8,3% da população e 9,7% do PIB nacional em 2007. Porto 

Alegre concentrava aproximadamente um quinto da população e um quarto do PIB da sua 

rede e abrange os Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, dividindo a área de 

Florianópolis com Curitiba. Compõem a rede a Capital regional B de Caxias do Sul, juntamente 

com Passo Fundo e Santa Maria, bem como uma densa e hierarquizada rede de Capitais 

regionais C, Centros sub-regionais A e B, Centros de Zona A e B e Centros locais. 

A sede municipal de Ipê, localizada mais ao sul da área de influência do empreendimento, é 

polarizada diretamente por Caxias do Sul, enquanto a sede de Muitos Capões, mais ao norte, 

é polarizada por Vacaria, Centro de zona A, que é polarizado por Caxias do Sul, conforme 

apresentado na Figura 7-172. Ou seja, Ipê e Muitos Capões não compartilham diretamente a 

mesma rede de influência, o que os torna pouco integrados entre si e referenciados a 

municípios polo diferentes. O polo representado pela Capital regional B de Caxias do Sul é 

um dos mais dinâmicos do país, com concentração de atividade industrial, o que não é 

registrado em relação ao polo do Centro de zona B de Vacaria, através do qual, Muitos 

Capões se vincula, indiretamente, ao polo de Caxias do Sul. De certa forma, portanto, ambos 

municípios da área de influência fazem parte da periferia rural (por ainda contar com reduzida 

taxa de urbanização) do polo regional de Caxias do Sul. 
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Figura 7-172. Rede de Influência da cidade de Caxias do Sul (2007).  
Fonte: IBGE (2008). 

As áreas urbanizadas mais próximas da AID são as sedes dos distritos de Vila Ituim, em 

Muitos Capões, e Vila São Paulo, em Ipê. Em 2010, Vila São Paulo contava com 207 pessoas 

residentes na área urbana, que fica aproximadamente a 4 km em linha reta ao sul do local do 

futuro barramento. Vila Ituim contava com população urbana de apenas 35 pessoas em 2010 

e está localizada aproximadamente a 9 km em linha reta ao norte do empreendimento. Nesses 

distritos, mesmo a população rural é reduzida. Vila São Paulo contava em 2010 com 702 

pessoas residentes na área rural e Vila Ituim com apenas 116 pessoas residentes. 

O núcleo urbano de Ituim se resume a domicílios junto à rodovia principal e duas ruas 

paralelas a esta, abrigando trabalhadores que atuam nas empresas e propriedades ligadas à 

atividade de silvicultura na região. O núcleo do distrito de Vila São Paulo é maior, contando 

com ruas calçadas e um núcleo de comércio e serviços. Foi localizado registro da Unidade de 

Estratégia Saúde da Família Vila São Paulo, com especialidades em pediatria, ginecologia, 

clínica geral, enfermagem e odontologia; e da Escola Estadual Ensino Fundamental São 

Paulo, atendendo séries iniciais e finais do ensino fundamental. 
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7.3.2.2.2 AID 

O levantamento fundiário das propriedades afetadas foi realizado pelo empreendedor e as 

respectivas plantas constam no anexo levantamento fundiário. 

Na AID, em termos demográficos, a partir das 11 entrevistas realizadas, foram identificados 

15 domicílios localizados em oito estabelecimentos agropecuários (Tabela 7-89). Vale lembrar 

que os estabelecimentos agropecuários, em alguns casos, agregam mais de uma 

propriedade, conforme descrito na Tabela 7-84. 

Tabela 7-89. Domicílios existentes nos estabelecimentos afetados entrevistados (2018). 

Quantidade de domicílios Estabelecimentos % 

Não possui domicílio 3 27,3% 

Um domicílio 3 27,3% 

Dois domicílios 4 36,4% 

Três domicílios 0 0,0% 

Quatro domicílios 1 9,1% 

Total 11 100,0% 
Fonte: Cadastro da população diretamente atingida, set-nov/2018. 

Segundo informado pelos entrevistados, residem atualmente 18 pessoas em seis 

estabelecimentos, sendo que em quatro deles, residem três pessoas, enquanto nos demais 

residem duas pessoas ou quatro pessoas (Tabela 7-90). 

Tabela 7-90. Pessoas residentes nos estabelecimentos afetados entrevistados (2018). 

Quantidade de pessoas residentes Estabelecimentos % 

Não possui pessoas residentes 5 45,5% 

Duas pessoas 1 9,1% 

Três pessoas 4 36,4% 

Quatro pessoas 1 9,1% 

Total 11 100,0% 
Fonte: Cadastro da população diretamente atingida, set-nov/2018. 

Em apenas um estabelecimento o proprietário informou residir de forma permanente, 

enquanto em cinco estabelecimentos, o proprietário faz uso apenas ocasional do domicílio, 

enquanto empregados ou arrendatários residem de forma permanente (Tabela 7-91). 
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Tabela 7-91. Tipo de uso dos domicílios pela população residente nos estabelecimentos afetados 
entrevistados (2018). 

Tipo de uso Estabelecimentos % 

Não possui domicílio 3 27,3% 

Proprietário (uso permanente) 1 9,1% 

Proprietário (uso ocasional) 5 45,5% 

Empregado 5 45,5% 

Arrendada em troca de cuidado 
da área 1 9,1% 

Fonte: Cadastro da população diretamente atingida, set-nov/2018. Base 11; questão admitia mais de uma resposta por 
estabelecimento entrevistado. 

O perfil da população residente (Tabela 7-92) é composto predominantemente por homens 

(61,1%) com escolarização de ensino fundamental (44,4%) ou não informada (27,8%). Não 

há registro de crianças até cinco anos residindo da AID, sendo que há quatro jovens com 

menos de 15 anos. Perguntados especificamente sobre o tema, não há registro de pessoas 

residentes que estejam estudando, assim como não há analfabetos com 15 anos ou mais de 

idade. 

Tabela 7-92. Tipo de uso dos domicílios pela população residente nos estabelecimentos afetados 
entrevistados (2018). 

Variável Perfil Estabelecimentos % 

Sexo Homens 11 61,1% 

 Mulheres 7 38,9% 

Faixa etária Até 5 anos 0 0,0% 

 6 a 14 anos 4 22,2% 

 15 a 64 anos 13 72,2% 

 65 anos ou mais 2 11,1% 

Grau de escolarização Ensino superior 1 5,6% 

 Ensino médio 4 22,2% 

 Ensino fundamental 8 44,4% 

 Não informado 5 27,8% 

Total  18 100,0% 
Fonte: Cadastro da população diretamente atingida, set-nov/2018. 

Os serviços de saúde, bem como demais serviços e acesso a bens de consumo pela 

população residente são buscados nas sedes municipais ou na sede do distrito Vila São 

Paulo, em Ipê. A baixa densidade de população residente na AID não comporta a presença 

de serviços dessa natureza no local. Conforme será visto no item 7.3.2.8 Percepção da 

População em Relação ao Empreendimento, no que se refere aos serviços de segurança, há 

referência dos entrevistados ao roubo de gado (abigeato), que tem ocorrido na região, 
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situação infelizmente muito comum atualmente em regiões com concentração de atividade 

pecuária como a AID.  

A distribuição das propriedades população nas propriedades encontra-se apresentada no 

anexo levantamento fundiário. A distribuição da população nas propriedades está de acordo 

com a Tabela 7-84, enquanto a documentação da realização das entrevistas encontra-se no 

anexo questionários socioeconômicos preenchidos. O perfil produtivo dos estabelecimentos 

entrevistados encontra-se no item 7.3.2.4.7. 

7.3.2.3 Uso e ocupação do Solo 

A Área de Influência Direta da PCH Saltinho e de sua Linha de Transmissão ocupa 2.047,3 

ha e essa área foi objeto de uma classificação visual de imagens de satélite de alta resolução 

disponíveis na plataforma Google Earth Pro. 

O resultado do mapeamento executado e as informações relativas às áreas ocupadas pelas 

distintas classes avaliadas, estão demonstrados na Tabela 7-93 e no mapa do uso da 

ocupação do solo, ambos a seguir. 

Tabela 7-93. Classes de uso e cobertura do solo na AID. 

Classe ha % 

Água 59,23 2,89 

Agropecuária 475,60 23,23 

Campo 337,22 16,47 

Infraestrutura barragem 0,25 0,01 

Lajeado 0,51 0,03 

Reflorestamento 234,74 11,47 

Sistema viário 4,53 0,22 

Vegetação em Estágio Inicial 38,18 1,86 

Vegetação em Estágio Médio 851,81 41,61 

Vegetação em Estágio Avançado 45,26 2,21 

TOTAL 2047,33 100,00 
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As áreas associadas às feições mais naturais da paisagem, no entanto, também têm uma 

participação significativa na paisagem avaliada, com as classes associadas aos diferentes 

estágios de regeneração da vegetação florestal somando 45,7% do total analisado, revelando 

uma situação favorável do ponto de vista da conservação dos recursos naturais. 

A classe “Vegetação em Estágio Médio” sozinha responde por 41,6% do total da AID, sendo 

a classe de maior participação entre as consideradas, seguida pela classe “Agropecuária” 

(23,2%), o que revela se tratar de uma área caracterizada pelo mosaico entre áreas cobertas 

por vegetação florestal nativa e áreas de uso agrícola. 

As áreas florestadas em geral estão associadas aos vales do rio Ituim e seus afluente, com 

as áreas correspondentes à classe “Vegetação em Estágio Avançado”, que correspondem à 

2,2% do total avaliado, ocupando áreas de topografia declivosa junto ao curso d’água 

principal. 

7.3.2.4 Economia, Infraestrutura e Serviços Públicos 

Os municípios da AII foram responsáveis por um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 636 

milhões em 2015, correspondentes a 0,2% do PIB do Rio Grande do Sul naquele ano. 

A maior participação no PIB da AII é registrada pelo Município  de Muitos Capões, que 

representou 68,5% do PIB da AII, enquanto Ipê participou com 31,5%. 

Muitos Capões participou com 75,7% do Valor Agregado Bruto (VAB) agropecuário, com 

59,7% do industrial e com 59,0% do setor de serviços mercantis. A participação mais 

significativa de Ipê é no VAB da administração pública com 60,5%, embora nos demais 

setores tenha registrado participação importante. 

Os municípios da AII se destacam por sua especialização na atividade agropecuária, que 

participou com 1,3% do VAB deste setor no Rio Grande do Sul em 2015. A Tabela 7-94 

demonstra o valor agregado bruto e PIB dos munícipios. 

Tabela 7-94. Valor Agregado Bruto (VAB) dos setores e Produto Interno Bruto (PIB) (%) (2015). 

Unidade territorial Agropecuária Indústria Serviços 
Mercantis 

Adm. 
Pública 

Impostos PIB 

Ipê 24,3 40,3 41,0 60,5 42,4 31,5 

Muitos Capões 75,7 59,7 59,0 39,5 57,6 68,5 

Área de influência 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Rio Grande do Sul1 1,3 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 
Fonte: IBGE Contas Regionais. 1 – Participação da AI no Rio Grande do Sul. 
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Embora a AII apresente uma estrutura diversificada em todos os setores da economia, a 

atividade agropecuária registra papel preponderante na estrutura econômica dos municípios, 

em especial, de Muitos Capões. 

Na AII o VAB agropecuário representava praticamente dois terços do PIB total em 2005 

(65,9%), participação maior que a registrada por este setor no Rio Grande do Sul (8,2%). No 

Município  de Muitos Capões o setor agropecuário participava com 72,8% do PIB municipal. 

A estrutura econômica da AII é apresentada na Figura 7-173, destacando a participação do 

setor agropecuário nos municípios. 

 

Figura 7-173. Estrutura setorial do PIB Municipal da AII (2015). 

Conforme observado anteriormente, o PIB municipal de Muitos Capões é significativamente 

maior que o de Ipê, embora este último conte com maior população. O reultado disso é um 

PIB per capita muito diferenciado entre os municípios. Na AII o PIB per capita é quase o dobro 

do PIB per capita do Rio Grande do Sul. Muitos Capões registra a maior distância em relação 

ao PIB per capita estadual, correspondendo a praticamente quatro vezes o seu valor (308% 

maior), conforme apresentado na Tabela 7-95. 

Ou seja, pela economia da AII apresentar um PIB per capita significativamente menor que o 

estadual, verifica-se que a predominância do setor de serviços está associada à reduzida 

atividade econômica local e a uma participação maior, proporcionalmente, da atividade de 

administração pública. Ou seja, a atividade primária registrada pela participação do VAB 

agropecuário no PIB municipal é de alto valor agregado. 
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Tabela 7-95. PIB per capita (R$) e variação do PIB per capita municipal em relação ao estadual (%) 
(2015). 

Unidade territorial PIB per capita (R$) PIB per capita municipal / estadual (%) 

Ipê 31.267 -7,9 

Muitos Capões 138.755 308,6 

Área de influência 66.579 96,0 

Rio Grande do Sul 33.960 - 

Fonte: IBGE Contas Nacionais.  

Em termos de dinâmica recente o PIB dos municípios da AII vem registrando crescimento de 

sua participação no PIB estadual. Em 2005 o somatório do PIB dos municípios da AII 

representava 0,11% do PIB do Rio Grande do Sul. Em 2010 essa participação passou para 

0,14% e em 2015 para 0,17%. 

O setor agropecuário foi o que registrou maior crescimento de sua participação no respectivo 

setor do Rio Grande do Sul. Em 2005 o somatório do Valor Agregado Bruto do setor 

agropecuário dos municípios da AII representava 1,0% do VAB agropecuário do Rio Grande 

do Sul. Em 2010 essa participação passou para 1,28% e em 2015 para 1,34%. 

7.3.2.4.1 Setor Agropecuário 

No final de 2017 e início de 2018 foi realizado o Censo Agropecuário brasileiro, em relação 

ao qual o IBGE publicou resultados preliminares que permitem estabelecer um perfil mais 

atualizado e detalhado da atividade agropecuária. O Censo Agropecuário está voltado aos 

estabelecimentos agropecuários, ou seja: 

Toda unidade de produção/exploração dedicada, total ou parcialmente, a atividades 
agropecuárias, florestais e aquícolas, independentemente de seu tamanho, de sua forma jurídica 
(se pertence a um produtor, a vários produtores, a uma empresa, a um conjunto de empresas 
etc.), ou de sua localização (área urbana ou rural), tendo como objetivo a produção, seja para 
venda (comercialização da produção) ou para subsistência (sustento do produtor ou de sua 
família). 
(...) 
Também foram consideradas como unidades recenseáveis (...) A unidade de produção que não 
dependia de uma área específica, porém, na data de referência, o produtor não mais a possuísse, 
como, por exemplo, produtores de mel, produtores em leitos de rio na época da vazante, 
produtores em faixa de proteção ou acostamento de estradas, produtores de carvão vegetal que 
possuíam os fornos utilizando lenha adquirida de terceiros, e as atividades de extração, coleta 
ou apanha de produtos que foram obtidos de matas naturais (IBGE, 2018). 

Os resultados do Censo Agropecuário são tabulados com informações relativas a mais de três 

estabelecimentos agropecuários, caso contrário os resultados não são divulgados, evitando 

que estes possam ser identificados. Nas tabelas, estas informações são apresentadas com 

“x” no lugar dos valores. 
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Outro aspecto importante que caracteriza o Censo Agropecuário é o de que, diferentemente 

das pesquisas anuais de pecuária, agricultura, extração vegetal e silvicultura, os dados do 

censo são obtidos através de entrevistas diretamente com os produtores e responsáveis dos 

estabelecimentos agropecuários. Em vista disso, é comum haver discrepâncias entre os 

resultados das pesquisas anuais e os do censo. 

As informações apresentadas a seguir correspondem a uma tabulação dos resultados 

preliminares divulgados, contendo apenas uma parte das variáveis que foram levantadas no 

censo e estando sujeitas a atualizações até o final do processamento dos resultados. 

Contudo, oferecem uma visão atualizada da condição das unidades produtivas na AII. 

Na AII foram identificados 1.316 estabelecimentos agropecuários, estando a maior parte 

localizados em Ipê (64,6%). O conjunto dos estabelecimentos agropecuários da área de 

influência representam 0,4% do total de estabelecimentos agropecuários do Rio Grande do 

Sujl. Os estabelecimentos que possuem área representam quase a totalidade dos 

estabelecimentos da AII (99,8%) (Tabela 7-96). 

A área total dos estabelecimentos agropecuários somava 140,2 mil hectares na AII, 

correspondendo a 0,6% da área dos estabelecimentos agropecuários do Rio Grande do Sul, 

ou seja, a área média dos estabelecimentos agropecuários é maior na AII (106,8 ha) que no 

Rio Grande do Sul (59,5 ha). Muitos Capões registra área média dos estabelecimentos 

agropecuários bem maior que a estadual (198,8 ha), enquanto Ipê se aproxima da média 

estadual (56,5 ha). 

O somatório da área total do conjunto dos estabelecimentos agropecuários da AII 

correspondia a 78,0% do somatório da área total dos municípios que a compõem. No Rio 

Grande do Sul os estabelecimentos agropecuários representavam 77,0% da área do Estado. 

Os estabelecimentos nos quais o produtor se declarou proprietário da área (“estabelecimentos 

próprios” na Tabela 7-96) representavam 91,0% dos estabelecimentos da AII, chegando a 

92,5% em Muitos Capões. Os estabelecimentos que não são próprios, em maior número, são 

terras arrendadas de terceiros ou a título de parceria, além de outras categorias de posse. 

Tabela 7-96. Número de estabelecimentos agropecuários, área dos estabelecimentos agropecuários, 
participação na área da unidade territorial maior e condição legal das terras (2017). 

Variável Ipê 
Muitos 
Capões 

Área de 
influência 

Rio Grande 
do Sul 

Estabelecimentos agropecuários 850 466 1.316 365.052 

Estabelecimentos com área 849 464 1.313 364.114 

Área (ha) 47.964 92.248 140.212 21.680.991 

Área média por estabelecimento (ha) 56,5 198,8 106,8 59,5 
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% da área total das unidades territoriais 80,0 77,0 78,0 77,0 

Estab. Próprios 766 429 1.195 319.692 

% de estabelecimentos próprios 90,2 92,5 91,0 87,8 

Área estab. próprios (ha) 36.170 63.010 99.180 15.806.765 

% área estab. próprios 75,4 68,3 70,7 72,9 

Estab. terras concedidas por órgão fundiário 
sem título definitivo 2 - 2 9.461 

Área terras concedidas por órgão fundiário 
sem título definitivo (ha) X - 0 219.855 

Estab. terras arrendadas de terceiros 84 84 168 56.651 

Área terras arrendadas de terceiros (ha) 7.440 26.037 33.477 4.509.259 

Estab. terras a título de parceria 106 6 112 14.920 

Área terras a título de parceria (ha) 3.106 2.528 5.634 576.590 

Estab. terras em regime de comodato 46 5 51 17.919 

Área terras em regime de comodato (ha) 1.239 655 1.894 465.084 

Estab. terras ocupadas 1 2 3 4.719 

Área terras ocupadas (ha) X X 0 104.458 

Fonte: IBGE Censo Agropecuário 2017 Resultados preliminares. 

A estrutura fundiária regional pode ser considerada concentrada, contando com grande 

número de estabelecimentos agropecuários com área menor participando com pequena 

proporção do somatório da área total dos estabelecimentos e, inversamente, um pequeno 

número de grandes estabelecimentos concentrando a maior parte da área. 

Na AII 41,3% dos estabelecimentos agropecuários possuíam área total até vinte hectares, 

sendo responsáveis por apenas 3,4% do somatório da área total dos estabelecimentos 

agropecuários. Os estabelecimentos com área total entre 200 e 500 hectares, por sua vez, 

representavam 6,8% do total de estabelecimentos e 19,7% do somatório da área total. Nas 

faixas de área total maiores de 1.000 hectares, o número de estabelecimentos agropecuários 

representava apenas 1,7% total, enquanto o somatório da área total correspondia a um terço 

(33,3%), conforme Tabela 7-97. 

 

Tabela 7-97. Número e área dos estabelecimentos agropecuários por faixas de área total (2017). 

Faixas Ipê Muitos Capões Área de influência Rio Grande do Sul 

Total 
Estab. 850 466 1.316 365.052 

ha 47.964 92.248 140.212 21.680.991 

Mais de 0 a menos de 1 ha 
Estab. 2 24 26 6.136 

ha 0 2 2 2.682 

De 1 a menos de 5 ha 
Estab. 81 48 129 62.011 

ha 245 133 378 170.590 
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De 5 a menos de 10 ha 
Estab. 85 50 135 64.629 

ha 604 333 937 449.508 

De 10 a menos de 20 ha 
Estab. 198 55 253 89.854 

ha 2.719 782 3.501 1.248.474 

De 20 a menos de 50 ha 
Estab. 305 74 379 82.858 

ha 9.510 2.343 11.853 2.458.013 

De 50 a menos de 100 ha 
Estab. 103 57 160 26.672 

ha 6.967 4.119 11.086 1.798.365 

De 100 a menos de 200 ha 
Estab. 30 50 80 13.164 

ha 4.069 7.042 11.111 1.786.000 

De 200 a menos de 500 ha 
Estab. 31 59 90 10.488 

ha 9.588 18.095 27.683 3.234.334 

De 500 a menos de 1.000 
ha 

Estab. 9 30 39 4.799 

ha 5.602 21.306 26.908 3.303.882 

De 1.000 a menos de 2.500 
ha 

Estab. 5 13 18 2.826 

ha 8.660 21.231 29.891 4.164.624 

De 2.500 a menos de 
10.000 ha 

Estab. - 4 4 684 

ha - 16.861 16.861 2.619.615 

De 10.000 ha e mais 
Estab. - - 0 30 

ha - - 0 444.904 

Produtor sem área 
Estab. 1 2 3 898 

ha X X 0 - 
Fonte: IBGE Censo Agropecuário 2017 Resultados preliminares. 

Na área de influência o uso mais frequente dos estabelecimentos agropecuários é para 

pastagens. As pastagens naturais foram indicadas como presentes em 79,4% dos 

estabelecimentos, representando 23,5% da área total dos estabelecimentos agropecuários. 

Pastagens plantadas em boas condições foram indicadas por 16,5% dos estabelecimentos e 

representam 3,2% do somatório da área total, enquanto as em más condições totalizam 0,3% 

da área, estando presentes em 5,1% dos estabelecimentos (Tabela 7-98). 

O tipo de uso com matas e florestas naturais destinadas à preservação permanente ou reserva 

legal perfazem 14,7% do somatório da área total dos estabelecimentos agropecuários da AII, 

tendo sido declaradas por 69,1% dos estabelecimentos. Matas ou florestas naturais sem fazer 

parte de APP ou reserva legal foram informadas por 10,1% dos estabelecimentos, 

representando 1,3% do somatório da área total, assim como as matas e florestas plantadas 

foram declaradas presentes em 30,8% dos estabelecimentos, mas representando uma área 

de apenas 3,7% do somatório da área total dos estabelecimentos. O tipo de uso com matas 

e florestas registra a diferenciação entre os municípios da AII. Enquanto 81,2% dos 

estabelecimentos em Ipê declararam possuir matas ou florestas naturais destinadas a APP e 
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reserva legal e 42,5% informaram possuir matas plantadas, em Muitos Capões esses 

percentuais eram de 47,0% e 9,5%, respectivamente. Em termos de somatório da área total 

dos estabelecimentos com este tipo de uso, entretanto, a diferenciação é menor. 

As lavouras temporárias estão presentes em 66,9% dos estabelecimentos de Ipê e 50,9% dos 

estabelecimentos de Muitos Capões, sendo que a área destinada e esse tipo de uso é menor 

em Ipê (25,9%) do que em Muitos Capões (53,1%). As lavouras permanentes são menos 

frequentes, mas ainda estão presentes em 39,5% dos estabelecimentos de Ipê e 20,5% dos 

estabelecimentos de Muitos Capões, embora com participação reduzida no somatório da área 

total dos estabelecimentos (2,9% e 2,3%, respectivamente). 

Destacam-se, também, os sistemas agroflorestais, que são áreas cultivadas com espécies 

florestais e também usadas para lavouras e pastoreio por animais. Este tipo de uso foi 

informado por 15,2% dos estabelecimentos de Ipê e 40,3% dos estabelecimentos 

agropecuários de Muitos Capões, perfazendo 2,3% do somatório da área total dos 

estabelecimentos agropecuários da AII. 

Tabela 7-98. Número e área dos estabelecimentos pelo tipo de utilização das terras (2017). 

Tipos de uso Ipê Muitos Capões Área de influência Rio Grande do Sul 

Total 
Estab. 849 464 1.313 364.114 

ha 47.964 92.248 140.212 21.680.991 

Lavouras 
permanentes 

Estab. 335 95 430 141.647 

ha 1.373 2.157 3.530 267.030 

Lavouras temporárias 
Estab. 568 236 804 289.588 

ha 12.421 48.941 61.362 7.583.418 

Lavouras de flores 
Estab. 11 2 13 3.273 

ha 21 X 21 4.902 

Pastagens naturais 
Estab. 693 350 1.043 247.358 

ha 15.679 19.732 35.411 7.519.347 

Pastagens plantadas 
em boas condições 

Estab. 109 108 217 89.358 

ha 2.258 2.266 4.524 1.545.551 

Pastagens plantadas 
em más condições 

Estab. 57 10 67 8.870 

ha 387 X 387 92.282 

Matas ou florestas 
APP ou reserva legal 

Estab. 689 218 907 240.383 

ha 8.652 11.925 20.577 2.211.535 

Matas ou florestas 
naturais 

Estab. 105 28 133 41.018 

ha 736 1.124 1.860 303.716 

Matas ou florestas 
plantadas 

Estab. 361 44 405 107.437 

ha 3.107 2.138 5.245 920.764 

Sistemas 
agroflorestais 

Estab. 129 187 316 30.338 

ha 1.172 2.023 3.195 341.226 
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Tipos de uso Ipê Muitos Capões Área de influência Rio Grande do Sul 

Corpos hídricos, 
construções, 
benfeitorias, terras 
degradadas e 
inaproveitáveis 

Estab. 806 446 1.252 331.941 

ha 2.159 1.476 3.635 901.313 

Fonte: IBGE Censo Agropecuário 2017 Resultados preliminares. 

Na atividade agrícola, segundo a pesquisa de Produção Agrícola Municipal de 2016, a maior 

parte da área cultiva de 113,2 mil hectares da AII está concentrada em Muitos Capões (100,8 

mil ha, representando 89,0%). O principal cultivo em área plantada é a soja, com 53,9% da 

área de lavouras temporárias e permanentes da AII. No Rio Grande do Sul a soja representa 

61,2% da área total de cultivos temporários e permantes. Outros cultivos importantes em área 

plantada são o milho (18,1%) e o trigo (15,2%), sendo que os cultivos de soja e milho 

representam 76,1% da área plantada em Ipê (Tabela 7-99). 

Tabela 7-99. Área (ha) e distribuição (%) dos cultivos temporários e permanentes (2016). 

Produtos 
Ipê Muitos Capões AII 

RS % 
AII/RS 

% Ha % Ha % Ha % 

Soja 6.000 48,1 55.000 54,6 61.000 53,9 61,2 1,1 

Milho 3.500 28,0 17.000 16,9 20.500 18,1 8,3 2,8 

Trigo 215 1,7 17.000 16,9 17.215 15,2 8,7 2,2 

Aveia 150 1,2 8.000 7,9 8.150 7,2 2,5 3,6 

Maçã 600 4,8 1.650 1,6 2.250 2,0 0,2 14,3 

Feijão 500 4,0 850 0,8 1.350 1,2 0,7 2,2 

Outros cultivos 1.517 12,2 1.244 1,2 2.761 2,4 18,4 0,2 

Total 12.482 100,0 100.744 100,0 113.226 100,0 100,0 1,3 
Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal. 

No período entre 2006 e 2016, a área total de cultivos permanentes e temporários registrou 

crescimento de 10,3% na AII, sendo que o cultivo de soja teve um crescimento de 35,6% de 

sua área plantada, enquanto que o de milho registrou redução de 16,3% e a de trigo de 19,6%. 

Entre os cultivos de menor área, o que registrou maior crescimento foi o de aveia (50,9%). 

Segundo a pesquisa de Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura, do IBGE, a atividade 

de silvicultura na AII é muito reduzida. Em 2016 eram cultivados 2.700 ha de silvicultura em 

Ipê e 63 ha em Muitos Capões, sendo 65,0% de pinus e o restante de eucalipto. 

Na atividade pecuária, além dos galináceos, os maiores rebanhos em número de cabeças em 

2015 na AII eram de bovinos (57,6 mil cabeças) e de suínos (18,4 mil cabeças). Em termos 

da participação nos rebanhos do Rio Grande do Sul, a AII concentrava apenas 0,9% do 

rebanho estadual de galináceos, 0,4% do rebanho de bovinos e 0,3% do rebanho de suínos 

(Tabela 7-100). 
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A criação de galináceos e de suínos estava praticamente toda concentrada em Ipê em 2015. 

Todos os rebanhos registraram redução do número de cabeças no período entre 2006 e 2016, 

com exceção dos galináceos, que praticamente dobrou (crescimento de 101,6%), e de 

bovinos (5,0%). 

Tabela 7-100. Rebanhos (cabeças) e distribuição (%) dos rebanhos da pecuária (2016). 

Tipo do rebanho 
Ipê 

Muitos 
Capões 

AII AII/RS 
% 

Variação 
2006/2016 

% Cabeças % Cabeças % Cabeças % 

Bovino 27.722 48,1 29.883 51,9 57.605 100 0,4 5,0 

Bubalino 6 35,3 11 64,7 17 100 0,0 -94,7 

Equino 909 36,0 1.616 64,0 2.525 100 0,5 -16,7 

Suíno 18.034 97,9 379 2,1 18.413 100 0,3 -42,2 

Caprino 133 82,1 29 17,9 162 100 0,2 -35,5 

Ovino 1.770 26,4 4.930 73,6 6.700 100 0,2 -24,2 

Galináceos 1.207.500 99,4 6.970 0,6 1.214.470 100 0,9 101,6 

Codornas 244 100,0 - - 244 100 0,0 -44,5 
Fonte: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal. 

7.3.2.4.2 Setor Industrial e de Serviços 

O dimensionamento da atividade dos setores industrial e de serviços é mais difícil de ser 

realizada em um diagnóstico com recorte municipal, tendo em vista a diversidade de 

atividades e a falta de estatísticas atualizadas e em bases municipais. 

Em bases municipais, duas fontes de dados oferecem, de forma complementar, uma visão da 

estruturação destes setores na AII. A primeira são os dados consolidados da Relação Anual 

de Informações Sociais (RAIS), que informa o número de estabelecimentos e de empregos 

formais segundo as atividades econômicas definidas pela Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas (CNAE versão 2.0). Esta é a principal fonte de informações sobre 

estabelecimentos com registro como pessoa jurídica, o que abrange principalmente os setores 

industrial e de serviços, uma vez que os estabelecimentos agropecuários, em geral, não 

dispõem deste tipo de registro. 

A segunda fonte é o Censo Demográfico do IBGE, que informa o número de pessoas 

ocupadas pela mesma classificação da CNAE, neste caso, portanto, abarcando tanto 

empregos formais, como informais, empregadores e todos as demais condições de ocupação 

que compõem o universo de ocupados. 

Em relação ao universo de estabelecimentos com registro como pessoa jurídica, em 2016 a 

AII contava com um total de 397 estabelecimentos (Tabela 7-101). 
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A que registra o maior número de estabelecimentos formais é o comércio, concentrando 

38,1% dos estabelecimentos da AII. 

Apesar do menor número de estabelecimentos produtivos agropecuários possuírem registro 

de empresa, na AII a seção CNAE (Classificação Nacional de Atividade Econômicas) com 

maior número de estabelecimentos formais é na atividade agropecuária (46,9%). A atividade 

de comércio é a segunda em concentração de estabelecimentos (20,4%). Muitos Capões se 

destaca pelo grande número de estabelecimentos agropecuários formais (75,7% do total de 

estabelecimentos). 

Outra seção CNAE que se destaca na AII é a da indústria da transformação, correspondendo 

a 11,1% dos estabelecimentos na AII e 16,6% em Ipê. 

Tabela 7-101. Estabelecimentos formais segundo a Seção de Atividade (CNAE 2.0) (2016). 

Seção CNAE 2.0 
Ipê Muitos Capões AII 

Estab. % Estab. % Estab. % 

Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, 
Pesca e Aquicultura 77 30,4 109 75,7 186 46,9 

Indústrias Extrativas 4 1,6 0 0,0 4 1,0 

Indústrias de Transformação 42 16,6 2 1,4 44 11,1 

Água, Esgoto, Atividades de Gestão de 
Resíduos e Descontaminação 4 1,6 1 0,7 5 1,3 

Construção 8 3,2 1 0,7 9 2,3 

Comércio, Reparação de Veículos 
Automotores e Motocicletas 61 24,1 20 13,9 81 20,4 

Transporte, Armazenagem e Correio 20 7,9 1 0,7 21 5,3 

Alojamento e Alimentação 11 4,3 3 2,1 14 3,5 

Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços 
Relacionados 4 1,6 1 0,7 5 1,3 

Atividades Imobiliárias 3 1,2 0 0,0 3 0,8 

Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas 5 2,0 0 0,0 5 1,3 

Atividades Administrativas e Serviços 
Complementares 2 0,8 1 0,7 3 0,8 

Administração Pública, Defesa e Seguridade 
Social 2 0,8 2 1,4 4 1,0 

Educação 0 0,0 1 0,7 1 0,3 

Saúde Humana e Serviços Sociais 2 0,8 0 0,0 2 0,5 

Outras Atividades de Serviços 8 3,2 2 1,4 10 2,5 

Total 253 100 144 100 397 100 
Fonte: MTE/RAIS. 

Em relação aos vínculos formais de emprego, em dezembro de 2016 a AII registrava um total 

de 1.824 pessoas empregadas, das quais 62,0% em Ipê. O setor agropecuário continua sendo 

o que concentra maior número de empregos (37,1% na AII), porém, em proporção menor que 
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o de estabelecimentos. O segundo setor em número de empregos formais é o de 

administração pública (22,8% na AII), seguido de comércio (15,0%) e indústria da 

transformação (13,2%) (Tabela 7-102). 

Tabela 7-102. Vínculos formais de emprego segundo a Seção de Atividade (CNAE 2.0) (2016). 

Seção CNAE 2.0 
Ipê Muitos Capões AII 

Estab. % Estab. % Estab. % 

Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, 
Pesca e Aquicultura 323 28,6 353 50,9 676 37,1 

Indústrias Extrativas 6 0,5 0 0,0 6 0,3 

Indústrias de Transformação 231 20,4 10 1,4 241 13,2 

Água, Esgoto, Atividades de Gestão de 
Resíduos e Descontaminação 1 0,1 1 0,1 2 0,1 

Construção 16 1,4 4 0,6 20 1,1 

Comércio, Reparação de Veículos 
Automotores e Motocicletas 148 13,1 125 18,0 273 15,0 

Transporte, Armazenagem e Correio 86 7,6 1 0,1 87 4,8 

Alojamento e Alimentação 37 3,3 3 0,4 40 2,2 

Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços 
Relacionados 21 1,9 3 0,4 24 1,3 

Atividades Imobiliárias 2 0,2 0 0,0 2 0,1 

Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas 17 1,5 0 0,0 17 0,9 

Atividades Administrativas e Serviços 
Complementares 4 0,4 0 0,0 4 0,2 

Administração Pública, Defesa e Seguridade 
Social 

223 19,7 192 27,7 415 22,8 

Educação 0 0,0 1 0,1 1 0,1 

Saúde Humana e Serviços Sociais 2 0,2 0 0,0 2 0,1 

Outras Atividades de Serviços 13 1,2 1 0,1 14 0,8 

Total 1.130 100,0 694 100,0 1.824 100,0 
Fonte: MTE/RAIS. 

Contudo, em função da limitação aos estabelecimentos com registro formal obtidos através 

da RAIS, uma visão mais completa da estrutura setorial da indústria e dos serviços na AII 

pode ser obtida através do número de pessoas ocupadas, não necessariamente vinculadas a 

estabelecimentos com registro de pessoa jurídica. 

A fonte para estas informações sobre as pessoas ocupadas é o Censo Demográfico do IBGE. 

Neste caso, por ser abrangente em relação ao universo de pessoas ocupadas, pode oferecer 

uma dimensão comparativa do tamanho dos segmentos de atividade produtiva através do 

número de pessoas vinculadas a cada seção CNAE. 
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Assim, em 2010, a AII contava com um total de 5.682 pessoas ocupadas. A maior 

concentração de ocupadas era na atividade agropecuária, com 55,0% na AII, chegando a 

72,8% em Muitos Capões (Tabela 7-103). 

A indústria da transformação participava em 2010 com 11,7% do total de ocupados da AII, 

chegando a 16,0% do total de ocupados em Ipê. O setor de comércio concentrava 7,3% do 

total de ocupados na AII, enquanto os demais setores registravam proporção menor de 

ocupados, sem destaque para algum com maior concentração. 

 

Tabela 7-103. Pessoas ocupadas segundo a Seção e Grupo de Atividade (CNAE 2.0) (2010). 

Seção CNAE 2.0 
Ipê Muitos Capões AII 

Ocup. % Ocup. % Ocup. % 

Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca 
e Aquicultura 1.906 47,5 1.218 72,8 3.124 55,0 

Indústrias Extrativas 6 0,1 5 0,3 11 0,2 

Indústrias de Transformação 641 16,0 21 1,3 662 11,7 

Eletricidade e Gás 4 0,1 - - 4 0,1 

Água, Esgoto, Atividades de Gestão de 
Resíduos e Descontaminação 18 0,4 - - 18 0,3 

Construção 127 3,2 54 3,2 181 3,2 

Comércio, Reparação de Veículos Automotores 
e Motocicletas 350 8,7 67 4,0 417 7,3 

Transporte, Armazenagem e Correio 127 3,2 61 3,6 188 3,3 

Alojamento e Alimentação 94 2,3 36 2,2 130 2,3 

Informação e Comunicação 2 0,0 - - 2 0,0 

Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços 
Relacionados 28 0,7 3 0,2 31 0,5 

Atividades Imobiliárias - - - - 0 0,0 

Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas 27 0,7 - - 27 0,5 

Atividades Administrativas e Serviços 
Complementares 37 0,9 - - 37 0,7 

Administração Pública, Defesa e Seguridade 
Social 

121 3,0 72 4,3 193 3,4 

Educação 85 2,1 22 1,3 107 1,9 

Saúde Humana e Serviços Sociais 28 0,7 6 0,4 34 0,6 

Artes, Cultura, Esporte e Recreação 17 0,4 - - 17 0,3 

Outras Atividades de Serviços 35 0,9 4 0,2 39 0,7 

Serviços Domésticos 207 5,2 61 3,6 268 4,7 

Organismos Internacionais e Outras Instituições 
Extraterritoriais - - - - 0 0,0 

Atividades maldefinidas 149 3,7 43 2,6 192 3,4 

Total 4.010 100 1.672 100 5.682 100 
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Fonte: IBGE Censo Demográfico.  

7.3.2.4.3 Trabalho e Renda 

Para a avaliação da condição de trabalho e de renda da população da AII foram selecionados 

alguns indicadores produzidos no âmbito do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, os 

quais oferecem de forma sintética informações sobre a condição atual e a evolução de 

algumas variáveis importantes sobre o tema. 

O primeiro destes indicadores a ser analisado é a renda per capita, ou seja, o valor total da 

renda das pessoas dividido pela população do município, diferentemente, portanto, do PIB 

per capita. Em 2010 no Rio Grande do Sul, a renda per capita das pessoas era de R$ 959,24, 

valor bem superior ao registrado em Ipê (R$ 856,32) e, principalmente, Muitos Capões (R$ 

666,24), conforme Tabela 7-104. 

Em termos de crescimento da renda per capita, Ipê registrou taxa anual de crescimento no 

período 2000/2010 (6,2% a.a.) muito superior à estadual (3,1% a.a.). Muitos Capões, contudo, 

depois de um intenso crescimento da renda no período 1991/2000 (6,4% a.a.), registrou taxa 

menor, mas ainda superior a do Rio Grande do Sul no período mais recente (4,9% a.a.). 

Tabela 7-104. Renda per capita (R$ de 2010) e variação (% a.a.) (1991/2010). 

Municípios Renda per capita (R$ 2010) 
Variação (% a.a.) 

2000 / 2010 1991 / 2000 

Ipê 856,32 6,2 -1,1 

Muitos Capões 666,24 4,9 6,4 

Rio Grande do Sul 959,24 3,1 3,8 
Fonte: PNUD Atlas do Desenvolvimento Humano.  

Outra forma de avaliar a distribuição de renda na população é através do Índice de Gini, que 

mede o grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda 

domiciliar per capita. Seu valor varia de 0, quando não há desigualdade (a renda domiciliar 

per capita de todos os indivíduos tem o mesmo valor), a 1, quando a desigualdade é máxima 

(apenas um indivíduo detém toda a renda). 

Em 2010 o Índice de Gini do Rio Grande do Sul era de 0,54. Entre os municípios da AII este 

índice foi menor, registrando 0,45 em Ipê e 0,50 em Muitos Capões. Ou seja, apesar da renda 

média das pessoas ser baixa, ela não está tão concentrada, comparativamente ao Rio Grande 

do Sul. Outro aspecto positivo deste indicador é que em Muitos Capões, no período 

2000/2010, é registrada redução do índice a uma taxa de -1,3% a.a., apontando para uma 

melhoria na distribuição da renda na população. Em Ipê o índice de Gini se elevou, contudo, 

mesmo em 2010, continua sendo muito inferior ao do Rio Grande do Sul (Tabela 7-105). 
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Contudo, apesar da renda per capita baixa, as taxas de pobreza em relação ao conjunto dos 

municípios do Rio Grande do Sul não variam significativamente, a exemplo da proporção de 

pessoas extremamente pobres, de pessoas pobres e de pessoas vulneráveis à pobreza, 

conforme critérios definidos pelo Atlas do Desenvolvimento Humano (o maior percentual é de 

24,9% de pessoas vulneráveis à pobreza em Muitos Capões, sendo que no Rio Grande do 

Sul esta taxa é de 18,7%). 

Tabela 7-105. Índice de Gini, variação (% a.a.) e proporção (%) de pessoas extremamente pobres, 
pobres e vulneráveis à pobreza (1991/2010). 

Municípios 
Índice 
de Gini 
(2010) 

Variação (% a.a.) % extre-
mamente 
pobres 
(2010) 

% 
pobres 
(2010) 

% 
vulneráveis 
à pobreza 

(2010) 
2000 / 
2010 

1991 / 
2000 

Ipê 0,45 1,4 -5,4 1,1 2,9 13,6 

Muitos Capões 0,50 -1,3 0,6 2,0 8,6 24,9 

Rio Grande do Sul 0,54 -0,7 -0,2 2,0 6,4 18,7 
Fonte: PNUD Atlas do Desenvolvimento Humano.  

Um aspecto relacionado com o rendimento do trabalho é o grau de formalização das pessoas 

ocupadas, definido como a razão entre o número de pessoas de 18 anos ou mais formalmente 

ocupadas e o número total de pessoas ocupadas nessa faixa etária multiplicado por 100. São 

considerados como formalmente ocupados os empregados com carteira de trabalho assinada, 

os militares do exército, da marinha, da aeronáutica, da polícia militar ou do corpo de 

bombeiros, os empregados pelo regime jurídico dos funcionários públicos, assim como os 

empregadores e trabalhadores por conta própria que eram contribuintes de instituto de 

previdência oficial. Ou seja, é um conceito bastante abrangente que não se limita apenas aos 

vínculos de emprego com carteira assinada. 

Na AII é possível observar em Muitos Capões um grau de formalização menor (47,6%) que o 

registrado no Rio Grande do Sul (66,4%). Em Ipê a taxa registrada é de 60,8%. A variação 

das taxas foi positiva no período 2000/2010, ou seja, elevou-se o grau de formalização dos 

ocupados no período, embora em Muitos Capões essa taxa tenha sido de apenas 0,6% a.a. 

Taxas de desemprego atualizados por município não estão disponíveis. Uma aproximação 

desta taxa é calculada com base no censo demográfico, representada pelo percentual da 

população economicamente ativa (PEA) com 18 anos ou mais de idade que estava 

desocupada, mas havia procurado trabalho ao longo do mês anterior à data dessa pesquisa. 

Em 2010, as taxas de desocupação nos municípios da AII eram menores que a do Rio Grande 

do Sul e registraram taxas negativas de crescimento, ou seja, diminuíram de 2000 para 2010, 

conforme apresentado na Tabela 7-106. 
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Tabela 7-106. Grau de formalização dos ocupados com 18 anos ou mais, taxa de desocupação da 
População Economicamente Ativa com 18 anos ou mais e variação (% a.a.) (2000/2010). 

Municípios 
Grau de 

formalização 
2010 (%) 

Variação 
2000/2010 (% 

a.a.) 

Taxa de 
desocupação 

2010 (%) 

Variação 
2000/2010 (% 

a.a.) 

Ipê 60,8 4,1 1,7 -8,4 

Muitos Capões 47,6 0,6 2,3 -12,2 

Rio Grande do Sul 66,4 1,0 4,6 -8,3 

Fonte: PNUD Atlas do Desenvolvimento Humano.  

7.3.2.4.4 Indicadores Sociais 

Um importante indicador de condições de vida dos municípios da área de influência é o IDH. 

Este índice oferece uma visão sintética sobre algumas questões-chave do desenvolvimento 

humano nos municípios: longevidade, educação e renda. O índice varia entre 0 (valor mínimo) 

e 1 (valor máximo), sendo tanto maior o desenvolvimento humano de um município quanto 

mais próximo do valor 1. 

Em 2010, o IDH Municipal de Muitos Capões estava próximo (0,702) do limite inferior da faixa 

considerada Alto IDHM. Ipê, por sua vez, em 2010 registrava IDH Municipal de 0,728, na 

mesma faixa de IDHM. Ambos registraram IDHM menor que o do Rio Grande do Sul naquele 

ano (0,746) (Figura 7-174). 

Em 2010, a dimensão que mais contribuiu positivamente para o IDHM da AII foi a Longevidade 

(IDHM-L), composto pelo indicador de expectativa de vida ao nascer. Esse indicador encontra-

se na faixa de IDH muito alto nos municípios da AII e no Rio Grande do Sul. 

A segunda dimensão que mais pesou no IDHM 2010 foi a Renda (IDHM-R), composta pelo 

indicador de renda per capita. Os resultados desta dimensão no conjunto dos municípios e no 

Rio Grande do Sul registraram índices próximos ao do IDHM, na faixa de alto IDH. 

Educação foi a dimensão que contribuiu de forma mais negativa na composição do IDHM 

2010 da AII, sendo composto pelos indicadores de escolaridade da população adulta e fluxo 

escolar da população jovem. Muitos Capões registrou IDHM-E de 0,558 em 2010, classificado 

como baixo IDH, enquanto Ipê registrou índice de 0,618 que, assim como no Rio Grande do 

Sul, é classificado na faixa de médio IDH. 
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Figura 7-174. IDH Municipal e por dimensões (2010). 
Fonte: PNUD; IPEA; FJP (2013). 

A tendência de evolução do IDH Municipal, de maneira geral, é de melhoria contínua, 

registrando taxas que podem ser consideradas elevadas, ainda que tenham desacelerado na 

última década em relação à anterior, com poucas exceções (Figura 7-175). 

As dimensões longevidade e renda, no período entre 2000 e 2010, registraram crescimento 

similar, reduzido e menor que o do IDH Municipal, ou seja, não reduziu a distância em relação 

à referência regional, embora tenha registrado evolução positiva em ambos. 

A dimensão educação, justamente por apresentar os menores índices em 2010 entre as 

dimensões avaliadas, registra também taxas de crescimento dos índices bem mais elevadas 

na AII da RESEX, mesmo em relação ao índice estadual. Assim, por um lado, constata-se 

que a situação em termos de educação era realmente diferenciada negativamente em 1991 

e ainda continuava, em 2010, numa condição classificada como média. Por outro lado, ao 

registrar taxas de crescimento deste indicador bem mais elevadas que as outras dimensões, 

associada à redução do ritmo de crescimento da população (que reduz proporcionalmente a 

demanda crescente de serviços de educação), é possível esperar, mantida a tendência atual, 
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que o índice dessa dimensão venha a melhorar, impactando positivamente o IDH Municipal 

nos próximos períodos. 

 

Figura 7-175. Taxa de crescimento anual (% a.a.) do IDH Municipal e suas dimensões (1991/2010). 
Fonte: PNUD; IPEA; FJP (2013). 

7.3.2.4.5 Serviços e Indicadores de Saúde 

A estrutura de serviços de saúde na AII é bastante limitada, tendo em vista o tamanho dos 

municípios. Segundo o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES, 

cada um dos municípios da AII possui duas Unidades Básicas de Saúde e Ipê possui um 

Posto de Saúde, além de uma unidade de serviços de apoio de diagnose e terapia e sete 

consultórios (Tabela 7-107). 

Tabela 7-107. Número e tipo dos estabelecimentos de saúde na AII (2018). 

Tipo de estabelecimento Ipê Muitos Capões Total 

Centro de Saúde/ Unidade Básica de Saúde 2 2 4 

Consultório 7 - 7 

Posto de Saúde 1 - 1 

Unidade de Serviço de apoio de diagnose e terapia 1 - 1 
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Tipo de estabelecimento Ipê Muitos Capões Total 

Total 11 2 13 
Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES. 

Ambos municípios, contudo, possuem Secretaria Municipal de Saúde, a qual intermedia o 

atendimento de saúde realizado em outros municípios e unidades de referência. 

Especificamente no que se refere às principais doenças relacionadas com recursos hídricos 

para as quais a registros consolidados de casos confirmados, a única doença que se destacou 

é a hepatite infecciosa, com sete casos em Ipê e três em Muitos Capões em um período de 

cinco anos. Ou seja, a incidência desse tipo de doença na AII é muito baixa atualmente, 

conforme apresentado na Tabela 7-108. 

Tabela 7-108. Registros confirmados de doenças relacionadas com recursos hídricos na AII 
(2008/2017). 

Grupo Doença Ipê Muitos Capões Período 

Doenças veiculação 
hídrica 

Cólera - - 2013 a 2017 

Febres tifoide e paratifoide - - 2012 a 2016 

Hepatite infecciosa A e B 7 3 2013 a 2017 

Verminoses Esquistossomose (xistosa) - - 2013 a 2017 

Vetores hídricos Dengue - - 2008 a 2012 

 Febre amarela - - 2012 a 2016 

 Malária - - 2013 a 2017 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net. 

Outra forma de avaliar o quadro de morbidade relacionada com recursos hídricos é através 

do registro de internações hospitalares segundo a Lista Morb CID-10, selecionando as 

doenças Cólera, Febres tifoide e paratifoide, Amebíase, Diarreia e gastroenterite origem 

infecciosa presumível, Febre amarela, Dengue [dengue clássico], Hepatite aguda B, Outras 

hepatites virais, Malária por Plasmodium falciparum, Malária por Plasmodium vivax, Malária 

por Plasmodium malariae, Outras formas malária conforme exames parasitológicos, Malária 

não especificada e Esquistossomose. 

Segundo o Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), do Ministério da Saúde, 

considerando esta lista de causas de internações, no período entre out/2014 e set/2018, 

perfazendo, portanto, um período de quatro anos, nos dois municípios da AII, foram 

registradas apenas 11 internações para Diarreia e gastroenterite origem infecciosa presumível 

e uma internação para Outras hepatites virais, considerando não o município de atendimento, 

mas o município de residência dos pacientes. 
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Ou seja, apesar da reduzida rede de atendimento local, que não conta com nenhum leito 

hospitalar, as doenças relacionadas com recursos hídricos registram baixa incidência na AII, 

não apontando para um quadro negativamente diferenciado em relação aos serviços de saúde 

disponíveis aos municípios de porte populacional similar no Rio Grande do Sul. 

7.3.2.4.6 Vias de acesso a AID 

Os principais acessos ao local do empreendimento são diferentes conforme a margem do rio. 

Pela margem esquerda do rio Ituim, deve-se partir de Vacaria, tomando a BR-116 em direção 

ao Município de Campestre da Serra. Percorre-se cerca de 19,0 km da BR-116 até encontrar 

o entroncamento com a RS-122, tomando-se então a mesma em direção ao Município de Ipê. 

Deste entroncamento segue-se cerca de 19,5 km até a localidade de Porteirinha (Fazenda 

Boa Vista). Deste ponto toma-se então à direita uma estrada secundária não pavimentada, 

mas em boas condições, que leva ao distrito de Ituim, por mais 12,5 km, até encontrar outro 

acesso à direita, no qual, por mais 17,5 km chega-se ao local onde será instalado o 

empreendimento. 

Para acesso a margem direita do rio, partindo de Vacaria, toma-se a BR-285, sentido Lagoa 

Vermelha. Percorre-se cerca de 26 km até chegar ao Município de Muitos Capões. Deste, 

percorre-se aproximadamente mais 2,0 km até encontrar o acesso ao Distrito de Ituim (antiga 

Vila Ituim, ex-distrito de Vacaria). Segue-se então em direção ao Distrito de Ituim, por cerca 

de 32,0 km, podendo se observar na margem esquerda o vale do rio Santa Rita e na margem 

direita o vale do rio Ituim. De Ituim em direção ao Distrito de São Paulo percorre-se cerca de 

3,5 km até a localidade de Potreirinho, onde há um entroncamento, devendo tomar-se a 

estrada à esquerda, percorrendo aproximadamente mais 5,0 km até chegar ao local do 

empreendimento. 

Todos os acesos após saída das rodovias federais e estadual não são pavimentados, mas 

são acessos que se encontram, relativamente à realidade regional das estradas vicinais, em 

bom estado de conservação atualmente. 

Em parte, o estado dos acessos se deve ao tipo de solo “pedregoso” e argiloso que 

encontrado nessa região. Isso faz com que o substrato de base das estradas seja bem 

consolidado, contando também com a drenagem superficial facilitada pelo relevo ondulado 

por onde a estrada passa. Eventualmente, em pontos mais baixos e com drenagem 

insuficiente, o acúmulo de água da chuva pode gerar pontos de deterioração e atoleiros. Ou 

seja, a qualidade das estradas na AID varia conforme o regime de chuvas mais brando ou 

mais intenso. 
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Outro fator que influencia as condições atuais de trafegabilidade das vias de acesso utilizadas 

pela população é a manutenção das mesmas, que é feita pela respectiva prefeitura, 

dependendo do trecho. Assim, por exemplo, foi possível constatar durante a realização dos 

trabalhos de campo, que estava sendo realizada manutenção em alguns pontos, o que 

certamente contribui para a boa condição que as estradas vicinais se encontram atualmente. 

Contudo, apesar do bom estado atual, em grande medida relacionado com o reduzido fluxo 

de veículos na região, um período de precipitação pouco intensa e manutenção das vias pelas 

prefeituras, esta condição pode se modificar rapidamente, por conta da alteração de algum 

destes três fatores. 

Diversos proprietários da AID, conforme item 7.3.2.8 Percepção da População em Relação 

ao Empreendimento, apontaram que as más condições das estradas são hoje o principal 

problema do local onde está sua propriedade, certamente tomando como referência o 

histórico das condições de trafegabilidade. 

Os acessos a serem utilizados e os que são previstos para serem construídos na AID são 

apresentados na Figura 7-176. 

 

Figura 7-176. Acessos existentes e a construir. 
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7.3.2.4.7 Perfil Produtivo dos Estabelecimentos na AID 

Considerando que o rio é o limite municipal, seis estabelecimentos entrevistados (54,5%) 

estão localizados em Ipê e cinco (45,5%) em Muitos Capões. O tempo de residência ou de 

propriedade dos imóveis é muito variado, sendo, em média de 31 anos, sendo que o maior 

valor informado é de 60 anos. A Tabela 7-109 apresenta os dados do tempo de residência 

dos estabelecimentos afetados entrevistados. 

Tabela 7-109. Tempo de residência ou propriedade dos estabelecimentos afetados entrevistados 
(2018). 

Faixas de anos Estabelecimentos % 

Menos de 5 1 9,1% 

De 5 a menos de 15 1 9,1% 

De 15 a menos de 30 3 27,3% 

De 30 a menos de 45 2 18,2% 

De 45 a menos de 60 3 27,3% 

60 e mais 1 9,1% 

Total 11 100,0% 
Fonte: Cadastro da população diretamente atingida, set-nov/2018. 

A área total média dos estabelecimentos agropecuários entrevistados é de 229 ha, sendo que 

varia do valor mínimo de 25 ha ao máximo de 867 ha. Estes dados estão demonstrados na 

Tabela 7-110 Pouco mais de um terço dos estabelecimentos (36,4%) possuem 300 ou mais 

ha. 

Tabela 7-110. Área total (ha) dos estabelecimentos afetados entrevistados (2018). 

Faixas de área (ha) Área (ha) Estabelecimentos % 

Menos de 50 25/ 36/ 43 3 27,3% 

De 50 a menos de 100 56/ 70 2 18,2% 

De 100 a menos de 300 200/ 280 2 18,2% 

300 e mais 300/ 312/ 330/ 867 4 36,4% 

Total 2.519 11 100,0% 
Fonte: Cadastro da população diretamente atingida, set-nov/2018. 

A infraestrutura mais frequente nos estabelecimentos agropecuários entrevistados (Tabela 

7-111) é o galpão, presente em dois terços do total (63,6%). No item “outra infraestrutura” 

estão agrupadas infraestruturas relacionadas com manejo de gado, tais como mangueiras, 

cercamentos de pastos e outras. 
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Tabela 7-111. Área total (ha) dos estabelecimentos afetados entrevistados (2018). 

Infraestrutura 
existente Quantidade Estabelecimentos % 

Curral 2 2 18,2% 

Chiqueiro 3 3 27,3% 

Galinheiro 2 2 18,2% 

Galpão 9 7 63,6% 

Outra 6 6 54,5% 

Total 22 11 100,0% 
Fonte: Cadastro da população diretamente atingida, set-nov/2018. 

Em termos de maquinários, veículos e acesso à telefonia e internet, somente um 

estabelecimento informou possuir caminhão, enquanto seis possuem maquinário e veículo 

utilitário. A maior parte dos estabelecimentos (oito) possui telefonia e internet, incluindo 

celular. Contudo, a recepção de sinal de celular na AID é muito restrita. 

Dois estabelecimentos não possuem nenhum tipo de instalação ou infraestrutura, não 

contando, inclusive, com ligação de energia elétrica. Entre os demais, apenas um não possui 

ligação de energia elétrica. A energia elétrica é oferecida pela rede da distribuidora nas 

propriedades e não há sistemas próprios de geração de energia. 

A infraestrutura das propriedades é compatível com a principal atividade produtiva dos 

estabelecimentos agropecuários entrevistados, que é a pecuária, predominando o rebanho 

bovino (presente em oito estabelecimentos, ou 72,7% do total de estabelecimentos). Apenas 

dois estabelecimentos (18,2%) não registram atividade pecuária. Na Tabela 7-112 demonstra-

se os dados dos rebanhos da pecuária nos estabelecimentos entrevistados. 

Tabela 7-112. Rebanhos da pecuária nos estabelecimentos afetados entrevistados (2018). 

Tipo de uso Estabelecimentos % 

Não possui atividade pecuária 2 18,2% 

Bovinos (bois e vacas) 8 72,7% 

Ovinos 2 18,2% 

Suínos 3 27,3% 

Galináceos 4 36,4% 

Cavalos 4 36,4% 
Fonte: Cadastro da população diretamente atingida, set-nov/2018. Base 11; questão admitia mais de uma resposta por 
estabelecimento entrevistado. 

Informaram área da atividade pecuária sete estabelecimentos (63,6%), sendo que a área 

média entre os que informaram área é de 153,72 ha, somando 1.076 ha informados 
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destinados a esta atividade (42,7% da área total dos 11 estabelecimentos entrevistados). Os 

dados mais detalhados são apresentados na Tabela 7-113. 

Tabela 7-113. Área (ha) de atividade pecuária nos estabelecimentos afetados entrevistados (2018). 

Área (ha) Estabelecimentos % 

300 1 9,1% 

290 1 9,1% 

200 1 9,1% 

190 1 9,1% 

56 1 9,1% 

20 2 18,2% 

0 4 36,4% 

Total 11 100,0% 
Fonte: Cadastro da população diretamente atingida, set-nov/2018. 

 

Toda a atividade pecuária realizada na AID é destinada à venda, sendo que em um terço dos 

estabelecimentos é destinada ao consumo também. Não há atividade pecuária destinada 

exclusivamente para o consumo na propriedade (Tabela 7-114). Somente um dos 

estabelecimentos agropecuários entrevistados informou não ter realizado venda de animais 

nos últimos 12 meses anteriores à entrevista. 

Tabela 7-114. Destino da atividade pecuária nos estabelecimentos afetados entrevistados (2018). 

Destino Estabelecimentos % 

Só consumo 0 0,0% 

Consumo e venda 3 33,3% 

Mercado 6 66,7% 

Total 9 100,0% 
Fonte: Cadastro da população diretamente atingida, set-nov/2018. Base: 9 estabelecimentos com atividade pecuária 

A atividade de lavoura está presente em apenas quatro estabelecimentos entrevistados 

(36,4%), contando com áreas de cultivo de cinco, 12, 80 a 90 hectares. Em média, as áreas 

cultivadas com lavouras possuem 46,8 ha, somando 187 hectares. Os cultivos realizados 

nestas lavouras são de soja (quatro estabelecimentos) e milho (dois estabelecimentos), ou 

seja, o milho é cultivado na área de soja em dois estabelecimentos. Em três estabelecimentos 

o destino (Tabela 7.115) da produção da lavoura é a venda (em dois, exclusivamente) e em 

dois toda ou parte da produção é utilizada na propriedade para alimentação dos rebanhos. 
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Tabela 7-115. Destino da atividade de lavoura nos estabelecimentos afetados entrevistados (2018). 

Destino Estabelecimentos % 

Só consumo 1 25,0% 

Consumo e venda 1 25,0% 

Mercado 2 50,0% 

Total 9 100,0% 
Fonte: Cadastro da população diretamente atingida, set-nov/2018. Base: 9 estabelecimentos com atividade pecuária 

A atividade de silvicultura é registrada em cinco estabelecimentos, somando uma área total 

de 392 ha (média de 46,8 ha por estabelecimento). Duas dessas atividades de silvicultura 

contam com área relativamente reduzida (4 e 8 ha), duas com área maior (30 e 50 ha) e uma 

com área de 300 ha. As espécies cultivadas são o pinus (quatro estabelecimentos) e o 

eucalipto (dois estabelecimentos). Apenas um estabelecimento informou não destinar a 

produção de silvicultura para o mercado, utilizando no próprio estabelecimento apenas. 

Outras atividades agropecuárias são registradas em dois estabelecimentos apenas, sendo 

aquicultura/piscicultura em um e apicultura em ambos. Os arrendamentos de áreas 

informados se dão de forma não monetária, geralmente em troca do cuidado da área, 

permitindo o uso de pastagens ou mesmo de domicílios. 

Não é registrada qualquer atividade secundária na AID, seja agroindústria, comércio ou 

serviço de qualquer tipo. 

A maior parte dos estabelecimentos agropecuários entrevistados registrou faturamento nos 

últimos 12 meses na faixa de R$ 30 mil a R$ 60 mil (36,4%), equivalendo a um faturamento 

médio mensal de R$ 5 mil (Tabela 7-116). A segunda faixa mais frequente é acima de R$ 120 

mil (27,3%). Apenas um estabelecimento entrevistado não registrou faturamento nos últimos 

12 meses, pois não há atividade produtiva na área. 

Tabela 7-116. Faturamento com as atividades produtivas nos estabelecimentos afetados entrevistados 
nos últimos 12 meses (2018). 

Faixas de faturamento (R$) Estabelecimentos % 

Sem faturamento 1 9,1% 

Até 30 mil (2.500 mês) 2 18,2% 

De 30 a 60 (5.000 mês) 4 36,4% 

De 60 a 120 mil (10.000 mês) 1 9,1% 

Mais de 120 mil 3 27,3% 

Total 11 100,0% 
Fonte: Cadastro da população diretamente atingida, set-nov/2018. 
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A renda resultante da atividade produtiva nos estabelecimentos (Tabela 7-117) representa a 

maior parte ou única fonte de renda de mais da metade das famílias dos proprietários 

entrevistados (54,6%).  

Tabela 7-117. Participação das atividades produtivas nos estabelecimentos afetados entrevistados em 
relação à renda da família do proprietário nos últimos 12 meses (2018). 

Participação Estabelecimentos % 

A única fonte de renda 1 9,1% 

A maior parte da renda 5 45,5% 

Se equivalem 1 9,1% 

Uma parte menor da renda 2 18,2% 

Uma renda muito pequena ou 
não gerou renda 2 18,2% 

Total 11 100,0% 
Fonte: Cadastro da população diretamente atingida, set-nov/2018. 

7.3.2.5 Patrimônio Histórico, Cultural, Arqueológico e Paisagístico 

A pesquisa arqueológica realizada, para fase de LP, identificou o potencial arqueológico, 

histórico e cultural das áreas previstas para a instalação do empreendimento, no objetivo de 

proteger e valorizar o patrimônio cultural existente na região onde hoje estão localizados os 

municípios de Ipê e Muitos Capões. 

As atividades executadas partiram do princípio de uma arqueologia preventiva, com o uso de 

ferramentas e procedimentos investigativos capazes de evitar e indicar as possibilidades de 

ocorrência de danos diretos ou indiretos ao patrimônio cultural diagnosticado em campo, 

obtendo a anuência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional para a fase de 

licenciamento prévio do empreendimento. 

As atividades de pesquisa arqueológica realizadas nas áreas de influência direta e 

indiretamente impactadas pelo projeto, incluíram a prospecção arqueológica não interventiva, 

com varredura da superfície do solo nas áreas de influência direta e indireta do 

empreendimento.  

Durante os levantamentos prospectivos de campo procedeu-se a localização, caracterização, 

descrição e detalhamento, das estruturas diagnosticadas nas áreas em estudo. Obtendo 

como principal resultado o encaminhamento de registro junto ao CNSA IPHAN do sítio 

arqueológico, oficina lítica, às margens do rio Ituím. O registro deste sítio pré-colonial vem 

confirmar a alta potencialidade dos rios da região para ocorrência deste tipo de sítio, sendo 

este o quarto sítio arqueológico caracterizado como oficina lítica, juntando-se ao sítio RS 

03767 (Muitos Capões) e aos sítios RS 02833 e RS 02835 (ambos registrados em Ipê). 
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O sítio arqueológico pré-histórico, caracterizado como uma oficina lítica, com presença de 

estruturas líticas referentes a polidores fixos. Está localizado a uma distância de 50m a jusante 

de uma queda d’agua, fora da área de alague e de obras, sem riscos diretos de danos ou 

desaparecimento em função da possibilidade de instalação do empreendimento. O conjunto 

de blocos líticos de diferentes tamanhos contém oito blocos com vestígios de ação antrópica. 

Foi realizado o registro das marcas do processo de abrasão lenta, uma técnica utilizada para 

a obtenção de polimento de alta qualidade em artefatos líticos. As evidências deste trabalho 

apresentam três formas distintas, assim distribuídas: bacias de polimento, polidores em forma 

de canoa e em forma de meia lua. 

Quanto aos demais bens culturais diagnosticados nas áreas de influência direta e indireta do 

empreendimento, referem-se a ocorrência de cultura material arqueológica histórica, sendo 

ao total nove estruturas em superfície, construídas em pedra. Foram identificadas sete 

estruturas de taipa em pedra e duas estruturas de mangueiras.  

As estruturas de taipa construídas em pedra são consideradas portadoras de potencial 

arqueológico histórico e estruturas de interesse cultural, por constituírem uma relação direta 

com meio e ao modo de vida da região, em especial com a atividade histórica de criação de 

gado. As estruturas estão localizadas na área de influência indireta do empreendimento, com 

exceção da estrutura identificada como Taipa 7, que encontra-se na área de influência direta 

do empreendimento. Estas estruturas estão em processo de ruínas, em diferentes estágios, 

representando as partes remanescentes das taipas originais, devido a suas extensões 

estarem extremamente reduzidas, com exceção da Taipa 1 com 1.221m, fica difícil inferir 

sobre sua função original. Porém a proximidade da área em estudo com o polo de Vacaria, e 

o processo de ocupação histórica e o desenvolvimento econômico da região, voltado a 

atividades como a pecuária, não afastam a possibilidade de tratar-se de estruturas satélites 

pertencentes aos caminhos de gado de vacaria, estruturas remanescentes do ciclo do 

tropeirismo.  

Os testemunhos materiais representados pelas mangueiras encontram-se em processo de 

arruinamento. A estrutura identificada como mangueira 2, única localizada na AID do 

empreendimento, em área prevista dentro das cotas de alague do reservatório da PCH 

Saltinho, encontra-se em abandono, coberta pela vegetação, em parte já arruinada e junto as 

margens do rio Ituím, apresentando cerca de 50% de sua integridade, sem uso atual.  

O IPHAN apresentou anuência para a Licença Prévia através do Ofício nº 760/2018/IPHAN-

RS-IPHAN de 10 de outubro de 2018 (apresentado em anexo). Para a fase seguinte de 
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licenciamento (instalação) do empreendimento foram emitidos Termos de Referência, 

também apresentados em anexo.  

7.3.2.6 Usos da Água, Lazer e Turismo 

As opções de lazer e turismo na AII são muito limitadas tendo em vista a dificuldade de acesso 

e a falta de infraestrutura de acolhimento. Uma atração turística é a cascata do rio Ituim, 

localizada a aproximadamente 35 km da sede do Município de Muitos Capões. A cascata se 

destaca pela sua beleza e pela imponência da queda. Entretanto, o acesso ao local é difícil, 

o que faz com que a visitação seja muito limitada. No site da prefeitura são indicados como 

atrativos turísticos do município a balsa e Serra da Limeira, a cascata da Nascente em uma 

propriedade particular a 9 km da sede municipal, as Quatro Quedas de Santa Jovelina em 

outra propriedade particular a 40 km da sede municipal, além da própria usina e cachoeira do 

rio Saltinho. 

No Município  de Ipê há a Cascata da Rola e Gruta Nossa Senhora de Lourdes, ambas com 

quedas de água com beleza cênica. A Gruta Nossa Senhora de Lourdes está situada ao longo 

do Rio Faxinal, na Capela Santo Antão Abade - Vila Segredo. Obra belíssima da natureza, o 

local preserva uma queda d‘água de 50 metros e um túnel que dá acesso a uma caverna 

superior que serviu de habitação para os índios no passado. Hoje abriga a imagem da santa 

padroeira e conta com infraestrutura básica para a realização de almoços nas festas religiosas 

ali realizadas. 

Nas propriedades afetadas pela formação do reservatório da PCH Saltinho e pela LT, não é 

feito nenhum uso da água do rio, mesmo para lazer. Não há áreas de visitação ou similares, 

não, havendo, portanto, atividade turística relacionada ao rio ou outra. 

As águas para abastecimento humano são obtidas em nascentes principalmente (72,7%) e 

também em poço escavado (uma propriedade) (Tabela 7-118). Duas propriedades não 

possuem fonte de água para abastecimento humano. Somente um estabelecimento não 

possui água canalizada no domicílio ou instalação na propriedade. Este mesmo domicílio 

também não possui instalação sanitária, enquanto os demais possuem. O esgotamento 

sanitário é feito através de fossa séptica (cinco estabelecimentos) e sumidouro (três 

estabelecimentos) (Tabela 7-119). 

O item de saneamento menos atendido pelos estabelecimentos entrevistados é o lixo 

doméstico. Em oito estabelecimentos o lixo é depositado em outro local e em apenas dois ele 

é enterrado ou queimado. 



  

421 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH SALTINHO 

 

Tabela 7-118. Abastecimento de água para consumo humano nos estabelecimentos afetados 
entrevistados (2018). 

Fonte de abastecimento Estabelecimentos % 

Não possui abastecimento de água 2 18,2% 

Poço escavado 1 9,1% 

Poço artesiano 0 0,0% 

Nascente 8 72,7% 

Outra forma 0 0,0% 

Total 11 100,0% 
Fonte: Cadastro da população diretamente atingida, set-nov/2018. 

Tabela 7-119. Tipo de esgotamento sanitário nos estabelecimentos afetados entrevistados (2018). 

Fonte de abastecimento Estabelecimentos % 

Fossa séptica (filtros) 5 62,5% 

Sumidouro/fossa negra 3 37,5% 

Corpo d'água/céu aberto 0 0,0% 

Outra forma 0 0,0% 

Total 8 100,0% 
Fonte: Cadastro da população diretamente atingida, set-nov/2018. Base: 8 estabelecimentos com instalação sanitária. 

7.3.2.7 Populações Tradicionais e Assentamentos Rurais 

Conforme o Decreto nº 6.040, de 07 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, comunidade 

tradicional é definida como: 

Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de 

organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua 

reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e 

práticas gerados e transmitidos pela tradição. 

Considerando a conceituação acima, as comunidades tradicionais a serem consideradas para 

este empreendimento são indígenas e quilombolas. Segundo dados da Fundação Nacional 

do Índio (FUNAI) a AII não registra a presença de comunidade indígena. 

Com relação às comunidades quilombolas, não há registro de áreas tituladas ou reconhecidas 

próximas da AID do empreendimento. Foi identificada apenas a comunidade Mato Grande, 

no Município  de Muitos Capões, certificada em maio de 2016 pela Fundação Cultural 

Palmares. Esta comunidade está localizada a mais de 28 km do empreendimento.  

Segundo a Assessoria de Imprensa Emater/RS-Ascar - Regional de Caxias do Sul  a 

comunidade Mato Grande é formada por cerca de 45 famílias, residentes em pequenas áreas 
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de terra, “vivendo em situação de vulnerabilidade social”, sendo que 80% recebem benefício 

do programa Bolsa Família. As principais fontes de renda são o extrativismo de pinhão e a 

prestação de serviços temporários nas colheitas de alho e maçã, além de três famílias que 

também comercializam alimentos como frutas, hortaliças e temperos na feira do produtor no 

município. 

 

Figura 7-177. Localização da Comunidade Quilombola Mato Grande em relação ao empreendimento. 
Fonte: Coordenadas de localização fornecidas pela Emater/RS-ASCAR. 
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7.3.2.8 Percepção da População em Relação ao Empreendimento 

A avaliação da percepção da população em relação ao empreendimento iniciou pela 

verificação da opinião que os entrevistados possuem do local onde está sua propriedade, 

contextualizando sua avaliação do empreendimento em relação ao grau de satisfação com o 

local. 

A maioria dos entrevistados (72,7%) avalia a situação do local onde está sua propriedade 

como boa ou ótima e apenas 18,2% avaliam como regular (Tabela 7-120). A motivação para 

essa avaliação predominantemente favorável se refere à tranquilidade do lugar e a diversas 

características positivas da área do estabelecimento ou entorno (Tabela 7-121). As condições 

ruins da estrada e dos acessos e a falta se segurança são apontados como os principais 

problemas do local onde está a propriedade (Tabela 7-122). 

Apesar dos problemas identificados, os planos ou projetos de futuro para a propriedade são, 

predominantemente, de manutenção ou aumento da atividade produtiva, não indicando a 

intenção de subutilizar ou abandonar a área (Tabela 7-123). 

Tabela 7-120. Como você avalia a situação do local onde está sua propriedade? (2018). 

Avaliação Estabelecimentos % 

Não respondeu 1 9,1% 

Ótimo 2 18,2% 

Bom 6 54,5% 

Regular 2 18,2% 

Ruim 0 0,0% 

Péssimo 0 0,0% 

Total 11 100,0% 
Fonte: Cadastro da população diretamente atingida, set-nov/2018. 

Tabela 7-121. Qual o principal motivo que levou a você avaliar desta forma o local onde está sua 
propriedade? (2018). 

Avaliação Estabelecimentos 

Lugar tranquilo 5 

Área 100% explorada 1 

Área com grande potencial agrícola 1 

Área é alta boa para criação dos bichos 1 

Bem abastecido de água 1 

Condomínio de 5 irmãos permite estar com os familiares próximos 1 
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Avaliação Estabelecimentos 

Está ocorrendo roubo de gado 1 

Local maravilhoso 1 

Lugar bem cuidado 1 

Muito bonito o lugar 1 

O acesso das estradas 1 

Propriedade com 6 km de cerca, com boa estrutura 1 

Propriedade com boas instalações 1 

Protegido contra ventos 1 

Sem indústrias próximas 1 

Sinal telefone/internet 1 

Tem energia próximo da propriedade 1 

Não respondeu 1 

Fonte: Cadastro da população diretamente atingida, set-nov/2018. Base 11 entrevistas – tabulação de questão aberta. 

Tabela 7-122. Na sua opinião, qual é hoje o principal problema do local onde está sua propriedade? 
(2018). 

Avaliação Estabelecimentos 

A estrada ruim 5 

Falta segurança, roubos 3 

Nenhum problema 2 

A distância da área urbana 1 

Distância do asfalto 1 

Incapacidade de investimento 1 

Ponte ruim 1 

Rentabilidade baixa 1 

Não respondeu 1 

Fonte: Cadastro da população diretamente atingida, set-nov/2018. Base 11 entrevistas – tabulação de questão aberta. 

Tabela 7-123. Quais são seus planos ou projetos de futuro para esta propriedade? (2018). 

Avaliação Estabelecimentos 

Continuar com a criação 2 

Aumentar a lavoura 1 

Aumentar a produção com gado leiteiro 1 

Aumentar áreas de pastagem e de soja 1 

Continuar com a propriedade 1 

Deixar a área somente para criação de gado 1 

Melhorar os índices de rentabilidade 1 

Pretende plantar soja e/ou milho 1 

Vender pinus e reiniciar com agricultura e pecuária daqui 5 anos 1 

Vender toda área, pois não tem condições de cuidar (problema de sáude) 1 
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Avaliação Estabelecimentos 

Não respondeu 1 

Fonte: Cadastro da população diretamente atingida, set-nov/2018. Base 11 entrevistas – tabulação de questão aberta. 

 

Mais da metade dos entrevistados (54,5%) afirma não ter nenhum conhecimento sobre o 

empreendimento, enquanto mais de um terço (36,4%) afirma ter pequeno conhecimento 

(Tabela 7-124). 

Tabela 7-124. Grau de conhecimento sobre o projeto de implantação da PCH Saltinho e sua Linha de 
Transmissão (2018). 

Avaliação Estabelecimentos % 

Não respondeu 1 9,1% 

Muito grande 0 0,0% 

Grande 0 0,0% 

Médio 0 0,0% 

Pequeno 4 36,4% 

Nenhum 6 54,5% 

Total 11 100,0% 
Fonte: Cadastro da população diretamente atingida, set-nov/2018. 

Apesar do elevado grau de desconhecimento, a maioria dos entrevistados se manifestou de 

forma favorável ao empreendimento (63,6%). Entre os demais, um se mostrou indiferente, um 

contrário e um afirmou desconhecer o projeto (e por isso, não podendo avalia-lo) (Tabela 

7-125). 

Tabela 7-125. Posicionamento em relação ao projeto de implantação da PCH Saltinho e sua Linha de 
Transmissão (2018). 

Avaliação Estabelecimentos % 

Não respondeu 1 9,1% 

Totalmente favorável 0 0,0% 

Favorável 7 63,6% 

Indiferente 1 9,1% 

Contrário 1 9,1% 

Totalmente contrário 0 0,0% 

Não conhece o projeto 1 9,1% 

Total 11 100,0% 
Fonte: Cadastro da população diretamente atingida, set-nov/2018. 

A motivação deste posicionamento predominantemente favorável ao empreendimento está 

relacionada com o desenvolvimento que ele trará para a região e também a diversas ressalvas 

quanto a assegurar direitos dos proprietários ou seguir regulamentações. Relacionadas a 
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posicionamentos contrários ou não, forma manifestadas diversas críticas e preocupações, 

conforme a tabulação das respostas apresentada na Tabela 7-126. 

Tabela 7-126. Qual o motivo do seu posicionamento sobre o projeto da PCH Saltinho e sua Linha de 
Transmissão? (2018). 

Avaliação Estabelecimentos 

Desenvolvimento da região, progresso 3 

Aumento do ICMS 1 

Desde que façam a coisa certa 1 

Desde que sejam justas as indenizações 1 

Devastação da área do rio 1 

É o único rio do estado ainda preservado 1 

Facilita a vida da população local 1 

Geração de energia para localidade 1 

Não irá interferir na minha propriedade 1 

Não pode opinar, pois desconhece o projeto 1 

Não tem como ir contra esse projeto 1 

Sem negar acesso aos proprietários às áreas das nascentes 1 

Verificar a viabilidade dessas desapropriações 1 

Não respondeu 1 

Fonte: Cadastro da população diretamente atingida, set-nov/2018. Base 11 entrevistas – tabulação de questão aberta. 

Foram destacados como aspectos positivos do projeto da PCH Saltinho e sua linha de 

transmissão o aumento da oferta de energia para a região, o crescimento da economia, a 

experiência com outras linhas de transmissão, entre outros aspectos apresentados na Tabela 

7-127. 

Em relação aos aspectos negativos foram destacados os impactos ambientais e prejuízos às 

propriedades, conforme apresentado na Tabela 7-128. 

Tabela 7-127. Quais os aspectos positivos do projeto da PCH Saltinho e sua Linha de Transmissão? 
(2018). 

Avaliação Estabelecimentos 

Não sabe, pois não conhece o projeto 2 

A energia não fica na região 1 

Crescimento da própria região 1 

Energia renovável 1 

Já conheci o processo para instalação da rede 1 

Já tem 2 linhas próximas 1 

Redução do custo de energia para produção 1 

Só é bom para quem vende essa energia 1 

Vendeu 11 ha para a Certel 1 
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Avaliação Estabelecimentos 

Não respondeu 3 

Fonte: Cadastro da população diretamente atingida, set-nov/2018. Base 11 entrevistas – tabulação de questão aberta. 

Tabela 7-128. Quais os aspectos negativos do projeto da PCH Saltinho e sua Linha de Transmissão? 
(2018). 

Avaliação Estabelecimentos 

Não tem, nenhum 2 

Destruição da beira do Rio 1 

Destruição do sítio arqueológico 1 

Impacto ambiental no local 1 

Não respeitar os limites das áreas de cada proprietário 1 

O pessoal que faz a instalação das linhas rouba os bichos e fazem badernas 1 

Proibir o acesso à água 1 

Só para os atingidos 1 

Não respondeu 3 

Fonte: Cadastro da população diretamente atingida, set-nov/2018. Base 11 entrevistas – tabulação de questão aberta. 

Em uma questão aberta ao final da entrevista foi solicitado que o entrevistado registrasse 

alguma observação adicional, sugestão ou crítica ao empreendimento (Tabela 7-129). O 

principal aspecto registrado por esta questão final da entrevista se refere à demanda por 

melhor comunicação com o empreendedor. 

Tabela 7-129. Você gostaria de registrar alguma observação adicional, sugestão ou crítica ao projeto 
da PCH Saltinho e sua Linha de Transmissão? (2018). 

Avaliação Estabelecimentos 

Solicitou contato com o empreendedor 4 

O processo não tem espaço para muitas escolhas, vai sair de qualquer 
maneira 

1 

Pediu informações sobre o projeto e das áreas alagadas 1 

Só irá vender a área se for área total 1 

Solicitou informações sobre o projeto 1 

Não respondeu 3 

Fonte: Cadastro da população diretamente atingida, set-nov/2018. Base 11 entrevistas – tabulação de questão aberta. 
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7.4 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

É sabido que não existem unidades de conservação federais, estaduais, municipais e 

particulares e as respectivas zonas de amortecimento nas áreas de influência (AII e AID) ou 

cujo limite estão a menos de 10 km de distância da PCH Saltinho. A Estação Ecológica mais 

próxima, Aracuri Esmeralda (mapa ESEC Aracuri-Esmeralda), está localizada no Município 

de Muitos Capões e dista cerca de 40 km da Subestação que receberá a LT da PCH Saltinho 

e 46,5 km do eixo do barramento da mesma. 
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8 IMPACTOS AMBIENTAIS 

8.1 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 

8.1.1 INTRODUÇÃO 

O presente item tem por objetivo apresentar a identificação e a avaliação dos impactos 

ambientais decorrentes da implantação e operação da PCH Saltinho, além da descrição das 

medidas mitigadoras ou compensatórias desses impactos. 

Os empreendimentos hidrelétricos se caracterizam por determinar intervenções ambientais 

importantes, relacionadas, de um modo geral, à sua localização, acessos, estruturas físicas, 

componentes, dimensões, tecnologia, infraestrutura, jazidas de materiais de construção, 

descartes e sobras, equipamentos, mão-de-obra e planos de construção e operação. As 

intervenções são caracterizadas por ações diretas, praticadas para instalação e operação do 

empreendimento sobre o ambiente em que ele se insere. 

Por definição, impacto ambiental é qualquer alteração do ambiente causada por atividades 

humanas que, direta (efeito primário) ou indiretamente (efeito secundário), afeta a segurança 

e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, o meio biótico, as condições 

estéticas e sanitárias do meio e a qualidade dos recursos ambientais. Assim, é possível 

distribuir os impactos ambientais em três grupos principais, como segue: 

• impactos no meio físico, abrangendo efeitos sobre solos, rochas, águas e ar, entre 

outros; 

• impactos no meio biótico, relativos aos efeitos sobre a vegetação e a fauna e às suas 

relações ecológicas; 

• impactos sobre o meio antrópico, referentes aos efeitos incidentes sobre as atividades 

humanas. 

Diz-se que há impacto ambiental quando se avalia que uma atividade ou ação origina ou 

produz uma alteração ou modificação no meio, em alguns ou todos os componentes do 

sistema ambiental. Assim, pode-se definir o impacto de um projeto sobre o meio ambiente 

como a diferença entre a situação do meio ambiente futuro modificado, tal como resultaria 

depois de moldada a interferência, e a situação do meio ambiente futuro da forma pela qual 

teria evoluído normalmente sem tal atuação. 

As metodologias aplicadas para avaliação dos impactos devem apresentar a abrangência do 

conjunto de atributos (intensidade, dimensão temporal, periodicidade, ordem de interação, 
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natureza, grau de reversibilidade, benefícios, etc.) considerados na caracterização dos 

impactos. 

Denominam-se métodos de avaliação de impacto ambiental (AIA) os mecanismos 

estruturados para coletar, analisar, comparar e organizar informações e dados sobre os 

impactos ambientais de um determinado projeto e a sequência de passos recomendados para 

colecionar e analisar os efeitos de uma ação sobre a qualidade ambiental e a produtividade 

do sistema natural.  

Ainda segundo a mesma linha teórica, nenhum método de AIA pode ser considerado o melhor. 

Também não existe método que sirva para o tratamento de todas as etapas e tarefas de um 

estudo de impacto ambiental ou que seja apropriado à avaliação de qualquer tipo de 

empreendimento. A concepção do método a ser empregado em um determinado estudo deve 

levar em conta aspectos específicos tais como recursos, tempo e termos de referência. 

O conhecimento dos métodos de AIA divulgados em livros, relatórios e artigos técnicos pode 

ser útil apenas à medida que os seus princípios básicos auxiliem a visão global e 

interdisciplinar dos sistemas ambientais e possam ser adaptados às condições particulares 

de cada estudo. No presente trabalho foi adotada uma metodologia que se julgou adequada 

para o caso avaliado, descrita a seguir. 

8.1.2 METODOLOGIA APLICADA 

A metodologia adotada nesse estudo, já testada através de diversas aplicações em outros 

EIA/RIMA, toma por base o fato de que qualquer empreendimento pode ser descrito como a 

integração dinâmica de recursos tecnológicos, materiais e humanos e, consequentemente, 

financeiros, previamente organizados, a fim de produzir ou favorecer a produção de bens e 

serviços demandados por um determinado setor da sociedade. Considera-se, assim, que 

qualquer empreendimento envolve atividades e obras que, destinadas à sua implantação e 

operação, acarretam intervenções no ambiente no qual será ou se encontra inserido. 

A metodologia aplicada neste estudo se desenvolveu após a caracterização da área de estudo 

na fase antecedente às ações de impacto ambiental, que consiste na etapa de diagnóstico, 

onde se procurou conhecer os atributos da qualidade ambiental mais afetados pelas ações 

impactantes da implantação do empreendimento. Na etapa seguinte, procurou-se identificar 

as ações que terão maior influência sobre o meio ambiente e identificar e classificar os 

impactos ambientais mais significativos, através de uma equipe técnica multidisciplinar. 

A consultora optou, na avaliação dos impactos a serem gerados pelo empreendimento, pela 

elaboração de uma listagem de controle descritiva (frequentemente denominada pelo termo 
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da língua inglesa check list), na qual as ações causadoras de alterações nos indicadores 

ambientais são descritas e o impacto resultante recebe uma classificação bastante ampla. 

A partir dessa classificação torna-se possível, então, elaborar a análise descritiva de cada 

impacto gerado apresentando os atributos de cada um, descrevendo seu momento de 

ocorrência, importância e implicações sobre o meio ambiente e as suas relações com as 

demais ações impactantes e com os outros indicadores ambientais. 

É preciso ter-se em conta que as classificações de magnitude são baseadas em conceitos 

(alta, média ou baixa) que decorrem do entendimento particular de um ou vários consultores. 

Diante disso, é inerente ao método que algum componente subjetivo sempre esteja presente. 

Ainda que existam metodologias de análise de impactos que busquem diminuir essa 

subjetividade, como as matrizes de avaliação que usam valorações múltiplas dos impactos, 

os resultados de um estudo de impacto nunca poderão ser dissociados dos conceitos e 

expectativas presentes na equipe que o elabora. Ainda assim, considerando que esses 

conceitos devem estar imunes às pressões dos diversos atores envolvidos no licenciamento 

e implantação de um empreendimento deste tipo (empreendedor, órgão licenciador, 

prefeituras, proprietários das áreas atingidas, entidades ambientalistas, etc.), deve ser 

apresentado como resultado da análise e avaliação dos impactos um quadro eminentemente 

técnico, imparcial e isento. 

Buscando esclarecer todos os pontos e a formatação metodológica utilizada, a seguir são 

detalhadas as etapas que constituíram a avaliação de impactos. 

8.1.2.1 Listagem de Controle Descritiva 

Para montagem da listagem descritiva realizou-se uma revisão das ações e atividades 

necessárias para o empreendimento nas fases de projeto, implantação e operação, as quais 

são as possíveis responsáveis pelo desencadeamento das alterações ambientais que 

ocorrerão, destacando-se o fato de que as atividades listadas são aquelas responsáveis por 

efeitos no ambiente. Também são citados os indicadores ou fatores ambientais que serão 

potencialmente afetados por aquelas ações. 

Na Tabela 8-1 são identificadas todas as ações e atividades para as fases de implantação e 

operação. Estas ações foram listadas na ordem cronológica do cronograma de execução. 
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Tabela 8-1. Relação das ações do empreendimento. 
F
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AÇÕES 

Estudos preliminares de campo 
Mobilização da mão-de-obra 

Aquisições de máquinas, equipamentos, produtos e serviços 
Implantação dos canteiros de obras e definição de área de segurança 

Melhoria de acessos 
Construção de estradas de serviço 

Movimentação de veículos, máquinas e equipamentos 
Transporte de materiais para construção e equipamentos 

Limpeza do terreno e remoção da vegetação 
Manutenção de máquinas e equipamentos 

Escavações em rocha a céu aberto e subterrâneas 
Nivelamento da superfície do terreno 

Execução de sistemas de drenagem superficial 
Execução do desvio do rio 

Construção da barragem e sistema de adução 
Geração de efluentes líquidos industriais e sanitários 

Geração de resíduos sólidos 
Construção da casa de força 

Desmatamento do reservatório 
Liberação das áreas para formação do reservatório e APP 

Desmobilização da mão-de-obra 
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AÇÕES 

Estudos preliminares de campo 

Mobilização da mão-de-obra 

Aquisições de máquinas, equipamentos, produtos e serviços 

Construção de estradas de serviço e acesso às torres 

Movimentação de máquinas e equipamentos 

Transporte e estocagem de materiais e componentes da LT 

Liberação das áreas da faixa de servidão 

Limpeza do terreno e remoção da vegetação 

Obras civis (fundações das torres) 

Montagem das torres e lançamento dos cabos 

Geração de emissões atmosféricas 

Geração de efluentes líquidos industriais e sanitários 

Geração de resíduos sólidos 

Desmobilização da mão-de-obra 
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 AÇÕES 

Formação do reservatório 

Transformação do ambiente lótico em lêntico 

Contratação de equipes 

Geração de efluentes líquidos sanitários e industriais 

Manutenção dos equipamentos de geração e transformação de energia elétrica 

Redução de vazão dos trechos entre os barramentos e casas de força 

Aumento da oferta de energia elétrica 
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AÇÕES 

Manutenção das estruturas das linhas de transmissão de energia elétrica 

Manutenção dos acessos e faixas de servidão 

Circulação de veículos, máquinas e trabalhadores 

Transmissão de energia elétrica 
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A Tabela 8-2, a seguir, apresenta a relação de indicadores ambientais considerados para a 

presente Avaliação de Impactos Ambientais. 

Tabela 8-2. Relação dos indicadores ambientais. 

MEIO FÍSICO 

SOLOS Tipo e padrão de solo 

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Aptidão agrícola 
Sismicidade 

Recursos minerais 
Conformação de talude 

ÁGUA SUPERFICIAL 
Características físicas e químicas das águas superficiais 

Qualidade das águas superficiais 
Estratificação 

ÁGUA SUBTERRÂNEA 
Qualidade das águas subterrâneas 

Relações de quantidade e níveis de água 

AR 
Qualidade do ar 
Níveis de ruídos 

MEIO BIÓTICO 

ECOSSISTEMAS TERRESTRES 

Qualidade de hábitats 
Composição da flora 
Composição da fauna 
Relações ecológicas 

Ocupação dos nichos ecológicos 
Conservação de espécies de interesse 

ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS 

Qualidade de hábitats 
Vias dispersão 

Oferta de nutrientes 
Composição da fauna 
Composição da flora 
Relações ecológicas 

Conservação de espécies de interesse 

MEIO SOCIOECONÔMICO 

POPULAÇÃO E BEM-ESTAR SOCIAL 

Organização social urbana/rural 
Taxas de migração 

Renda pessoal/familiar 
Suprimento Energético 

Recreação e lazer 

USO DO SOLO Disponibilidade de terras agrícolas 

ECONOMIA 

Oferta de empregos 
Infraestrutura de transporte 

Valor das propriedades rurais 
Receita pública 

PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO 
E CULTURAL 

Sítios arqueológicos 
Patrimônio histórico e cultural 
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8.1.2.2 Análise Descritiva dos Impactos 

Com base nas informações levantadas no diagnóstico das características ambientais e com 

as listagens das ações e dos indicadores ambientais, a consultora elaborou uma análise 

descritiva das interações Empreendimento x Ambiente, identificando os efeitos que serão 

desencadeados durante as fases de implantação e operação. Esses impactos foram descritos 

de forma a caracterizar as áreas de influência de cada aproveitamento, as ações causadoras 

e momentos em que podem acontecer, a forma de ocorrência e suas relações com o 

ambiente, bem como possíveis desdobramentos em outros indicadores e, por fim, a 

caracterização dos impactos pelos seguintes atributos: 

A. Natureza 

Impacto positivo ou benéfico: quando sua manifestação resulta na melhoria da qualidade 

ambiental; 

Impacto negativo ou adverso: quando sua manifestação resulta em dano à qualidade 

ambiental. 

B. Forma 

Impacto direto: quando resultante de uma simples relação de causa e efeito; 

Impacto indireto: quando é parte de uma cadeia de manifestações. 

C. Duração 

Impacto temporário: quando sua manifestação tem duração determinada; 

Impacto permanente: quando, uma vez executada a intervenção, sua manifestação não cessa 

ao longo de um horizonte temporal conhecido. 

D. Temporalidade 

Impacto de curto prazo: quando se manifesta no instante em que se dá a intervenção; 

Impacto de longo prazo: quando se manifesta certo tempo depois de realizada a intervenção. 



  

437 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH SALTINHO 

 

E. Reversibilidade 

Reversível: quando o fator ou descritor ambiental afetado, cessada a ação, tem capacidade 

de retornar às suas condições originais; 

Irreversível: quando, uma vez ocorrida a ação, o fator ou descritor ambiental afetado não 

possui capacidade de retornar às suas condições originais em um prazo previsível. 

F. Abrangência 

Impacto local: quando sua manifestação afeta apenas a área sobre a qual incidem as ações 

geradoras; 

Impacto regional: quando sua manifestação afeta toda a região, além do local das ações 

geradoras. 

G. Magnitude 

Refere-se ao grau de incidência de um impacto sobre o fator ambiental, em relação ao 

universo desse fator ambiental. Pode ser alta, média, baixa ou insignificante, conforme a 

intensidade de transformação do fator ambiental impactado em relação à situação 

preexistente. A magnitude de um impacto é tratada em relação aos fatores ambientais 

ocorrentes na região de sua abrangência. 

H. Probabilidade 

A probabilidade de um impacto será alta se sua ocorrência for quase certa ao longo de toda 

a atividade, média se sua ocorrência for incerta, e baixa se for quase improvável que ocorra. 

8.1.2.3 Elaboração da matriz de avaliação de impactos 

8.1.2.3.1 Avaliação da relevância dos impactos na ausência de medidas de controle 

Uma vez descritos os impactos ambientais identificados e procedida sua caracterização, 

através de seus atributos, foi elaborada a Matriz de Avaliação dos Impactos Ambientais para 

determinação da Relevância de cada impacto ambiental. 

Para um conjunto de atributos que caracterizam cada impacto, foi adotado o procedimento de 

determinar valores 1 ou 2, segundo seus efeitos mais relevantes. 
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Nesse contexto, por exemplo, seja qual for a forma de um determinado impacto, tem-se uma 

forma de incidência mais relevante caso ela seja direta (valor atribuído 2) do que indireta (valor 

atribuído 1). Do mesmo modo, a abrangência regional (2) é mais relevante do que a local (1), 

do ponto de vista de relevância dos impactos. O mesmo critério foi utilizado para os demais 

atributos, tendo ao final os valores apresentados na Tabela 8-3 a seguir. 

 

Tabela 8-3. Valores objetivos atribuídos aos impactos ambientais, segundo seus atributos. 

ATRIBUTO VALOR ATRIBUÍDO IGUAL A 2 VALOR ATRIBUÍDO IGUAL A 1 

Forma Direta indireta 

Duração Permanente temporária 

Temporalidade curto prazo longo prazo 

Reversibilidade Irreversível reversível 

Abrangência Regional local 

O valor final de cada um dos impactos foi calculado pela soma das características dos 

atributos. Desse modo, este valor poderá assumir valores inteiros de 5 (menor valor) a 10 

(maior valor).  

Definido o valor dos atributos de cada impacto, foi realizada a conversão dos valores da sua 

Probabilidade e Magnitude, segundo procedimentos similares. Vale ressaltar que a 

probabilidade não foi abordada sob seu significado estatístico, definido pela razão entre o 

número de ocorrências e o número de casos possíveis, mas pela possibilidade de ocorrência 

de um dado impacto. Deste modo, o valor da magnitude foi definido segundo o critério 

apresentado na Tabela 8-4 a seguir. 

 

Tabela 8-4. Valores objetivos atribuídos à magnitude dos impactos ambientais. 

MAGNITUDE VALOR ATRIBUÍDO 

Alta 4 

Média 3 

Baixa 2 

Insignificante 1 

De maneira análoga, a probabilidade foi estipulada segundo a pontuação definida na Tabela 

8-5 a seguir. 
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Tabela 8-5. Valores objetivos atribuídos à probabilidade dos impactos ambientais. 

Probabilidade Valor atribuído 

Alta 3 

Média 2 

Baixa 1 

Para natureza do impacto, admitiu-se o valor 1 para impactos positivos ou benéficos e valor 

igual a -1 para impactos negativos ou adversos. Adotou-se, desta maneira, um mesmo valor 

absoluto para a natureza, de modo que este atributo não cause alteração no valor final da 

relevância. 

Definidos os valores para os diversos impactos identificados, a relevância de um determinado 

impacto ambiental é obtida pelo produto do valor final da caracterização dos atributos, da 

magnitude do impacto e da sua probabilidade, além de sua natureza.  

Após a realização desse produto, a relevância poderá variar de -120 a -5 e de 5 a 120, 

conforme seu sentido, ou seja, por menor que seja a relevância de um impacto analisado, seu 

valor absoluto será igual a 5. 

A Matriz Ambiental, dentro dessa ótica, possibilita o suporte para a identificação dos impactos 

que deverão ser objeto de maior atenção quando da formulação de medidas ambientais 

(Tabela 8-6). 

Tabela 8-6. Classificação da relevância, segundo o valor absoluto do produto obtido na matriz 
ambiental. 

FAIXA CLASSIFICAÇÃO 
5 a 19 Muito Pequena – MP 
20 a 39 Pequena – P 
40 a 59 Média – M 
60 a 89 Grande – G 
90 a 120 Muito Grande – MG 

 

8.1.2.3.2 Definição de medidas e reavaliação da relevância do impacto 

Uma vez definida a relevância dos impactos, conforme descrito anteriormente, na ausência 

de medidas para prevenir, mitigar ou compensar os impactos negativos, ou para potencializar 

os impactos positivos, foi realizada uma reavaliação do grau de relevância do impacto, em 

presença das medidas propostas. 

Cada medida prevista possui maior ou menor grau de resolução do impacto identificado, 

dependendo se as ações são de responsabilidade exclusiva ou prioritária do empreendedor, 
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se são de fácil aplicação, de eficácia conhecida ou não, se são condicionadas por um conjunto 

complexo ou mais simples de procedimentos etc., sendo esse potencial aferido conforme a 

Tabela 8-7 e Tabela 8-8, a seguir: 

Tabela 8-7.Grau de relevância da medida de controle recomendada - impactos negativos. 

GRAU DE RESOLUÇÃO DA MEDIDA VALOR ATRIBUÍDO 

Alto 1 

Médio 2 

Baixo 3 

Tabela 8-8.Grau de relevância da medida de potencialização recomendada - impactos positivos. 

GRAU DE RESOLUÇÃO DA MEDIDA VALOR ATRIBUÍDO 

Alto 3 

Médio 2 

Baixo 1 

A reavaliação da relevância do impacto em presença das medidas recomendadas é dada pelo 

somatório do produto entre o grau de relevância dos impactos sem as medidas recomendadas 

pelo grau de resolução das medidas, resultando numa nova valoração da relevância do 

impacto. 

O resultado final, em termos de pontuação, resulta na seguinte avaliação final da relevância 

do impacto (Tabela 8-9): 

Tabela 8-9. Classificação da relevância, após a recomendação de medidas. 

FAIXA CLASSIFICAÇÃO 

5 a 19 Muito Pequena – MP 

20 a 59 Pequena – P 

60 a 179 Média – M 

180 a 269 Grande – G 

270 a 360 Muito Grande – MG 

Essa última etapa permitiu avaliar o potencial de controle dos impactos negativos ou de 

potencialização dos impactos positivos oferecido pelas medidas propostas, considerando os 

valores absolutos obtidos. 

Uma vez identificados, descritos e valorados todos os impactos, a síntese da análise realizada 

foi exposta em uma matriz de classificação final dos impactos, elaborada por etapa do 

empreendimento – planejamento, implantação e operação – possibilitando visualizar de forma 

sistematizada os resultados da etapa de Avaliação de Impactos Ambientais – AIA. 
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Os resultados dessa segunda análise são apresentados a seguir, com a descrição de cada 

impacto esperado, sua classificação e sugestão de medida que vise mitigá-lo ou compensá-

lo. 

8.2 Descrição dos Impactos Ambientais 

8.2.1 MEIO FÍSICO 

8.2.1.1 Erosão do solo 

Este impacto pode ser resumido da seguinte forma: 

AÇÕES CAUSADORAS 

 Implantação dos canteiros de obras e definição 
de área de segurança 

 Construção de estradas de serviço 

 Movimentação de máquinas e equipamentos 

Implantação PCH Limpeza do terreno e remoção da vegetação 

Implantação LT Escavações em rocha a céu aberto e 
subterrâneas 

 Execução de sistemas de drenagem superficial 

 Abertura/melhoria de acessos ao rio/reservatório 

 Desmatamento do reservatório 

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Natureza: Negativa 

Forma: Direta 

Duração: Temporária 

Temporalidade: Curto Prazo 

Reversibilidade: Reversível 

Abrangência: Local 

Magnitude: Baixa 

Probabilidade: Média 

MEDIDAS MITIGADORAS 

Implantação de estruturas respeitando as curvas de nível e drenagens 

Execução de sistema de drenagem superficial  

Recuperação de áreas degradadas 

A maior compactação dos solos a ser gerada com a movimentação de maquinários reduzirá 

a porosidade natural, diminuindo a capacidade natural de infiltração, favorecendo o 

escoamento superficial das águas pluviais. Este fato, aliado à remoção da cobertura vegetal 
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e a consequente exposição do solo e ao impacto direto das chuvas, facilitará a formação de 

trilhas e sulcos erosivos, sendo tal fator amplamente agravado em decorrência da declividade 

das áreas de margem onde serão instaladas as estrutura do barramento. 

Processos erosivos possibilitam o carreamento de variáveis quantidades de partículas de solo 

e fragmentos de rocha para jusante, sendo tais quantidades diretamente relacionadas à 

magnitude da erosão. Assim, poderá vir a ocorrer assoreamento em certas porções do canal, 

o qual, dependendo de sua magnitude e evolução espacial, pode favorecer a ocorrência de 

alagamentos. Além disso, a vida útil do reservatório diminui na medida em que se reduz seu 

volume útil. Alterações na qualidade das águas (sólidos totais e turbidez) também devem 

ocorrer. 

A adoção das medidas de controle reduzirão drasticamente a ocorrência deste impacto. 

A Tabela 8-10 mostra a valoração do impacto e a Tabela 8-11 apresenta a reavaliação da 

relevância deste impacto em presença das medidas recomendadas. 

 

Tabela 8-10 - Valoração do Impacto. 

ATRIBUTO CARACTERÍSTICA VALOR ATRIBUÍDO 

Natureza Negativa -1 

Forma Direta 2 

Duração Temporária 1 

Temporalidade Curto prazo 2 

Reversibilidade Reversível 1 

Abrangência Local 1 

Natureza x Soma -7 

Magnitude Baixa 2 

Probabilidade Média 2 

Relevância = (-7 x2 x 2) = -28 PEQUENA RELEVÂNCIA 

Tabela 8-11. Reavaliação da Relevância do Impacto em Presença das Medidas Recomendadas.  

ATRIBUTO CARACTERÍSTICA VALOR ATRIBUÍDO 

Grau de resolução Alto 1 

Classificação final Pequena -28 
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8.2.1.2 Alteração das características químicas dos solos 

Este impacto pode ser resumido da seguinte forma: 

AÇÕES CAUSADORAS 

Implantação PCH 

Movimentação de máquinas e equipamentos Implantação LT 

Operação PCH 

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Natureza: Negativa 

Forma: Direta 

Duração: Temporária 

Temporalidade: Curto prazo 

Reversibilidade: Reversível 

Abrangência: Local 

Magnitude: Média 

Probabilidade: Baixa 

MEDIDAS MITIGADORAS 

Educação dos trabalhadores 

Manutenção eficiente de máquinas e equipamentos 

Instalação de kits de contenção de derramamentos 

Implantação de caixas de contenção em oficinas 

Implantação de pisos impermeáveis em oficinas 
 

Trata-se de um impacto de difícil ocorrência em função dos cuidados normalmente adotados 

em obras de infraestrutura. Quando ocorre, consiste na contaminação dos solos e das águas 

servidas (contribuindo, indiretamente, para uma contaminação das águas superficiais), 

através do manuseio incorreto de óleos e na geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos 

no canteiro de obras. 

A constante necessidade de utilização de combustíveis, muitas vezes facilitada com a 

inserção de tanques para abastecimento no canteiro de obras, bem como a troca de óleos 

nas operações de manutenção das máquinas e equipamentos pode gerar contaminações 

locais. Potenciais vazamentos de combustíveis e óleos podem gerar contaminação pela 

percolação nos solos e fraturas das rochas até o lençol freático.  

Tem-se que óleo e gasolina consistem em produtos menos densos do que a água e nela 

imiscíveis. Portanto, no caso de um derramamento em superfície e posterior migração dos 

contaminantes em direção ao lençol freático, só haverá uma migração na zona não saturada. 

Visto que, aqui, os restritos poros são ocupados por água e gases, um derramamento de óleo 
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na superfície do solo gera uma terceira fase fluida que, sob o efeito da gravidade, “competirá” 

pelo espaço poroso disponível. Neste caso, a contaminação preferencial é dos solos, podendo 

causar prejuízos à flora.  

Apesar de este impacto, no que diz respeito aos solos, ser bastante dificultado em função da 

restrita permo-porosidade gerada pelos sedimentos finos, bem como pela restrita circulação 

imposta pela presença das rochas vulcânicas, especial atenção deve ser tomada em relação 

a este fato através da adoção de medidas preventivas. 

No canteiro de obras, a geração de resíduos sólidos e de efluentes sanitários pode, também, 

gerar uma contaminação em grande escala. Se não for dada destinação correta aos resíduos, 

os elementos neles presentes e de caráter contaminante (nitrogênio orgânico e amoniacal, 

nitrato, nitrito, coliformes fecais, fosfato e outros) possibilitam uma contaminação direta nas 

águas de subsuperfície, atingindo, em adição, a captação de águas por poços ao longo da 

região. A correta execução das medidas de prevenção e a implantação de medidas 

mitigadoras podem reduzir drasticamente a ocorrência deste impacto ou até mesmo eliminá-

lo. 

A Tabela 8-12 mostra a valoração do impacto e a Tabela 8-13 apresenta a reavaliação da 

relevância deste impacto em presença das medidas recomendadas. 

Tabela 8-12 - Valoração do Impacto. 

ATRIBUTO CARACTERÍSTICA VALOR ATRIBUÍDO 

Natureza Negativa -1 

Forma Direta 2 

Duração Temporária 1 

Temporalidade Curto prazo 2 

Reversibilidade Reversível 1 

Abrangência Local 1 

Natureza x Soma -7 

Magnitude Média 3 

Probabilidade Baixa 1 

Relevância = (-7 x 3 x 1) = -21 PEQUENA RELEVÂNCIA 

Tabela 8-13. Reavaliação da Relevância do Impacto em Presença das Medidas Recomendadas.  

ATRIBUTO CARACTERÍSTICA VALOR ATRIBUÍDO 

Grau de resolução Alto 1 

Classificação final Pequena -21 
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8.2.1.3 Aumento da instabilidade de taludes 

Este impacto pode ser resumido da seguinte forma: 

AÇÕES CAUSADORAS 

 Construção de estradas de serviço 

 Movimentação de máquinas e equipamentos 

 Limpeza do terreno e remoção da vegetação 

Implantação PCH Escavações em rocha a céu aberto e 
subterrânea 

 Execução do sistema de drenagem superficial 

 Construção da barragem e sistema de adução 

 Construção da Casa de Força 

 Enchimento do reservatório 

Implantação LT Moimentação de máquinas e equipamentos 

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Natureza: Negativa 

Forma: Indireta 

Duração: Temporária 

Temporalidade: Curo Prazo 

Reversibilidade: Reversível  

Abrangência: Local 

Magnitude: Média 

Probabilidade: Média 

MEDIDAS MITIGADORAS 

Controle da estabilidade dos taludes 

Revegetação de áreas de encosta 

A desestabilização dos taludes está diretamente relacionada às condições geotécnicas e 

geológicas do maciço. Desta forma, a existência de fraturas, suas características (orientação, 

preenchimento, espaçamento e percolação de fluidos) e sua relação com as demais direções, 

além do grau de coesão dos solos e seus respectivos ângulos de atrito interno determinam as 

condições de normalidade de um talude. A percolação de fluidos, o peso excessivo pelo 

trânsito de maquinários e diversos outros fatores naturais e antrópicos possibilitam, de acordo 

com as características supralistadas, uma alteração das condições naturais de estabilidade, 

possibilitando a geração de rastejos, escorregamentos e deslizamentos em geral, tanto de 

rochas quanto de solos. 

Quando da implantação do empreendimento, movimentações de rocha e solo facilitarão a 

geração de processos erosivos e a desestabilização dos taludes marginais ao barramento. 

Porém, o ponto mais significativo consiste nas alterações a serem geradas quando do 
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enchimento do reservatório. A variação do nível da água do rio na área de influência direta 

altera as condições hidrológicas e hidrogeológicas, podendo haver, neste último caso, uma 

inversão do fluxo de contribuição (rio – aquífero). Tal fenômeno potencializa a instabilização 

de blocos rochosos, variando rapidamente o nível da água subterrânea e dificultando uma 

completa adequação do meio às novas condições. Desta forma, o desprendimento de blocos 

é amplamente facilitado, causando enormes impactos à construção e ao meio ambiente, a 

partir de potenciais prejuízos a tubulações e demais construções, e do assoreamento e 

consequente alagamento gerados pelo lançamento de material às águas. 

A sequência de solos recentes nas planícies fluviais formada em conjunto por camadas basais 

de cascalho, uma zona de areia e argila e um horizonte superior de solos orgânicos contribui 

como outra fonte de problemas para a construção de barragens. 

De forma geral, os solos residuais apresentam resistência baixa a média à ocorrência de 

deslizamentos, contrapondo-se com os horizontes regolíticos, cujas resistências variam de 

média a alta em função do grau de alteração. 

A deformação dos solos argilosos pode ser facilitada em função do excesso de peso e pressão 

decorrentes da implantação do barramento, tendendo a desestabilizar os taludes e gerar 

deslizamentos ao longo das encostas. 

Outro fator que contribui para a instabilização dos solos é o aumento da quantidade de água 

interporos quando do enchimento do reservatório. Desta forma, pode ocorrer um aumento 

substancial no peso específico dos solos e rochas instáveis que existem nestes depósitos, 

aumentando a possibilidade de ocorrer deslizamentos e movimentos de massa dentro da área 

a ser alagada. A manutenção da cobertura vegetal, garantindo a estabilidade da superfície do 

solo, é condição imprescindível para que se possam diminuir os riscos de deslizamentos. 

Tabela 8-14 mostra a valoração do impacto e a Tabela 8-15 apresenta a reavaliação da 

relevância deste impacto em presença das medidas recomendadas. 

Tabela 8-14 - Valoração do Impacto. 

ATRIBUTO CARACTERÍSTICA VALOR ATRIBUÍDO 

Natureza Negativa -1 

Forma Indireta 1 

Duração Temporária 1 

Temporalidade Curto prazo 2 

Reversibilidade Reversível 1 

Abrangência Local 1 

Natureza x Soma -6 
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ATRIBUTO CARACTERÍSTICA VALOR ATRIBUÍDO 

Magnitude Média 3 

Probabilidade Média 2 

Relevância = (-6 x 3 x 2) = -36 PEQUENA RELEVÂNCIA 

 

Tabela 8-15. Reavaliação da Relevância do Impacto em Presença das Medidas Recomendadas.  

ATRIBUTO CARACTERÍSTICA VALOR ATRIBUÍDO 

Grau de resolução Alto 1 

Classificação final Pequena -36 

 

8.2.1.4 Alteração das características físicas e químicas das águas superficiais 

Este impacto pode ser resumido da seguinte forma: 

AÇÕES CAUSADORAS 

 Construção de estradas de serviço 

 Implantação dos canteiros de obras  

 Geração de efluentes líquidos industriais e sanitários 

 Geração de resíduos sólidos 

 Nivelamento da superfície do terreno 

Implantação da PCH Manutenção de máquinas e equipamentos 

 Limpeza do terreno e remoção da vegetação 

 Escavações em rocha a céu aberto e subterrânea 

 Remoção de material para bota-fora 

 Execução do sistema de drenagem superficial 

 Construção da barragem e sistema de adução 

 Construção da Casa de Força 

Operação da PCH Desmatamento do reservatório 

 Enchimento do reservatório 

  

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Natureza: Negativa 

Forma: Direta  



  

448 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH SALTINHO 

 

Duração: Permanente 

Temporalidade: Curto Prazo 

Reversibilidade: Reversível 

Abrangência: Local 

Magnitude: Média 

Probabilidade: Média 
 
 

MEDIDAS MITIGADORAS 

Controle da emissão de efluentes 

Tratamento e disposição adequada dos resíduos 

Retirada da matéria orgânica da área a ser alagada 

Revegetação de áreas de encosta 

 

Na fase de implantação dos canteiros de obras, que compreende a construção de 

almoxarifados, oficinas eletromecânicas e de carpintaria, garagens e galpões administrativos, 

ocorrerá a geração de esgotos domésticos (+/- 80 pessoas) e de resíduos sólidos, além de 

mudanças no comportamento do escorrimento superficial, no local de implantação do 

canteiro, numa área em torno de 3.000 m2. 

Poderá ocorrer, localmente, um aumento da DBO e de coliformes fecais e do teor de sólidos 

sedimentáveis. Nutrientes nitrogenados e fosfatados podem impactar ambientes, águas 

abaixo, se não forem tomadas medidas de contenção das emissões. Trata-se de impacto de 

baixíssima importância em função a elevada capacidade de depuração do rio pela forte 

turbulência e admissão de oxigênio extra, facilitando a degradação da matéria orgânica. 

Na operação de preparo do local de construção da barragem, do sistema de adução, da casa 

de força e da estação transformadora, ocorrerá a remoção da vegetação e o preparo do 

terreno para receber as obras. Isto implica em escavações em rocha, a céu aberto e 

subterrânea, e este material poderá ir parar nos cursos d'água, podendo alterar o teor de 

sólidos em suspensão, turbidez e sais dissolvidos, afetando a qualidade das águas do rio. 

Deve-se destacar, todavia, que essa diminuição de qualidade tende a ser muito pequena, não 

alterando qualquer aproveitamento da água e tampouco sua classificação de acordo com as 

normas do CONAMA.  
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Durante a fase da construção da obra, espera-se um pico de 80 trabalhadores, técnicos e 

administradores que irão necessitar de água e gerar efluentes, líquidos e sólidos, além dos 

descartes de almoxarifados, oficinas, garagens, prédios administrativos e refeitórios.  

Poderá haver a geração de óleos e graxas minerais e vegetais, compostos orgânicos 

biodegradáveis com consumo de oxigênio, compostos nitrogenados e fosfatados, 

contaminação sanitária, mudança no comportamento do pH e da alcalinidade, aumento no 

teor de sólidos e sais dissolvidos e eventualmente, alguma contribuição de metais dissolvidos 

pela erosão e poeiras da obra.  

Na fase de operação do reservatório ocorrerá a degradação biológica da matéria orgânica 

restante após a limpeza da área, que inlcui a supressãoda vegetação e remoção de eventuais 

estruturas antrópicas que possam constituir fonte de poluição.  

Os dados sugerem que as alterações nas características físicas e químicas da água serão 

desprezíveis ao longo do rio Ituim como um todo, basicamente em função de que as cargas 

orgânicas derivadas do empreendimento são muito pequenas. Entretanto, os efeitos do 

barramento poderão ser mais importantes no trecho em que a vazão será diminuída pela 

operação das turbinas. 

É sabido e confirmado que as alterações no regime hidrológico nos trechos submetidos à 

redução na velocidade de corrente funcionam como potencializadoras dos efeitos nocivos dos 

poluentes presentes no rio. Como ficou claro nas amostragens realizadas, esses poluentes 

estão presentes no rio em quantidades bastante reduzidas, uma vez que sua bacia se 

desenvolve em áreas com baixa ocupação humana.  

A correta execução das medidas de prevenção e a implantação de medidas mitigadoras 

podem reduzir a ocorrência deste impacto, mas não eliminá-lo completamente. 

A Tabela 8-16 mostra a valoração do impacto e a Tabela 8-17 apresenta a reavaliação da 

relevância deste impacto em presença das medidas recomendadas. 
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Tabela 8-16 - Valoração do Impacto. 

ATRIBUTO CARACTERÍSTICA VALOR ATRIBUÍDO 

Natureza Negatva -1 

Forma Direta 2 

Duração Permanente 2 

Temporalidade Curto prazo 2 

Reversibilidade Reversível 1 

Abrangência Local 1 

Soma -8 

Magnitude Média 3 

Probabilidade Média 2 

Relevância = (-8 x 3 x 2) = -48 PEQUENA RELEVÂNCIA 

 

Tabela 8-17. Reavaliação da Relevância do Impacto em Presença das Medidas Recomendadas.  

ATRIBUTO CARACTERÍSTICA VALOR ATRIBUÍDO 

Grau de resolução Média 2 

Classificação final Média -96 

 

8.2.1.5 Alterações no microclima 

Este impacto pode ser resumido da seguinte forma: 

AÇÃO CAUSADORA 

Operação PCH Enchimento do reservatório 

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Natureza: Negativa 

Forma: Indireta 

Duração: Temporária 

Temporalidade: Longo Prazo 

Reversibilidade: Irreversível 

Abrangência: Local 

Magnitude: Média 

Probabilidade: Baixa 

MEDIDAS MITIGADORAS 

Não há 
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A implantação do reservatório, relacionada à fase de operação do empreendimento, tende a 

provocar um aumento da nebulosidade na sua área de entorno. Como decorrência deste 

fenômeno as temperaturas sofrem mudanças, com reflexos no microclima. Da mesma forma, 

pelo aumento da superfície de exposição, a taxa de evaporação sofre alterações. Como o 

vale do rio Ituim não é muito encaixado, o futuro reservatório terá uma área de superfície em 

relação ao volume de água acumulada não muito grande, comparativamente a reservatórios 

localizados em regiões de relevo mais acidentado, como as porções de serra da bacia do rio 

das Antas. Entretanto, analisando-se a situação atual, onde já há um reservatório e os eventos 

de neblina acentuada são raros, é adequado supor que a nova configuração não vai alterar 

esse quadro de forma importante, já que o acréscimo na área de alague não deverá alterar o 

quadro atual. 

Em função disso, espera-se que esse improvável impacto, se vier a ocorrer, tenha pequena 

influência nas áreas agrícolas ou habitadas, comumente situadas nas regiões mais distantes 

do rio. 

A Tabela 8-18 mostra a valoração do impacto e a Tabela 8-19 apresenta a reavaliação da 

relevância deste impacto em presença das medidas recomendadas. 

Tabela 8-18 - Valoração do Impacto. 

ATRIBUTO CARACTERÍSTICA VALOR ATRIBUÍDO 

Natureza Negativa -1 

Forma Indireta 1 

Duração Temporária 1 

Temporalidade Longo prazo 1 

Reversibilidade Irreversível 2 

Abrangência Local 1 

Natureza x Soma -6 

Magnitude Média 3 

Probabilidade Baixa 1 

Relevância = (-6 x 3 x 1) = -18 MUITO PEQUENA RELEVÂNCIA 
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Tabela 8-19. Reavaliação da Relevância do Impacto em Presença das Medidas Recomendadas.  

ATRIBUTO CARACTERÍSTICA VALOR ATRIBUÍDO 

Grau de resolução Baixo 3 

Classificação final Pequena -54 

8.2.1.6 Aumento da sedimentação e assoreamento do rio Ituim 

Este impacto pode ser resumido da seguinte forma: 

AÇÕES CAUSADORAS 

Implantação PCH 

Implantação do canteiro de obras 

Construção de estradas de serviço 

Movimentação de máquinas e equipamentos 

Limpeza do terreno e remoção da vegetação 

Escavações em rocha a céu aberto e subterrâneas 

Remoção de solos para bota-fora 

Nivelamento da superfície do terreno 

Execução do sistema de drenagem superficial 

Desvio e controle do rio e ensecadeiras 

Construção da barragem e vertedouro 

Construção das casas de força 

Enchimento do reservatório 

Implantação LT 

Implantação do canteiro de obras 

Movimentação de máquinas e equipamentos 

Nivelamento da Superfície do Terreno 

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Natureza: Negativa 

Forma: Direta 

Duração: Temporária 

Temporalidade: Curto prazo 

Reversibilidade: Reversível 

Abrangência: Local 

Magnitude: Média 

Probabilidade: Média 

MEDIDAS MITIGADORAS 

Execução de drenagem superficial no canteiro de obras 

Instalação de canaletas de drenagem nos acessos 

Revegetação das encostas 
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O barramento age de forma a represar as águas oriundas de montante, possibilitando a 

passagem a um reduzido volume de águas. Assim como ocorre o represamento das águas, 

há também um represamento dos sedimentos que naturalmente são transportados ao longo 

da calha do rio, frutos de um desgaste das rochas existentes a montante. 

No momento em que há este represamento de sedimentos, ocorre uma gradual variação do 

nível de base, ou seja, uma elevação de cota do fundo do canal em função do acúmulo de 

sedimentos e, portanto, um aumento do nível da lâmina d’água, reduzindo sua capacidade 

útil. De forma geral, o assoreamento resulta da carga de fundo dos rios, constituída por silte, 

areia e cascalho, os quais se depositam a partir das cabeceiras do reservatório. A carga fina 

distribui-se ao longo do reservatório, com a porção argilosa sedimentando-se em regiões mais 

próximas da barragem. O mecanismo de formação dos “deltas” oriundos do assoreamento 

pode levar a uma redução do volume efetivamente útil do reservatório.  

O assoreamento é facilitado quando existe uma instabilização do maciço, determinando o 

desprendimento de blocos para o interior do reservatório. Dentro da área de influência do 

empreendimento os fenômenos de erosão e assoreamento devem ocorrer durante as fases 

de implantação e operação do projeto.  

Na fase de implantação, as modificações sofridas no terreno pela terraplanagem, preparação 

dos canteiros de obras, construção do sistema viário, movimentação de máquinas e 

equipamentos poderão provocar processos de erosão e transporte de sedimentos para dentro 

do leito do rio. 

Como estes deslizamentos e movimentos de massa serão localizados no entorno do 

reservatório, o impacto terá magnitude e importância pequenas. Os impactos não provocarão 

alterações significativas que possam comprometer a qualidade ambiental, desde que sejam 

adotadas as medidas preventivas e corretivas previstas. 

Os processos erosivos decorrentes da ação antrópica nos solos da bacia do Ituim já existentes 

devem permanecer inalterados. Estes, associados às flutuações do escoamento do rio, 

podem ser identificados como sendo as ações responsáveis pelos impactos verificados. O 

impacto causado pelo desmoronamento de massas de solo e rocha dos taludes marginais 

poderá ocorrer de forma localizada dentro da área dos barramentos e não deve produzir 

efeitos significativos nos aspectos relacionados ao assoreamento das barragens. 

Os sedimentos provocam danos às estruturas hidráulicas desgastando as tubulações, as pás 

das turbinas e os equipamentos hidráulicos. A qualidade da água na área da barragem 

também pode ser modificada com o aumento da turbidez, que interfere na energia refletida e 

no ciclo de nutrientes no corpo d’água. O maior impacto, porém, está relacionado ao 
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assoreamento da barragem, que reduz a capacidade de acumulação de água do reservatório 

e diminui a vida útil do aproveitamento. 

Outra consequência da retenção de sedimentos nos reservatórios diz respeito aos efeitos 

provocados pela água limpa que passa para jusante e que dispõe de uma grande quantidade 

de energia para provocar a erosão no leito e nas margens do canal fluvial. Este poder erosivo 

residual, a jusante dos barramentos, decorrente da operação da usina, pode ser considerado 

baixo. De acordo com o diagnóstico, o reservatório apresenta capacidade de retenção 

bastante baixa, em torno de 20%. É previsto que o volume morto desse reservatório seja 

assoreado em intervalos de tempo superiores a 100 anos, superiores portanto aos prazos de 

vida útil usualmente considerados para empreendimentos desse tipo. 

A Tabela 8-20 mostra a valoração do impacto e a Tabela 8-21 apresenta a reavaliação da 

relevância deste impacto em presença das medidas recomendadas. 

Tabela 8-20 - Valoração do Impacto. 

ATRIBUTO CARACTERÍSTICA VALOR ATRIBUÍDO 

Natureza Negativa -1 

Forma Direta 2 

Duração Temporária 1 

Temporalidade Curto prazo 2 

Reversibilidade Reversível 1 

Abrangência Local 1 

Natureza x Soma -7 

Magnitude Baixa 2 

Probabilidade Baixa 1 

Relevância = (-7 x 2 x 1) = -14 MÉDIA RELEVÂNCIA 

 

Tabela 8-21. Reavaliação da Relevância do Impacto em Presença das Medidas Recomendadas.  

ATRIBUTO CARACTERÍSTICA VALOR ATRIBUÍDO 

Grau de resolução Baixo 3 

Classificação final Média -42 
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8.2.1.7 Indução de sismicidade e abalos geológicos 

Este impacto pode ser resumido da seguinte forma: 

AÇÕES CAUSADORAS 

Implantação PCH Escavações em rocha a céu aberto e 
subterrâneas 

Operação PCH Enchimento do reservatório 

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Natureza: Negativa 

Forma: Direta 

Duração: Permanente 

Temporalidade: Curto prazo 

Reversibilidade: Reversível 

Abrangência: Local 

Magnitude: Baixa 

Probabilidade: Baixa 

MEDIDAS MITIGADORAS 

Não há 

Devido ao fato de o Brasil encontrar-se em uma região intraplaca (ou seja, no interior de uma 

placa continental, longe de suas bordas), a instabilidade sísmica é pequena, sendo 

extremamente facilitada uma superação dos níveis da sismicidade natural pela sismicidade 

induzida. 

A geração de sismos a partir da implantação do barramento não se relaciona, 

necessariamente, de forma direta ao peso excessivo da coluna de água no reservatório, mas 

sim, ao aumento das pressões hidrostáticas produzido pela ação da água infiltrada a partir 

dos poros das rochas e do solo.  

Com o aumento das pressões, podem ocorrer reduções significativas na resistência das 

rochas e dos solos ao cisalhamento, bem como geração de novas fraturas, reativação 

induzida de estruturas geológicas, rompimento de camadas e alterações na estabilidade do 

substrato, o que acarreta na geração de sismos. Porém, ressalta-se que tais fenômenos são 

de difícil ocorrência após o enchimento do reservatório e não têm sido registrados nos 

monitoramentos realizadas nas áreas de influência dos reservatórios licenciados e 

monitorados pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental – FEPAM, de acordo com os 

dados presentes nos relatórios disponíveis em sua biblioteca e na internet (Relatórios 

Ambientais do Complexo CERAN de 2009 e 2010; Relatórios de Monitoramento da UHE 
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Monjolinho, 2009 e 2010, Relatórios de Monitoramento das usinas Jararaca e da Ilha, 2009, 

entre outros).  

De acordo com estudos de casos e consulta bibliográfica, tem-se que, por padrão, os sismos 

induzidos tornam-se evidentes em reservatórios cuja profundidade de lâmina d’água excede 

os 100 m. Desta forma, a restrita lâmina a ser gerada no reservatório da PCH Saltinho 

inviabiliza ou, ao menos, restringe ao máximo a geração de sismos. 

Podem ocorrer pequenos abalos nas áreas próximas aos locais onde ocorrerão explosões 

para retirada de material rochoso. Como área destinada à implantação do túnel é afastada de 

residências e quaisquer aglomerados de casas, a probabilidade de ocorrência de trepidações 

responsáveis por rachaduras em casas e outras estruturas de alvenaria será muito pequena, 

quase inexistente. Ainda assim, deverão ser implementadas medidas visando evitá-lo, como 

diminuição da carga de explosivos ao mínimo necessário, restrição dos horários de explosão, 

comunicação prévia dos eventos e monitoramento das estruturas potencialmente atingíveis 

pelos abalos. 

A Tabela 8-22 mostra a valoração do impacto e a Tabela 8-23 apresenta a reavaliação da 

relevância deste impacto em presença das medidas recomendadas. 

Tabela 8-22 - Valoração do Impacto. 

ATRIBUTO CARACTERÍSTICA VALOR ATRIBUÍDO 

Natureza Negativa -1 

Forma Direta 2 

Duração Permanente 2 

Temporalidade Curto prazo 2 

Reversibilidade Reversível 1 

Abrangência Local 1 

Natureza x Soma -8 

Magnitude Baixa 2 

Probabilidade Baixa 1 

Relevância = (-8 x 2 x 1) = -16 MUITO PEQUENA RELEVÂNCIA 

Tabela 8-23. Reavaliação da Relevância do Impacto em Presença das Medidas Recomendadas.  

ATRIBUTO CARACTERÍSTICA VALOR ATRIBUÍDO 

Grau de resolução Baixo 3 

Classificação final Pequena -54 
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8.2.1.8 Alteração no nível do lençol freático 

Este impacto pode ser resumido da seguinte forma: 

MEDIDAS MITIGADORAS 

Não há 

Deve-se distinguir as águas subterrâneas que formam o lençol freático das águas 

subterrâneas que ocorrem nas fraturas mais profundas. As águas do freático são aquelas que 

ocorrem nas camadas de alteração que capeiam os derrames basálticos. O nível das águas 

do freático oscila com os períodos alternados de chuvas e secas, podendo ocorrer variações 

significativas. O nível das águas subterrâneas não sofre influência marcante das estações 

climáticas, sendo que suas variações anuais não são significativas.  

Com a implantação do reservatório podem ocorrer alterações tanto no nível do lençol freático 

a jusante e a montante do local dos barramentos, como no nível das águas que ocorrem nas 

fraturas (muito embora este fato seja menos provável). A montante, o nível freático pode 

elevar-se com o aumento da superfície d’água nos locais do reservatório.  

Esta elevação poderá ocasionar a inversão do fluxo das águas subterrâneas, isto é, fará com 

que o rio, à montante da barragem, contribua para o aquífero. Em situação normal, os rios 

são alimentados pelas águas subterrâneas. 

De modo geral, a elevação dos níveis das águas subterrâneas pode ter impactos positivos e 

negativos. O impacto positivo é o aumento no rendimento dos poços tubulares que possam 

existir na área afetada, ainda que não tenham sido registradas essas estruturas nos 

levantamentos realizados até o momento. Esta situação será sentida quase que 

imediatamente. Os negativos referem-se à instabilidade dos taludes descrita no item 

específico. 

AÇÕES CAUSADORAS 

Operação PCH 
Enchimento do reservatório 

Manutenção do reservatório 

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Natureza: Negativa 

Forma: Direta 

Duração: Permanente 

Temporalidade: Curto prazo 

Reversibilidade: Reversível 

Abrangência: Local 

Magnitude: Baixa 

Probabilidade: Baixa 
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A Tabela 8-24  mostra a valoração do impacto e a Tabela 8-25 apresenta a reavaliação da 

relevância deste impacto em presença das medidas recomendadas. 

Tabela 8-24 - Valoração do Impacto. 

ATRIBUTO CARACTERÍSTICA VALOR ATRIBUÍDO 

Natureza Negativa -1 

Forma Direta 2 

Duração Permanente 2 

Temporalidade Curto prazo 2 

Reversibilidade Reversível 1 

Abrangência Local 1 

Natureza x Soma -8 

Magnitude Baixa 2 

Probabilidade Baixa 1 

Relevância = (-8 x 2 x 1) = -16 MUITO PEQUENA RELEVÂNCIA 

Tabela 8-25. Reavaliação da Relevância do Impacto em Presença das Medidas Recomendadas.  

ATRIBUTO CARACTERÍSTICA VALOR ATRIBUÍDO 

Grau de resolução Baixo 3 

Classificação final Pequena -54 

8.2.1.9 Alteração das características físicas e químicas das águas 

subterrâneas 

Este impacto pode ser resumido da seguinte forma: 

  

AÇÕES CAUSADORAS 

Operação PCH 
Enchimento do reservatório 

Manutenção do reservatório 

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Natureza: Negativa 

Forma: Direta 

Duração: Permanente 

Temporalidade: Curto prazo 

Reversibilidade: Reversível 

Abrangência: Local 

Magnitude: Baixa 

Probabilidade: Baixa 

Importância: Pequena 
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MEDIDAS MITIGADORAS 

Monitoramento da qualidade das águas superficiais 

Monitoramento da qualidade das águas subterrâneas 

Gerenciamento da bacia de acumulação 

A qualidade das águas poderá ser afetada pela elevação dos níveis das águas subterrâneas. 

Quando do enchimento do reservatório, haverá uma inversão do fluxo das águas 

subterrâneas, isto é, ao invés das águas subterrâneas alimentarem o rio, o rio alimentará as 

águas subterrâneas. 

Na construção dos túneis de transferência de água do reservatório para as casas de força, 

poderá ocorrer fratura das rochas situadas na volta do túnel. Esta fratura irá gerar um caminho 

preferencial para as águas subterrâneas, que escoarão para o leito do rio a jusante ou irão 

contribuir para o aquífero. 

Se o rio estiver contaminado, o que não foi registrado até o momento na área de influência da 

PCH Saltinho, poderá haver a contaminação destas águas. A improvável ocorrência deste 

impacto não pode ser evitada pelas medidas mitigadoras. 

A Tabela 8-26 mostra a valoração do impacto e a Tabela 8-27 apresenta a reavaliação da 

relevância deste impacto em presença das medidas recomendadas. 

Tabela 8-26 - Valoração do Impacto. 

ATRIBUTO CARACTERÍSTICA VALOR ATRIBUÍDO 

Natureza Negativa -1 

Forma Direta 2 

Duração Permanente 2 

Temporalidade Curto prazo 2 

Reversibilidade Reversível 1 

Abrangência Local 1 

Natureza x Soma -8 

Magnitude Baixa 2 

Probabilidade Baixa 1 

Relevância = (-8 x 2 x 1) = -16 MUITO PEQUENA RELEVÂNCIA 

Tabela 8-27. Reavaliação da Relevância do Impacto em Presença das Medidas Recomendadas.  

ATRIBUTO CARACTERÍSTICA VALOR ATRIBUÍDO 

Grau de resolução Média 2 

Classificação final Pequena -32 
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8.2.1.10 Ocorrência de estratificação 

Este impacto pode ser resumido da seguinte forma: 

MEDIDAS MITIGADORAS 

Desnecessárias 

Não se espera que ocorra estratificação importante do lago formado pelo barramento. Uma 

reduzida estratificação térmica ocorrerá na porção próxima ao barramento, onde a 

profundidade será maior, mas em função do reduzido tempo de permanência das águas no 

reservatório e a baixa profundidade do mesmo não deverá ocorrer impacto destacado nesse 

sentido.  

A Tabela 8-28 mostra a valoração do impacto e a Tabela 8-29 apresenta a reavaliação da 

relevância deste impacto em presença das medidas recomendadas. 

Tabela 8-28 - Valoração do Impacto. 

ATRIBUTO CARACTERÍSTICA VALOR ATRIBUÍDO 

Natureza 

Forma 

Negativa 

Direta 

-1 

2 

Duração Permanente 2 

Temporalidade Curto prazo 2 

Reversibilidade Reversível 1 

Abrangência Local 1 

Soma -8 

Magnitude Baixa 2 

Probabilidade Baixa 1 

Relevância = (-8 x 2 x 1) = -16 MUITO PEQUENA RELEVÂNCIA 

AÇÕES CAUSADORAS 

Implantação PCH Transformação do ambiente lótico em lêntico 

Operação PCH Manutenção do reservatório 

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Natureza: Negativa 

Forma: Direto 

Duração: Permanente 

Temporalidade: Curto Prazo 

Reversibilidade: Reversível 

Abrangência: Local 

Magnitude: Baixa 

Probabilidade: Baixa 
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Tabela 8-29. Reavaliação da Relevância do Impacto em Presença das Medidas Recomendadas.  

ATRIBUTO CARACTERÍSTICA VALOR ATRIBUÍDO 

Grau de resolução Baixo 3 

Classificação final Pequena -48 

 

8.2.1.11 Emissão de poeiras e material particulado 

Este impacto pode ser resumido da seguinte forma: 

Trata-se de um impacto relacionado às obras é à movimentação de máquinas e automóveis. 

Deve atingir seu pico logo após o início da implantação dos canteiros de obras e praticamente 

se extinguir após o término destas. A manutenção regular das vias de transporte pode ser um 

AÇÕES CAUSADORAS 

Implantação PCH 

Implantação do canteiro de obras 

Construção de estradas de serviço 

Movimentação de máquinas e equipamentos 

Transporte de materiais e equipamentos 

Limpeza do terreno – remoção da vegetação 

Escavações em rocha a céu aberto e subterrâneas 

Nivelamento da superfície do terreno 

Terraplenagem e aterros 

Implantação LT 

Implantação do canteiro de obras 

Movimentação de máquinas e equipamentos 

Transporte de materiais e equipamentos 

Nivelamento da superfície do terreno 

Terraplenagem e aterros 

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Natureza: Negativa 

Forma: Direta 

Duração: Temporária 

Temporalidade: Curto Prazo  

Reversibilidade: Reversível 

Abrangência: Local 

Magnitude: Baixa 

Probabilidade: Alta 

MEDIDAS MITIGADORAS 

Aspersão de água nas estradas, acessos e canteiro 

Cobertura com lona de material transportado 
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fator atenuador do impacto. A quantidade de veículos que irão circular no pico da obra será 

menor ou igual a 40 viagens por dia. Em função do reduzido porte das construções e do 

número reduzido de veículos envolvidos, espera-se que a magnitude do impacto seja baixa.  

A rocha sã será britada in loco, podendo gerar poeiras fugidias. O uso de explosivos poderá 

provocar poeiras por ocasião do fogo, mas em quantidade muito menor do que os 

equipamentos em trânsito. A quantidade de poeira pode ser facilmente controlada por 

métodos baratos e conhecidos e a quantidade de gases não irá afetar a vegetação e fauna 

mais do que ocorre em áreas suburbanas. 

Uma vez concluída a barragem, as adutoras, a casa de força e o sistema turbina/gerador, as 

instalações de canteiro de obra e a central de britagem serão desmobilizadas, motivo pelo 

qual alguma poeira poderá ser gerada.  

A Tabela 8-30 mostra a valoração do impacto e a Tabela 8-31 apresenta a reavaliação da 

relevância deste impacto em presença das medidas recomendadas. 

Tabela 8-30 - Valoração do Impacto. 

ATRIBUTO CARACTERÍSTICA VALOR ATRIBUÍDO 

Natureza Negativa -1 

Forma Direta 2 

Duração Temporária 1 

Temporalidade Curto prazo 2 

Reversibilidade Reversível 1 

Abrangência Local 1 

Natureza x Soma -7 

Magnitude Baixa 2 

Probabilidade Alta 3 

Relevância = (-7 x 2 x 3) = -42 MÉDIA RELEVÂNCIA 

Tabela 8-31. Reavaliação da Relevância do Impacto em Presença das Medidas Recomendadas.  

ATRIBUTO CARACTERÍSTICA VALOR ATRIBUÍDO 

Grau de resolução Alto 1 

Classificação final Pequena -42 
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8.2.1.12 Emissão de gases, geração de ruídos e vibrações 

Este impacto pode ser resumido da seguinte forma: 

AÇÕES CAUSADORAS 

Implantação PCH 

Implantação do canteiro de obras 

Construção de estradas de serviço 

Movimentação de máquinas e equipamentos 

Transporte de materiais e equipamentos 

Terraplenagem e aterros 

Limpeza do terreno – remoção da vegetação 

Escavações em rocha a céu aberto e subterrâneas 

Nivelamento da superfície do terreno 

Geração de ruídos e vibrações 

Intensificação do tráfego 

Construção da barragem 

Construção da casa de força 

Implantação LT 

Implantação do canteiro de obras 

Movimentação de máquinas e equipamentos 

Transporte de materiais e equipamentos 

Nivelamento da superfície do terreno 

Geração de ruídos e vibrações 

Intensificação do tráfego 

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Natureza: Negativa 

Forma: Direta 

Duração: Temporária 

Temporalidade: Curto Prazo 

Reversibilidade: Reversível 

Abrangência: Local 

Magnitude: Baixa 

Probabilidade: Alta 

MEDIDAS MITIGADORAS 

Cumprimento da norma ABNT 9714 de emissão de ruídos 

Cumprimento das normas PROCONVE de emissão de gases 

Cobertura com lona de material transportado 

Durante as atividades de implantação do canteiro de obras, de limpeza do terreno, de 

construção de vias de acesso, do transporte de bota-fora, de abertura do canal de desvio do 

rio, da construção das ensecadeiras e de escavação dos túneis de adução envolvendo o 
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transporte de materiais e equipamentos e de resíduos haverá a geração localizada de material 

particulado (poeiras e fuligem da má queima do óleo diesel), emissões de fumaças e de 

compostos gasosos tais como SO2, NOx, em dias frios CO e CO2. A operação do britador, o 

trânsito de máquinas e a movimentação dos operários no canteiro de obras irão provocar 

ruído, tanto para os seres humanos como para os animais.  

A adequação do maquinário e dos veículos e o atendimento da legislação específica sobre 

emissão de gases (IBAMA / PROCONVE) e ruídos (ABNT 9714) são medidas suficientes para 

mitigação deste impacto. 

A Tabela 8-32 mostra a valoração do impacto e a Tabela 8-33 apresenta a reavaliação da 

relevância deste impacto em presença das medidas recomendadas. 

Tabela 8-32 - Valoração do Impacto. 

ATRIBUTO CARACTERÍSTICA VALOR ATRIBUÍDO 

Natureza Negativa -1 

Forma Direta 2 

Duração Temporária 1 

Temporalidade Curto prazo 2 

Reversibilidade Reversível 1 

Abrangência Local 1 

Natureza x Soma -7 

Magnitude Baixa 2 

Probabilidade Alta 3 

Relevância = (-7 x 2 x 3) = -42 MÉDIA RELEVÂNCIA 

Tabela 8-33. Reavaliação da Relevância do Impacto em Presença das Medidas Recomendadas.  

ATRIBUTO CARACTERÍSTICA VALOR ATRIBUÍDO 

Grau de resolução Alto 1 

Classificação final Pequena -42 
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8.2.2 MEIO BIÓTICO 

8.2.2.1 Alterações na cobertura e supressão de vegetação 

Este impacto pode ser resumido da seguinte forma: 

AÇÕES CAUSADORAS 

Implantação PCH 

Implantação do canteiro de obras 

Construção de estradas de serviço 

Limpeza do terreno – remoção da vegetação 

 

Instalação da linha de transmissão Instalação das torres de transmissão 

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Natureza: Negativa 

Forma: Direta 

Duração: Permanente 

Temporalidade: Curto Prazo 

Reversibilidade: Irreversível 

Abrangência: Local 

Magnitude: Média 

Probabilidade: Alta 

 

 

A implantação de um reservatório a montante daquele já existente, a construção da nova casa 

de força e a instalação da linha de transmissão são as atividades que causarão impactos 

negativos sobre a flora. Certamente, os maiores efeitos adversos envolvidos na implantação 

de empreendimentos hidrelétricos se relacionam de maneira direta aos descritores ambientais 

relacionados à cobertura vegetal. A supressão da vegetação esperada com a implantação do 

reservatório é o principal impacto sobre a flora identificado, que acarretará no aumento da 

fragmentação florestal e perda da diversidade local e regional. A maior parte das áreas 

florestadas a serem desmatadas apresenta estágio médio de sucessão vegetal, no entanto 

algumas áreas florestais em estágio avançado de sucessão também serão comprometidas, o 

que significa a perda de diversidade local e fonte de germoplasmas (banco genético). Os 

estudos de campo estimaram que na área a ser atingida pelo enchimento reservatório (22,35 

ha) mais de três quartos são cobertos por vegetação em estágio inicial ou médio (75,64%), 

cerca de 17% são cobertos por vegetação em estágio avançado de sucessão e pouco mais 

de 7% são usados para silvicultura de pinus. 
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A vegetação remanescente nas áreas a serem inundadas pela ampliação do reservatório 

apresenta características tipicamente secundárias, conforme registrado no diagnóstico, e a 

remoção dessa vegetação significará uma redução da área ocupada pelas formações 

arbóreas. No entanto, esse impacto será localizado sobretudo na margem direita do lago, uma 

vez que na outra margem há predominância de áreas abertas e de plantações de pinus. 

No que se refere às espécies em risco de extinção, segundo a lista oficial de espécies 

ameaçadas de extinção no Rio Grande do Sul, divulgada pela Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente (SEMA) e oficializada pelo Decreto Estadual n° 52.109/2014, ocorrem cinco 

espécies ameaçadas de angiospermas, todas na categoria Vulnerável (VU): Dyckia maritima, 

Parodia ottonis, Guatteria australis, Drymis brasiliensis e Araucaria angustifolia. E duas 

espécies de samambaias, também na categoria Vulnerável (VU): Boltrichium virginianus e 

Dicksonia sellowiana. A presença dessas espécies nas áreas que serão alagadas torna o 

impacto da supressão vegetal mais significativo. Nesse sentido, deverão ser adotadas 

medidas para diminuir tal dano, seja pela realização de transplantes de exemplares, coleta de 

material germoplasma e conservação ex situ ou pela compensação florestal diferenciada. 

A implantação da linha de transmissão que ligará a PCH Saltinho à subestação coletora do 

Complexo Turvo-Ituim, causará reduzida supressão de vegetação, em função do pequeno 

porte da linha.  

A Tabela 8-34 mostra a valoração do impacto e a Tabela8-35 apresenta a reavaliação da 

relevância deste impacto em presença das medidas recomendadas. 

Tabela 8-34 - Valoração do Impacto. 

ATRIBUTO CARACTERÍSTICA VALOR ATRIBUÍDO  

Natureza Negativa -1 

Forma Direta 2 

Duração Permanente 2 

Temporalidade Curto prazo 2 

Reversibilidade Irreversível 2 

Abrangência Local 1 

Natureza x Soma -9 

Magnitude Média 2 

Probabilidade Alta 3 

Relevância = (-9 x 3 x 3) = -81  GRANDE RELEVÂNCIA 
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Tabela 8-35. Reavaliação da Relevância do Impacto em Presença das Medidas Recomendadas.  

ATRIBUTO CARACTERÍSTICA VALOR ATRIBUÍDO 

Grau de resolução Médio 2 

Classificação final Média -162 

8.2.2.2 Supressão vegetal – espécies ameaçadas de extinção ou imunes ao 

corte 

Este impacto pode ser resumido da seguinte forma: 

AÇÕES CAUSADORAS 

Implantação PCH 

Implantação do canteiro de obras 

Construção de estradas de serviço 

Limpeza do terreno – remoção da vegetação 

Instalação das torres de transmissão Instalação das torres de transmissão 

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Natureza: Negativa 

Forma: Direta 

Duração: Permanente 

Temporalidade: Curto Prazo 

Reversibilidade: Irreversível 

Abrangência: Local 

Magnitude: Média 

Probabilidade: Média 

MEDIDAS MITIGADORAS 

Resgate da flora 

Revegetação das margens e APP 

Manutenção da mata ciliar do reservatório 

O aumento da área do reservatório da PCH Saltinho, bem como a implantação da estrutura 

da PCH Saltinho e da linha de transmissão são as atividades que causarão impactos 

negativos sobre sobre as espécies de flora ameaçadas de extinção ou imunes ao corte. Estes 

impactos ocorrerão com a supressão vegetal esperada principalmente na ampliação do 

reservatório. 

Segundo a lista oficial de espécies ameaçadas de extinção no Rio Grande do Sul, divulgada 

pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) e oficializada pelo Decreto Estadual n° 

52.109/2014, ocorrem cinco espécies ameaçadas de angiospermas, todas na categoria 

Vulnerável (VU): Dyckia maritima, Parodia ottonis, Guatteria australis, Drymis brasiliensis e 

Araucaria angustifolia. E duas espécies de samambaias, também na categoria Vulnerável 
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(VU): Boltrichium virginianus e Dicksonia sellowiana. A presença dessas espécies nas áreas 

que serão alagadas torna o impacto da supressão vegetal mais significativo.  

Nesse sentido, deverão ser adotadas medidas para diminuir tal efeito negativo, seja pela 

realização de transplantes de exemplares possíveis, coleta de germoplasma e conservação 

ex situ ou pela compensação florestal diferenciada. 

A Tabela 8-36 mostra a valoração do impacto e a Tabela 8-37 apresenta a reavaliação da 

relevância deste impacto em presença das medidas recomendadas. 

Tabela 8-36 - Valoração do Impacto. 

ATRIBUTO CARACTERÍSTICA VALOR ATRIBUÍDO  

Natureza Negativa -1 

Forma Direta 2 

Duração Permanente 2 

Temporalidade Curto prazo 2 

Reversibilidade Irreversível 2 

Abrangência Local 1 

Natureza x Soma -9 

Magnitude Média 2 

Probabilidade Média 2 

Relevância = (-9 x 3 x 3) = -54  MÉDIA RELEVÂNCIA 

Tabela 8-37. Reavaliação da Relevância do Impacto em Presença das Medidas Recomendadas.  

ATRIBUTO CARACTERÍSTICA VALOR ATRIBUÍDO 

Grau de resolução Baixo 3 

Classificação final Média -162 

8.2.2.3 Implantação das Áreas de Preservação Permanente (APP) do reservatório. 

Ainda na fase de estudos ambientais se inicia o planejamento (estudos para obtetnção da LI) 

da definição da área de preservação permanente com base nas características das áreas 

adjacentes ao reservatório e fundiárias.  

A implantação das APP do empreendimento garantirá a preservação de diversos 

remanescentes da mata ciliar e permitirá a recuperação de áreas que atualmente se 

encontram muito descaracterizadas em relação a sua vegetação original devido ao histórico 

de uso intenso do solo para fins agrários. A aquisição e o isolamento em relação a atividades 

agropecuárias das terras delimitadas como APP favorecerá a regeneração das áreas 

degradadas. 
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Não obstante, através da reposição florestal obrigatória, serão realizados processos de 

adensamento e recuperação da mata ciliar em diversos trechos incluídos de APP. Com isso, 

espera-se a médio e longo prazo o estabelecimento de corredores florestais ao longo de toda 

a extensão do reservatório. Como medida potencializada a esse impacto positivo, destaca-se 

a manutenção periódica, o monitoramento dos plantios e a constante ação da gestão 

ambiental do empreendimento. 

Este impacto pode ser resumido da seguinte forma: 

AÇÕES CAUSADORAS 
Planejamento Estudos preliminares de campo 

Operação PCH Formação do reservatório 

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 
Natureza: Positiva 

Forma: Direta 

Duração: Permanente 

Temporalidade: Curto Prazo 

Reversibilidade: Irreversível 

Abrangência: Local 

Magnitude: Alta 

Probabilidade: Alta 

MEDIDAS POTENCIALIZADORA 
Manutenção periódica e monitoramento dos plantios 

A Tabela 8-38 mostra a valoração do impacto e a Tabela 8-39 apresenta a reavaliação da 

relevância deste impacto em presença das medidas recomendadas. 

Tabela 8-38 - Valoração do Impacto. 

ATRIBUTO CARACTERÍSTICA VALOR ATRIBUÍDO  

Natureza Positiva 1 

Forma Direta 2 

Duração Permanente 2 

Temporalidade Curto prazo 2 

Reversibilidade Irreversível 2 

Abrangência Local 1 

Natureza x Soma 9 

Magnitude Alta 4 

Probabilidade Alta 3 

Relevância = (9 x 4 x 3) = 108 MUITO GRANDE RELEVÂNCIA 
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Tabela 8-39. Reavaliação da Relevância do Impacto em Presença das Medidas Recomendadas.  

ATRIBUTO CARACTERÍSTICA VALOR ATRIBUÍDO 

Grau de resolução Alto 1 

Classificação final Muito grande 324 

8.2.2.4 Aumento das populações de macrófitas aquáticas 

Este impacto pode ser resumido da seguinte forma: 

AÇÕES CAUSADORAS 
Operação PCH Formação do reservatório 

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 
Natureza: Negativa 

Forma: Indireta 

Duração: Temporária 

Temporalidade: Longo Prazo 

Reversibilidade: Reversível 

Abrangência: Local 

Magnitude: Baixa 

Probabilidade: Média 

MEDIDAS MITIGADORAS 
Monitoramento e controle de macrófitas 

A transformação de ambiente lótico em lêntico na porção ocupada pelo reservatório já é uma 

situação consolidada e ali não foram diagnosticados estandes de macrófitas. O aumento 

dessa área não acarretará em alterações na composição da vegetação aquática com o 

desenvolvimento de macrófitas. Isto porque nesta parte da bacia não ocorre, até o presente 

momento, o aporte de significativas cargas orgânicas para a criação de ambientes favoráveis 

à invasão e proliferação de macrófitas aquáticas. Siutações deste tipo poderão surgir em 

situações críticas e temporárias, como, por exemplo, durante períodos de seca. Nesta 

situação, poderá ocorrer uma maior estagnação com acúmulo de matéria orgânica, 

possibilitando o desenvolvimento temporário de vegetação nestas áreas, desde que haja 

presença de espécimes de macrófitas na área do reservatório. 

Essa premissa pode ser facilmente corroborada pela análise da situação presente do 

reservatório da PCH Saltinho, que após várias décadas de sua implantação ainda se mantém 

livre de estandes de macrófitas. 

Ainda que improvável pela argumentação apresentada acima, esse é um impacto que pode 

ser totalmente mitigado com a implementação de medidas adequadas de manejo, que 

consistem no monitoramento permanente e na retirada dos estandes de macrófitas sempre 
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que detectados com determinado tamanho. Os valores são variáveis de espécie para espécie, 

mas geralmente são realizados os procedimentos de retirada quando os aglomerados 

superam 30 m2. 

A Tabela 8-40 mostra a valoração do impacto e a Tabela 8-41 apresenta a reavaliação da 

relevância deste impacto em presença das medidas recomendadas. 

Tabela 8-40 - Valoração do Impacto. 

ATRIBUTO CARACTERÍSTICA VALOR ATRIBUÍDO 

Natureza Negativa -1 

Forma Indireta 1 

Duração Temporária 1 

Temporalidade Longo Prazo 1 

Reversibilidade Reversível 1 

Abrangência Local 1 

Natureza x Soma -6 

Magnitude Baixa 2 

Probabilidade Média 2 

Relevância = (-6 x 2 x 2) = -24 PEQUENA RELEVÂNCIA 

Tabela 8-41. Reavaliação da Relevância do Impacto em Presença das Medidas Recomendadas.  

ATRIBUTO CARACTERÍSTICA VALOR ATRIBUÍDO 

Grau de resolução Alto 1 

Classificação final Pequena -24 

8.2.2.5 Mudanças na composição da fauna terrestre 

Este impacto pode ser resumido da seguinte forma: 

 

AÇÕES CAUSADORAS 
Planejamento da PCH Estudos preliminares de campo 

Instalação da PCH 

Implantação do canteiro de obras 

Construção de estradas de serviço 

Movimentação de máquinas e equipamentos e 
trânsito de veículos 

Limpeza do terreno – remoção da vegetação 

Construção da barragem 

Construção da casa de força 
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MEDIDAS MITIGADORAS 
Resgate e salvamento da fauna 

Controle da caça e apanha 

Controle de velocidade de tráfego 

Revegetação das margens e APP 

Manutenção da mata ciliar do reservatório 

Via de regra, os efeitos das implantações do empreendimento sobre a vegetação, citados 

anteriormente, refletem-se com intensidade similar sobre a fauna terrestre, principalmente 

aqueles relacionados à perda de hábitats. A substituição de ambientes terrestres pelo leito 

aumentado do rio é o impacto mais significativo deste tipo de empreendimento visto que pode 

ser responsável por alterações importantes na composição da comunidade faunística.  

Entretanto, também com relação a este impacto, a análise da futura PCH Saltinho revela 

características bastante peculiares em função da presença do barramento e do reservatório 

já existente na área. Como a matriz da paisagem na região tem o predomínio de áreas 

abertas, a comunidade animal local apresenta características associadas a este tipo de 

ambiente. São animais com grande capacidade de deslocamento e que podem ocupar 

refúgios próximos se porventura os seus forem suprimidos.  

A perda e/ou a fragmentação de hábitat foram apontadas como as principais causas de 

ameaça para 86% das 1.213 espécies de aves ameaçadas de extinção em 2004 (BAILLIE et 

al. 2004). As espécies que ocupam os ambientes florestados da área, principalmente aqueles 

situados às margens do rio Ituim, que serão suprimidos, estarão suscetíveis aos impactos de 

redução, fragmentação e perturbação de seu hábitat. 

Operação da PCH Formação do reservatório e do trecho de vazão 
reduzida 

Planejamento da Linha de Transmissão Estudos preliminares de campo 

Instalação da Linha de Transmissão 

Aberturas de acessos 

Limpeza do terreno – remoção de vegetação e 
substrato 

Operação da Linha de Transmissão Presença das torres e cabos aéreos 

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 
Natureza: Negativa 

Forma: Direta 

Duração: Temporária 

Temporalidade: CurtoPrazo 

Reversibilidade: Reversível 

Abrangência: Regional 

Magnitude: Média 
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Como as áreas de margem do rio Ituim já estão alteradas em função do barramento existente, 

já se percebem adaptações da comunidade a esta realidade. Assim, espera-se que a 

ampliação do reservatório e a transformação de ambientes terrestres em aquáticos não se 

configure em impacto de grande magnitude, não apenas pela dimensão reduzida do novo 

alagamento, mas, sobretudo, pela condição atual da comunidade faunística. 

Já com relação aos impactos associados às obras, movimentação de máquinas e veículos e 

à presença dos trabalhadores, a expectativa de danos à fauna não difere do que ocorre em 

empreendimentos deste tipo e porte. São esperadas mortes de animais por atropelamentos, 

pela caça ilegal, apanha e captura, além dos danos causados pela poluição relacionada às 

obras.  

Cabe citar perturbações como a poluição sonora e aquela causada por resíduos (óleos 

lubrificantes, combustíveis, dejetos, etc.) e os danos derivados do tráfego de veículos 

(sobretudo os atropelamentos de animais). Essas perturbações podem causar a fuga de 

exemplares de espécies mais sensíveis, causando mudança na composição da comunidade, 

com efeitos na cadeia alimentar. Além disso, os efeitos decorrentes da movimentação de 

máquinas e trabalhadores nos canteiros de obras, geradores de perturbações de vários tipos, 

são mais impactantes para a fauna do que para a flora. 

A presença de trabalhadores, normalmente operários que permanecem no local em 

acampamentos, possibilita a ocorrência de eventos de caça e pesca, com consequências por 

vezes bastante danosas para a fauna local. A caça e captura de animais são frequentes nesta 

região, especialmente em termos de aves e mamíferos ”de estimação”. Uma das espécies 

mais afetadas por esse comércio é o papagaio-charão (Amazona pretrei), que ocorre na 

região e encontra-se ameaçado de extinção. 

A implantação da linha de transmissão, além dos impactos de redução, fragmentação e 

perturbação do habitat, poderá impactar negativamente a avifauna da região com a 

potencialidade de colisão dos indivíduos contra o cabeamento.  

Apesar da classificação deste impacto como permanente, os efeitos relativos às obras terão 

um período de maior intensidade, diminuindo muito quando a PCH iniciar sua operação, com 

a diminuição do contingente de trabalhadores e movimentação de máquinas. 

As espécies da fauna terrestre potencialmente afetadas, de forma mais direta, pela construção 

da barragem e enchimento do reservatório são aquelas que frequentam os ambientes fluviais 

e ribeirinhos. As espécies associadas ao leito do rio, como as que se alimentam de 

organismos aquáticos, especialmente aves e mamíferos, deverão permanecer na área a ser 

inundada, mesmo após a formação do reservatório. 
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Já as aves que habitam a vegetação ao longo do leito e margens do rio deverão deslocar-se 

para hábitats alternativos como capoeiras ou mesmo plantações de pinus à medida que seu 

ambiente for submerso. O mesmo deverá acontecer com outras espécies típicas da fauna de 

mata ciliar, especialmente aquelas que utilizam as encostas como abrigos e tocas. Neste 

caso, um maior cuidado deverá ser tomado com relação às serpentes, especialmente as 

peçonhentas, durante esta fase de migração. 

As experiências recentes obtidas em desmatamentos de áreas a serem alagadas por 

barramentos e mesmo nos resgates de fauna durante o enchimento dos lagos permitem supor 

que a quantidade de animais que deverão ser relocados a partir dos ambientes de margem 

do rio Ituim é bastante pequena. Com a intenção de evitar danos sobre ninhos e filhotes, é 

importante que as atividades de desmatamento e de enchimento dos lagos não ocorram entre 

os meses de setembro e novembro, durante a primavera, que é o período do ano em que 

grande parte das espécies de vertebrados está em atividade reprodutiva.  

A Tabela 8-42 mostra a valoração do impacto causado pelas mudanças na composição da 

fauna terrestre e a Tabela 8-43 mostra a reavaliação da relevância do impacto em presença 

das medidas recomendadas. 

Tabela 8-42 - Valoração do Impacto. 

ATRIBUTO CARACTERÍSTICA VALOR ATRIBUÍDO 

Natureza Negativa -1 

Forma Direta 2 

Duração Temporária 1 

Temporalidade Curto prazo 2 

Reversibilidade Reversível 1 

Abrangência Regional 2 

Natureza x Soma -8 

Magnitude Média 3 

Probabilidade Média 2 

Relevância = -(8 x 3 x 2) = -48 MÉDIA RELEVÂNCIA 

Tabela 8-43 - Reavaliação da Relevância do Impacto em Presença das Medidas Recomendadas. 

ATRIBUTO CARACTERÍSTICA VALOR ATRIBUÍDO 

Grau de resolução Médio 2 

Classificação final Média -96 
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8.2.2.6 Mudanças na composição da fauna aquática 

Este impacto pode ser resumido da seguinte forma: 

AÇÕES CAUSADORAS 

Planejamento Estudos preliminares de campo 

Implantação PCH 
Construção da barragem 

Formação do reservatório 

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Natureza: Negativa 

Forma: Direta 

Duração: Permanente 

Temporalidade: Curto Prazo 

Reversibilidade: Irreversível 

Abrangência: Local 

Magnitude: Média 

Probabilidade: Alta 

MEDIDAS MITIGADORAS 
Resgate e salvamento da fauna aquática 

Controle da pesca 

Revegetação das margens e APP 

Manutenção da mata ciliar do reservatório 

O grupo dos peixes, em empreendimentos hidrelétricos, o que sofre ao impactos mais 

contundentes. Outros grupos como fauna bentônica e plantônica são, via de regra, 

beneficiados com a formação do reservatório.  

Com relação aos organismos aquáticos, especialmente os peixes, os efeitos mais 

significativos referem-se às mudanças nas características do ambiente devido ao barramento 

do rio. Esses efeitos já estão presentes em função do barramento existente, mas deverão ser 

aumentados na área do novo reservatório, por isso a classificação como de média magnitude. 

Atingirão uma maior efetividade durante a fase de operação, quando completa-se o processo 

de substituição do ambiente lótico pelo lêntico à montante do barramento.  

Outro fator causador alerações na fauna aquática é o incremento temporário de sedimentos 

advindos da movimentação de terra no leito do rio, como é o caso da construção das 

ensecadeiras. Esta alteração afetará comunidades de invertebrados, de maneira similar a 

eventos de cheia quando são carreadas partículas de solo de áreas adjacentes ao rio 

ocupadas por atividades agropecuárias. Portanto, trata-se de um impacto cujas 

consequências já ocorrem naturalmente no ecossistema. 
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O efeito-barreira normalmente associado a barramentos não pode ser imputado ao novo 

empreendimento nem tampouco ao existente, pois há uma barreira natural que impede a 

migração de organismos aquáticos. A cascata do Saltinho é uma barreira mais intensa, em 

razão da sua altura, que qualquer um dos barramentos, tanto o existente como o projetado. 

Os efeitos sentidos pela biota aquática à montante do reservatório podem ser considerados 

como impactos de baixa magnitude. As espécies exclusivas do ambiente lótico já se 

encontram restritas a essa porção do rio, sem que isso acarrete modificações significativas 

na composição da comunidade. 

Diminuições bruscas no nível do reservatório somente ocorrerão em função de período de 

estiagem, já que a operação da usina é a fio de água. Considerando os dados históricos de 

clima e vazão do rio, pode-se afirmar que o risco de que o lago sofra uma diminuição 

acentuada na sua cota é desprezível. 

Por outro lado, uma elevação rápida do nível da água, ocasionada por períodos de elevadas 

precipitações poderá inundar ninhos ou tocas de animais que tenham se instalado junto às 

margens do reservatório durante a estiagem, causando seu afogamento. Todavia, essas 

variações catastróficas fazem parte da história da região, já que os rios com essa conformação 

tendem a encher rapidamente após grandes chuvas, esvaziando também rapidamente. As 

características das rochas junto ao leito, que se apresentam limpas, e a ausência de 

vegetação permanente no leito, analisadas em conjunto com a elevada percentagem de 

tempo em que a vazão é superior à vazão média de longo período, permite que se conclua 

que o rio tem um regime hidrológico que apresenta episódios frequentes de vazões 

instantâneas elevadas.  

Em relação à linha de transmissão, não são esperados impactos sobre as comunidades 

aquáticas, uma vez que os poucos cursos de água transpostos serão preservados quando da 

definição da locação das torres (projeto executivo), repeitando sua área de preservação 

permanente. 

A Tabela 8-44 mostra a valoração do impacto e a Tabela 8-45 apresenta a reavaliação da 

relevância deste impacto em presença das medidas recomendadas. 
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Tabela 8-44 - Valoração do Impacto. 

ATRIBUTO CARACTERÍSTICA VALOR ATRIBUÍDO 

Natureza Negativa -1 

Forma Direta 2 

Duração Permanente 2 

Temporalidade Curto prazo 2 

Reversibilidade Irreversível 2 

Abrangência Local 1 

Natureza x Soma -9 

Magnitude Média 3 

Probabilidade Alta 3 

Relevância = (-9 x 3 x 3) = -81 GRANDE RELEVÂNCIA 

Tabela 8-45. Reavaliação da Relevância do Impacto em Presença das Medidas Recomendadas.  

ATRIBUTO CARACTERÍSTICA VALOR ATRIBUÍDO 

Grau de resolução Baixo 3 

Classificação final Grande -243 
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8.2.3 MEIO SOCIOECONÔMICO 

8.2.3.1 Geração de emprego, aumento da renda e dinamização da economia 

Este impacto pode ser resumido da seguinte forma: 

AÇÕES CAUSADORAS 

Implantação PCH 

Mobilização da mão-de-obra 
Aquisições de máquinas, equipamentos, produtos e serviçosEstudos 

preliminares de campo 

Aquisições de máquinas, equipamentos, produtos e serviços 

Liberação dase áreas para formação do reservatório e APP 

Implantação LT 

Mobilização da mão-de-obra 

Aquisições de máquinas, equipamentos, produtos e serviços 

Liberação das áreas da faixa de servidão 

Operação PCH 
Contratação de equipes 

Aumento da oferta de energia elétrica 

Operação LT 
Manutenção das estruturas da linha de transmissão  

Transmissão de energia elétrica 

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 
Natureza:Positiva 

Forma: Direta 

Duração:Temporária 

Temporalidade:Curto Prazo 

Reversibilidade:Reversível 

Abrangência:Regional 

Magnitude:Média 

Probabilidade:Alta 

MEDIDAS MITIGADORAS 
Desnecessárias 

De forma preponderante na AII, a contratação de trabalhadores para as obras, as aquisições 

de produtos e serviços locais e o consequente incremento de arrecadação tributária resultante 

destes investimentos representam um ganho para a economia local, principalmente, durante 

a fase de instalação da PCH e da linha de transmissão, mas também posteriormente, durante 

a operação de ambas. Por conta do investimento a ser realizado, a economia será dinamizada 

pelo aumento do volume de renda em circulação, através da aquisição de materiais, insumos, 

serviços, pagamentos de salários, impostos, entre outros gastos que serão realizados no 

âmbito local. 

A implantação do empreendimento compreende um impacto de contratação de  trabalhadores 

em sua construção e operação, produzindo o impacto positivo de geração de empregos 



  

479 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH SALTINHO 

 

diretos. Porém, a maior parte dos empregos gerados será apenas temporária, até o término 

das obras, restando um número bem menor de postos de trabalho que serão mantidos durante 

a fase de operação. A previsão de contratações gira em torno de 150 trabalhadores por um 

período não superior a dois anos para a construção da PCH. Tanto na construção da PCH, 

quanto da linha de transmissão, uma parte significativa dos empregos serão terceirizados, 

contratados de empresas especializadas em fases da construção (obras civis, instalações 

eletromecânicas, instalação de torres e lançamento de cabos, etc.). Na fase de operação da 

PCH serão gerados postos de trabalho permanentes, ao passo que a operação da LT 

possivelmente seja através de manutenção por equipes terceirizadas. 

Este impacto positivo será potencializado na medida em que for utilizada força de trabalho 

local, assim como adquiridos produtos e serviços locais, resultando em maior apropriação 

local da renda gerada pelo empreendimento. 

Além disso, o valor das indenizações ou aquisições pela formação do reservatório e da 

constituição da faixa de servidão para a instalação da linha de transmissão representa um 

ganho de renda para os proprietários, igual ou superior ao valor das terras ou do uso que é 

feito ou continuará sendo feito, no caso da LT, tendo em vista o que em termos econômicos 

é conhecido como baixo custo de oportunidade, ou  seja, a renda gerada pelo uso atual 

(pecuária ou áreas sem aproveitamento agropecuário) é menor que a renda resultante da 

utilização no sistema de geração e transmissão de energia elétrica. 

Trata-se, portanto, de impacto direto e positivo, com duração permanente e de curto prazo, 

cujos efeitos são reversíveis. A abrangência deste impacto é regional. 

A  Tabela 8-46 mostra a valoração do impacto. 

Tabela 8-46 - Valoração do Impacto. 

ATRIBUTO CARACTERÍSTICA VALOR ATRIBUÍDO 

Natureza Positiva 1 

Forma Direta 2 

Duração Temporária 1 

Temporalidade Curto prazo 2 

Reversibilidade Reversível 1 

Abrangência Regional 2 

Natureza x Soma 8 

Magnitude Média 3 

Probabilidade Alta 3 

Relevância = (8 x 3 x 3) = 72 GRANDE RELEVÂNCIA 
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A reavaliação da relevância do impacto positivo sem medida poencializadora não se aplica. 

8.2.3.2 Aumento da disponibilidade de energia elétrica 

Este impacto pode ser resumido da seguinte forma: 

AÇÕES CAUSADORAS 

Operação PCH Aumento da oferta de energia elétrica 

Operação LT Transmissão de energia elétrica 

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 
Natureza:Positiva 

Forma: Direta 

Duração:Temporária 

Temporalidade:Curto Prazo 

Reversibilidade:Reversível 

Abrangência:Regional 

Magnitude:Alta 

Probabilidade:Alta 

MEDIDAS MITIGADORAS 
Desnecessárias 

A demanda de energia elétrica registra crescimento constante e, cada vez mais atualmente, 

deve ser suprida por fontes com menor impacto ambiental, através das chamadas “energias 

limpas” (hidráulica, eólica, solar, principalmente). A contribuição de sistemas de geração de 

energia elétrica de menor porte é significativa no conjunto do parque gerador. Além disso, 

com alcance maior que a AII, a geração de energia elétrica e o seu consumo dependem de 

linhas de transmissão em carga e condições de operação adequadas para serem distribuídas. 

A instalação de linhas de transmissão é condição necessária para que estas novas fontes de 

geração de energia se viabilizem e possam ser utilizadas, resultado ao final, no aumento da 

oferta de energia elétrica nacional no Sistema Interligado, que integra a maior parte das 

unidades de geração e transmissão de energia elétrica no país. 

A maior parte da energia elétrica que é produzida no Brasil faz parte de um sistema interligado 

de transmissão que permite que regiões produtoras com excedente em relação à energia 

consumida localmente, possam transferir a energia para outras regiões que não produzem 

localmente energia suficiente. 

Considerando as dimensões territoriais do país, é frequente a situação em que regiões 

produtoras de energia sejam afetadas por períodos de falta de chuvas (no caso da energia 

hidrelétrica, principal fonte elétrica brasileira), necessitando obter energia em outras regiões 

ou fontes alternativas como térmica e eólica para complementar a energia necessária. O 
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sistema interligado nacional permite a realização destas transferências de energia. Ou seja, 

a integração do empreendimento a um sistema que liga unidades produtoras e consumidoras 

de energia elétrica contribui para o suprimento seguro da energia demandada pelo país.  

Trata-se, portanto, de impacto direto e positivo, com duração temporária e de curto prazo, 

cujos efeitos são reversíveis. A abrangência deste impacto é regional. 

A Tabela 8-47 mostra a valoração do impacto. 

Tabela 8-47 - Valoração do Impacto. 

ATRIBUTO CARACTERÍSTICA VALOR ATRIBUÍDO 

Natureza Positiva 1 

Forma Direta 2 

Duração Temporária 1 

Temporalidade Curto prazo 2 

Reversibilidade Reversível 1 

Abrangência Regional 2 

Natureza x Soma 8 

Magnitude Alta 4 

Probabilidade Alta 3 

Relevância = (8 x 4 x 3) = 96 MUITO GRANDE RELEVÂNCIA 

A reavaliação da relevância do impacto positivo sem medida poencializadora não se aplica. 

8.2.3.3 Aumento da demanda por serviços públicos nos municípios atingidos 

Este impacto pode ser resumido da seguinte forma: 

AÇÕES CAUSADORAS 

Implantação PCH 

Mobilização da mão-de-obra 
Aquisições de máquinas, equipamentos, produtos e serviços 

Estudos preliminares de campo 

Desmobilização da mão-de-obra 

Implantação LT 

Mobilização da mão-de-obra 
Aquisições de máquinas, equipamentos, produtos e serviços 

Estudos preliminares de campo 
Desmobilização da mão-de-obra 

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 
Natureza:Negativa 

Forma: Indireta 

Duração:Temporária 

Temporalidade:Curto prazo 
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Reversibilidade:Reversível 

Abrangência:Regional 

Magnitude:Baixa 

Probabilidade:Baixa 

MEDIDAS MITIGADORAS 
Atendimento da legislação de segurança do trabalho para equipes próprias e terceirizadas 

Monitoramento da demanda adicional nos serviços básicos e apoio aos municípios no atendimento 
adicional a ser gerado pelo empreendimento 

Desnecessárias 

A implantação de um empreendimento de maior porte para os padrões regionais irá gerar 

deslocamento para os municípios de Muitos Capões e Ipê de trabalhadores contratados e 

eventualmente atração de pessoas em busca de ocupação no empreendimento. 

Tanto os trabalhadores contratados pelo empreendimento, quanto eventuais familiares que 

os acompanhem e também pessoas que venham a se deslocar em busca de ocupação no 

empreendimento, irão gerar um aumento da demanda de serviços públicos de saúde, 

educação, habitação, saneamento básico e demais serviços e estruturas dos municípios, 

principalmente em Ipê, devido à proximidade com o canteiro de obras. 

Parcialmente, através do aumento da receita dos municípios por conta do investimento a ser 

realizado e da dinamização da economia, os custos adicionais pelo aumento da demanda 

serão providos a partir da atividade do empreendimento. Contudo, tal efeito compensador dos 

custos irá ocorrer ao longo dos anos após o início da operação do empreendimento, enquanto 

o acréscimo de demanda de serviços e equipamentos públicos será mais intenso na fase de 

construção do empreendimento, estando, portanto, em descompasso com a receita adicional. 

Nos serviços de saúde, potencialmente o mais impactado, os atendimentos mais complexos, 

que via de regra são relacionados aos politraumas, caso ocorram, serão atendidos na rede 

de saúde de Ipê ou Vacaria, já que o serviço de saúde de Muitos Capões é bastante singelo. 

Considerando o perfil e a quantidade estimada dos trabalhadores a serem contratados, a 

contratação de grande parte dos trabalhos de serviços terceirizados e a curta duração das 

obras, não é previsto um grande movimento migratório, ainda que temporário, em direção à 

região do empreendimento. Não se espera que muitas famílias dos trabalhadores os 

acompanhem nesse período, fazendo com que a demanda por serviços públicos de 

educação, saúde e lazer não sejam sobrecarregados de forma significativa. 

A legislação de segurança do trabalho, pelo menos no que se refere à saúde ocupacional, já 

estabelece uma série de cuidados e procedimentos que minimizam o risco de acidentes e 

consequente geração de demanda de atendimento no sistema de saúde local. Além disso, o 
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monitoramento junto às secretárias e órgãos responsáveis pelo atendimento nas diversas 

áreas é necessário para eventual identificação do comprometimento destes serviços devido à 

demanda adicional do empreendimento, seguida das medidas adequadas para atende-las. 

Trata-se, portanto, de impacto indireto e negativo, com duração temporária e de curto prazo, 

cujos efeitos são reversíveis. A abrangência deste impacto é regional. 

A Tabela 8-48 mostra a valoração do impacto e a Tabela 8-49 apresenta a reavaliação da 

relevância deste impacto em presença das medidas recomendadas. 

Tabela 8-48 - Valoração do Impacto. 

ATRIBUTO CARACTERÍSTICA VALOR ATRIBUÍDO 

Natureza Negativa -1 

Forma Indireta 1 

Duração Temporária 1 

Temporalidade Curto prazo 2 

Reversibilidade Reversível 1 

Abrangência Regional 2 

Natureza x Soma -7 

Magnitude Baixa 2 

Probabilidade Baixa 1 

Relevância = (-7 x 2 x 1) = -14 MUITO PEQUENA RELEVÂNCIA 

Tabela 8-49. Reavaliação da Relevância do Impacto em Presença das Medidas Recomendadas.  

ATRIBUTO CARACTERÍSTICA VALOR ATRIBUÍDO 

Grau de resolução Médio 2 

Classificação final Pequena -28 

 

 

8.2.3.4 Interferência e restrições às propriedades onde será instalado o 

empreendimento 

Este impacto pode ser resumido da seguinte forma: 

AÇÕES CAUSADORAS 

Implantação PCH 

Implantação dos canteiros de obras e definição de área de segurança 

Construção de estradas de serviço 

Liberação dase áreas para formação do reservatório e APP 
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Implantação LT 

Construção de estradas de serviço e acesso às torres 

Obras civis (fundações das torres) 

Liberação das áreas da faixa de servidão 

Operação LT 
Manutenção das estruturas das linhas de transmissão de energia elétrica 

Manutenção dos acessos e faixas de servidão 

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 
Natureza:Negativa 

Forma: Direta 

Duração:Permanente 

Temporalidade:Curto prazo 

Reversibilidade:Irreversível 

Abrangência:Local 

Magnitude:Alta 

Probabilidade:Alta 

MEDIDAS MITIGADORAS 
Aquisição de áreas pelo empreendedor ou indenização pela faixa de servidão da linha de 

transmissão 
Manutenção adequada e regular de acessos e estradas de serviço durante a fase de construção da 

PCH e LT e a fase de operação da LT 

Parte da superfície da área das propriedades nas quais o empreendimento será instalado será 

afetada e se tornará indisponível para determinados usos pelos proprietários. Para a 

construção do barramento, casa de força e formação do reservatório serão adquiridas ou 

desapropriadas áreas correspondentes. Pela característica do reservatório, que não irá se 

expandir significativamente em relação ao curso atual do rio, não haverá necessidade de 

recomposição de acessos ou transposições. As áreas relativas às obras civis e formação do 

reservatório não irão impactar, significativamente, usos atuais. 

A instalação de linhas de transmissão em propriedades, especialmente propriedades rurais 

produtivas, representam restrições ao exercício de alguns tipos de atividades. A área ocupada 

pela instalação das torres é suprimida enquanto área produtiva, não mais permitindo outro 

tipo de utilização. A faixa de servidão do empreendimento, por sua vez, apresenta restrições 

para algumas atividades tendo em vista a altura máxima possível de vegetação para não 

oferecer risco à operação das linhas de alta tensão. 

A silvicultura é a atividade mais impactada, pois necessita ser suprimida dentro da faixa de 

servidão e mesmo em uma faixa de segurança próximo à faixa de servidão, tendo em vista o 

risco de tombamento sobre as torres e cabos. Na AID, entretanto, a silvicultura é uma 

atividade secundária. 
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Atividades agrícolas compatíveis com a altura máxima permitida, portanto, que podem ser 

realizadas sob as linhas de transmissão, sofrem algumas restrições quanto às práticas 

produtivas possíveis, tais como uso de aeronaves para pulverização, o que não é o caso na 

AID. A atividade pecuária é o tipo de uso menos impactado pela presença das linhas de 

transmissão, sendo que é o tipo de uso predominante na AID, contribuindo para a redução 

deste tipo de impacto. 

Eventualmente, benfeitorias existentes nas propriedades que não puderam ser desviadas por 

algum motivo serão suprimidas e indenizadas, caso ocorram. As propriedades com área 

menor poderão ser mais impactadas, proporcionalmente, que as propriedades maiores, uma 

vez que a faixa de servidão representa uma parcela proporcionalmente maior da área total e, 

nestas propriedades, muitas vezes é difícil remanejar atividades produtivas, como a relocação 

de parcelas de silvicultura. 

Os acessos e estradas de serviço, atualmente, comportam apenas tráfego local, com pequena 

circulação de veículos pesados. A realização das obras de implantação do empreendimento 

acarretará na movimentação de veículos e máquinas pesadas em vias de acesso locais, 

constituídas de estradas e servidões sem pavimentação e com pouca manutenção, conforme 

identificado pelo diagnóstico realizado. 

A movimentação relacionada com o empreendimento irá acelerar a degradação das 

condições de trafegabilidade destes acessos, gerando a emissão de particulado (poeira) nos 

períodos secos e propiciando a formação de atoleiros e erosões em períodos chuvosos. 

Aumenta, também, o risco de ocorrência de acidentes, tendo em vista a intensificação do 

tráfego. 

Assim, este e outros aspectos tais como a presença de trabalhadores, acionamento de 

máquinas e equipamentos, irão interferir na rotina ditada pela ocupação atual da área afetada. 

Embora se trate de uma área de perfil rural, a presença das atividades de construção sempre 

representa um fator de pressão e alteração das rotinas locais. Esta rotina atual será afetada, 

em diferentes graus, conforme a proximidade do empreendimento, localização da propriedade 

ao longo das vias de acesso a ele e das atividades desenvolvidas em cada propriedade 

afetada. 

Todos estes impactos são muito mais significativos na fase de obras, sendo que na fase de 

operação tenderão a se reduzir e se incorporar ao cotidiano da AID. 

Trata-se, portanto, de impacto direto e negativo, com duração permanente e de curto prazo, 

cujos efeitos não são reversíveis. A abrangência deste impacto é local. 
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A Tabela 8-50 mostra a valoração do impacto e a Tabela 8-51 apresenta a reavaliação da 

relevância deste impacto em presença das medidas recomendadas. 

Tabela 8-50 - Valoração do Impacto. 

ATRIBUTO CARACTERÍSTICA VALOR ATRIBUÍDO 

Natureza Negativa -1 

Forma Direta 2 

Duração Permanente 2 

Temporalidade Curto prazo 2 

Reversibilidade Irreversível 2 

Abrangência Local 1 

Natureza x Soma -9 

Magnitude Média 3 

Probabilidade Alta 3 

Relevância = (-9 x 3 x 3) = -81 GRANDE RELEVÂNCIA 

Tabela 8-51. Reavaliação da Relevância do Impacto em Presença das Medidas Recomendadas.  

ATRIBUTO CARACTERÍSTICA VALOR ATRIBUÍDO 

Grau de resolução Alto 1 

Classificação final Pequena -81 
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8.3 Análise Integrada do empreendimento  

A região onde se localiza a PCH Saltinho está intimamente relacionada aos primórdios da 

ocupação europeia nas terras sul-americanas, inicialmente de forma indireta, quando o gado 

vacum introduzidos por jesuítas espanhóis no início do Século XVII espalhou-se pelos campos 

da região missioneira e daí para todo o Pampa, incluindo os atuais Campos de Cima da Serra, 

quando, na década de 1640, bandeirantes paulistas à caça de índios para mão-de-obra 

escrava invadiram a região, obrigando a fuga dos jesuítas para a margem direita do rio 

Uruguai. 

A enorme reserva de valor representada pelo gado que se reproduzia livremente na vastidão 

dos campos sulinos foi apropriada pelos colonos portugueses que passaram a ocupar o atual 

território gaúcho a partir de meados do Século XVIII, quando as demarcação dos limites do 

tratado de Madrid e a distribuição de sesmarias deram início à economia estancieira baseada 

na exploração pecuária. 

A região de Vacaria (Baqueria de Los Pinares, segundo os jesuítas), que deve seu nome à 

esse passado pré-colonial, passou a ter um protagonismo ainda maior na incipiente economia 

da província a partir da descoberta do ouro das Minas Gerais na última década do Século 

XVIII, quando a demanda por charque para alimentar a mão-de-obra garimpeira e de mulas 

para o transporte entre o interior mineiro e litoral representou o primeiro ciclo de riqueza do 

extremo sul do território brasileiro. 

O “Caminho das Tropas”, que ligava a região produtora sulina e o grande mercado consumidor 

do sudeste, e que utilizava antigos caminhos indígenas, anteriores ao período colonial, teve 

em Vacaria entreposto de enorme importância estratégica, unindo o “Caminho da Vacaria”, 

ligando essa cidade à Cruz Alta, ao “Caminho de Viamão”, unindo essa localidade à Sorocaba, 

no interior de São Paulo. 

Os pastos abundantes, a disponibilidade de água e a necessidade de resguardar as tropas 

para a travessia do rio Pelotas estão associadas diretamente à ocupação permanente da 

região. 

Em termos fisiográficos a região faz parte dos “Campos de Cima da Serra”, localizados no 

extremo Nordeste do Estado, fazendo divisa ao Nordeste com o Estado de Santa Catarina e 

a leste com a Planície Litorânea. 

O relevo é suave, com recortes profundos de alguns rios. O substrato é de origem basáltica e 

sua borda oriental registra as maiores altitudes do Rio Grande do Sul, alcançando os 1.200 
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metros nos Aparados da Serra. Então há uma suave inclinação para oeste, em cujo limite as 

altitudes se situam em cerca de 900 metros. 

O clima predominante é do tipo Cfb (clima temperado húmido com verão temperado) na 

classificação climática de Köeppen, com temperaturas médias anuais inferiores a 18°C e a 

média do mês mais quente compreendida entre 18°C e 22°C.  

O rio Ituim, onde se pretende fazer a instalação da PCH Saltinho, faz parte da Sub-bacia 

Hidrográfica Taquari-Antas, na Região Hidrográfica do Guaíba (G040). O rio segue por um 

vale encaixado, de encostas íngremes onde podem ser encontrados remanescentes de 

vegetação arbórea nativa em bom estado de conservação, como revelam os resultados do 

diagnóstico ambiental. 

Em termos vegetacionais, a região abrigava originalmente um mosaico de áreas de vegetação 

herbácea ou “campos sulinos”, entremeados à vegetação da Floresta Ombrófila Densa (ou 

mata com araucária), nas áreas de relevo suave ondulado. Nos vales dos rios principais, em 

cotas inferiores às do Planalto, havia ainda áreas associadas à Floresta Estacional Decidual 

(ou floresta tropical caducifólia), onde a presença da araucária é menos conspícua e onde se 

observa um conjunto de espécies florestais distinto daquele associado às matas com 

araucária. 

Os dois municípios que compõem a Área de Influência Indireta (AII) para os estudos 

socioeconômicos, Ipê e Muitos Capões, apresentam uma economia baseada na 

agropecuária. Esse setor responde por mais da metade do PIB nos dois municípios, 

representando 72,8% desse indicador em Muitos Capões. As taxas de urbanização são 

bastante inferiores à verificada no Estado, corroborando a importância das áreas rurais para 

ambos. 

Os dois municípios ocupam basicamente áreas de relevo mais acidentado, notando-se uma 

maior variação em Muitos Capões, que em sua porção norte abriga áreas associadas 

diretamente aos campos sulinos em sentido estrito. 

Ipê particularmente teve sua formação vinculada diretamente à imigração italiana, sendo 

inicialmente denominado “Colônia São Luiz de França”, e seu desenvolvimento inicial esteve 

associado à indústria extrativa de madeira, que por muitos anos explorou a exuberante 

floresta que cobria vastas áreas dessa região do Rio Grande do Sul e o nome do município 

faz referência direta a uma das essências mais abundantes da região.  

Já Muitos Capões é de ocupação um pouco mais recente, tendo sua fundação associada à 

Capela de Santo Antônio dos Muitos Capões em 1901, na localidade de Raia da Capoeira. O 
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Município  de Muitos Capões foi instalado em 1997, emancipando-se de áreas pertencentes 

aos municípios de Esmeralda, Lagoa Vermelha e Vacaria. 

A área construção da barragem localiza-se, em linha reta, a 38 km da sede de Muitos Capões 

e 23 km de Ipê, evidenciando o caráter eminentemente rural da área de Influência Direta (AID) 

do empreendimento. 

Em termos da infraestrutura existente, destaca-se na área de estudo a presença do Trecho 

Sul da ferrovia “Tronco Principal Sul”, que acompanhando as diretrizes gerais de traçado do 

“Caminho das Tropas”, que liga a estação “Pinhalzinho”, na divisa entre Paraná e São Paulo, 

à estação “General Luz”, na região metropolitana de Porto Alegre. A AID do empreendimento 

situa-se entre as estações “Silva Vargas” (Município de Ipê) e “São João” (Município de 

Protásio Alves). Ambas as estações encontram-se desmanteladas, embora a ferrovia ainda 

seja operacional, a cargo da empresa Rumo Malha Sul S.A., que sucedeu à América Latina 

Logística – ALL, que, por sua vez, adquiriu os ativos da Rede Ferroviária Federal S.A., quando 

da concessão à iniciativa privada, em 1997. 

Como já foi destacado, o histórico de ocupação da região esteve inicialmente associado à 

pecuária extensiva, nos primórdios da colonização portuguesa, período em que as 

características naturais da vegetação autóctone oferecia condições favoráveis para a criação 

extensiva de gado, de uma forma relativamente integrada à paisagem natural. 

Posteriormente, com a chegada de colonos italianos a partir do terceiro quarto do Século XIX, 

a exploração madeireira e a agricultura colonial foram responsáveis por notáveis modificações 

na paisagem regional, com significativa redução das áreas florestadas e ampliação das áreas 

destinadas à agricultura.  

Em período mais recente, verifica-se uma expansão das áreas destinadas à silvicultura de 

Pinus, além de uma maior diversificação de culturas temporárias e permanentes, 

notadamente nas regiões onde o relevo permite a mecanização da lavoura. 

No local onde se pretende a implantação da PCH Saltinho predomina um mosaico de áreas 

destinadas à agropecuária nas porções mais elevadas, ao passo que nos locais de relevo 

mais acidentado, associados à calha do rio Ituim, são encontrados remanescentes florestais 

em distintos estágios sucessionais, estando as áreas em melhor estado de conservação 

associadas a locais onde a declividade impediu a remoção da cobertura arbórea. 

O empreendimento, prevê, portanto, a ocupação de áreas já modicadas em maior ou menor 

grau por atividades antrópicas, com as áreas destinadas à agricultura, silvicultura e pastagens 

respondendo por mais da metade da AID do empreendimento. Ainda assim, a presença de 

remanescentes florestais é relevante e sua incorporação à futura APP do reservatório e 
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adequada gestão das áreas de reserva legal das propriedades contíguas, consubstanciada 

no Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório – PACUERA poderá 

representar a garantia de que a construção da PCH Saltinho não implicará em uma 

degradação significativa da situação em que se encontram os ambientes associados à sua 

AID. 

É importante que se tenha em conta, ainda, que a PCH Saltinho será construída praticamente 

sobre outro empreendimento de menor dimensão, com um reservatório e um barramento já 

instalados há décadas, sendo que as alterações que causaram no ambiente natural já estão 

incorporadas à dinâmica do ambiente. 

O alagamento necessário para a formação do reservatório por certo representa um impacto 

importante, mas sua magnitude assume proporções mais modestas nesse quadro em que já 

há um impacto pregresso. Além disso, as alterações no regime do rio, com consequentes 

mudanças nas características físicas e químicas da água e a interrupção das rotas 

migratórias, no presente caso podem ser considerados impactos pouco relevantes, visto que 

a nova configuração de barramento será responsável apenas por um aumento no trecho 

lêntico. 

8.4 Análise de efeitos sinérgicos e cumulativos 

Os efeitos sinérgicos e cumulativos de um empreendimento hidrélétrico ocorrem quando há 

outros empreendimentos do mesmo tipo no curso de água em locais relativamente próximos 

de maneira que os efeitos de um empreendimento a montante seja percebido a jusante. 

No caso do rio Ituim não existem outras hidrelétricas em seu curso, desde suas nascentes a 

cerca de 120 quilômetros da PCH Saltinho, até a PCH da IIlha, no rio da Prata, 59 quilômetros 

a jusante. 

Um aspecto que deve ser abordado em relação a empreendimentos hidrelétricos é a 

interrupção de rotas migratórias de peixes, uma vez que os barramentos localizados em uma 

bacia hidrográfica são elementos causadores de impactos cumulativos. Entretanto, a PCH 

Saltinho possui a peculiaridade de estar localizada imediatamente a montante de uma queda 

d’água vertical, com 12 metros de altura, que é um obstáculo intransponível para todas as 

espécies de peixes, migradores ou não. Dessa forma, os impactos relacionados à interrupção 

de rotas migratórias não se efetivarão após a implantação da PCH Saltinho. 

Com relação aos ambientes terrestres do entorno do reservatório e às comunidades animais 

e vegetais associadas a eles, se espera que ocorra uma pequena melhoria na conectividade 
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proporcionada pela formação ciliar. Atualmente a margem esquerda do reservatório da PCH 

existente é afetada, em grande extensão, por grandes plantios de Pinus, que sabidamente 

são ambientes pouco atraentes para a maioria das espécies animais e excludentes das 

espécies vegetais nativas. A obrigação de recompor e preservar a APP do reservatório, que 

será maior que o que existe hoje, vai representar um incremento na mata ciliar e a garantia 

da conectivadade representada pelas florestas ripárias. A importância da vegetação ciliar 

nativa, em comparação com as zonas afetadas pelos pinhais, foi comprovada nas 

amostragens realizadas, que indicaram uma menor riqueza de espécies vegetais e animais 

nas áreas da margem esquerda no trecho médio do reservatório. Em uma escala regional, a 

implantação ou recuperação de matas ciliares em uma suposta sequência de barramentos 

seria um impacto sinérgico bastante positivo.Merece menção ainda a alteração da qualidade 

das águas por conta da formação do reservatório. Em primeiro lugar deve ser evidenciado 

que este impacto já ocorreu quando da instalação da hidrelétrica existente no local. Além 

disso, a PCH Saltinho se localiza no segmento intermediário do rio que apresenta fortes 

desníveis revelados pela grande quantidade de cachoeiras a jusante, além do próprio Saltinho 

que dá nome à PCH. Essas formações se constituem em locais onde a água sofre forte 

oxigenação por conta do turbilhonamento inerente à sua passgem pelos trecho 

encachoeirados, ocorrendo assim a depuração de eventuais déficits de oxigênio ou acúmulos 

de matéria orgânica advindos da água vertida do reservatório. 

Ainda com relação aos aspectos físicos das águas da bacia, é importante destacar que a 

carga de sedimentos carregada pelo rio Ituim, por estar localizado em uma bacia assentada 

em rochas basálticas, e relativamente baixa, na comparação com rios localizados no Planalto 

Médio ou na Depressão Central. O acúmulo de sedimentos nos reservatórios, quando ocorre 

uma sequência de barramentos, é bastante preocupante e se trata de um importante impacto 

sinérgico, que também não se fará presente no caso da PCH Saltinho. 

Como as nascentes do Ituim e a bacia de contribuição do futuro reservatório da PCH Saltinho 

se localizam em uma região com predominância de campos de pastejo, com algum destaque 

para zonas de silvicultura de Pinus, não há qualquer expectativa de que venham a ocorrer 

problemas relacionados à poluição e que possam ser maximizados por uma possível 

sequencia de reservatórios. 

Nesse contexto, considerando a alta capacidade de depuração do rio, a baixa carga de 

sedimentos esperada e a ausência de fontes de poluição na bacia, não há qualquer motivo 

para supor que a implantação da PCH Saltinho, em conjunto com outros empreendimentos 

da bacia, possa vir a criar uma sinergia de impactos ou de ações causadoras destes que 

venha a prejudicar a qualidade das águas do rio Ituim e da sub-bacia na qual se insere. 
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Com relação ao meio antrópico, onde deve ser considerada a baixa densidade demográfica 

da região, é correto afirmar que os empreendimentos hidrelétricos só não passam 

despercebidos da maior parte da população porque existem placas indicativas junto as 

estradas e suas linhas de transmissão são bastante visíveis. Com relação a essas estruturas 

e também à subestação interligadora que vai receber a carga da PCH Saltinho é que se pode 

afirmar que haverá alguma sinergia dos impactos, sobretudo sobre o aspecto paisagístico. 

Nas proximidades da subestação haverá uma maior densidade de linhas e mesmo que sejam 

de pequeno porte (69 kV, geralmente) deverão causar um efeito negativo na questão cênica. 

A magnitude desse impacto é difícil de avaliar e medir em função da carga de subjetividade 

do tema, mas é correto afirmar que nesse trecho ocorrerá um aumento em função do 

sinergismo. 

  



  

493 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH SALTINHO 

 

8.5 Matriz de impactos 

A seguir (Tabela 8-52) é apresentada a matriz na qual estão computados todos os aspectos 

valorados. 

No âmbito do meio físico, dos 12 impactos sobre o meio físico, apenas a alteração das 

características físicas-químicas das águas superficiais e o aumento da sedimentação e 

assoreamento do rio ituim apresentaram valores de importância média. O restante dos 

impactos apresentou valores de pequena importância. Algumas das ações mitigadoras para 

estes dois maiores impactos, está a revegetação das encostas, a instalação da rede de 

drenagem no canteiro de obras e acessos para controle do assoreamento e o controle da 

emissão de efluentes e disposição de resíduos sólidos gerados para combater as possíveis 

alterações das águas superficiais. 

No que tange ao meio biótico, seis impactos se destacam pela sua relevância. Três deles são 

inter-relacionados: supressão da vegetação e suas consequências sobre a diversidade 

biológica e fragmentação de remanescentes, perda de espécies vegetais protegidas, ambos 

negativos; e os ganhos ambientais com a implantação da Área de Preservação Permanente 

no entorno do reservatório (positivo). 

No meio antrópico, existem quatro impactos identificados, sendo dois positivos e dois 

negativos. Destes, o impacto positivo do aumento de disponibilidade de energia elétrica é o 

que possui maior relevância no estudo socioeconômico. Sua importância reside no aporte de 

recursos para os municípios e na qualidade de vida para os habitantes. 

. 
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Tabela 8-52 – Matriz de classificação final dos impactos ambientais. 
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Meio Físico 

1 Erosão do Solo  X X 
N D T CP R A B M P A P 

-1 2 1 2 1 1 2 2 -28 1 -28 

2 
Alteração das Características 

Químicas dos Solos   X 
N D T CP R L M B P A P 

-1 2 1 2 1 1 3 1 -21 1 -21 

3 
Aumento da Instabilidade dos 

Taludes  X X 
N I T CP R L M M P A P 

-1 1 1 2 1 1 3 2 -36 1 -36 

4 
Alteração das Características 
Físicas e Químicas das Águas 

Superficiais 
 X  

N D Per CP R L M M P M M 

-1 2 2 2 1 1 3 2 -48 2 -96 

5 Alterações no Microclima  X  
N I T LP Ire L M B MP B P 

-1 1 1 1 2 1 3 1 -18 3 -54 

6 
Aumento da Sedimentação e 

Assoreamento do rio Ituim  X 
 N D T CP R L M M M B M 

 -1 2 1 2 1 1 3 2 -42 3 -126 

7 
Indução de Sismicidade e Abaloos 

Geológicos   X 
N D Per CP R L B B MP B P 

-1 2 2 2 1 1 2 1 -14 3 -42 

Legenda: A: Alto; B: Baixa; CP: Curto Prazo; D: Direta; G: Grande; I: Indireta; Ire: Irreversível; L: Local; LP: Longo Prazo; M: Média; MP: Muito Pequena; MG: Muito Grande; N: Negativa;  NA: Não Se 
Aplica; P: Pequena; Per: Permanente; Po: Postiva; T: Temporária; R: Reversivel.  
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Meio Físico 

8 
Alteração no Nível do Lençol 

Freático  X X 
N D P CP R L B B MP B P 

-1 2 2 2 1 1 2 1 -16 3 -54 

9 
Alteração das Características 
Físicas e Químicas das Águas 

Subterrâneas 
  X 

N D P CP R L B B MP M P 

-1 2 2 2 1 1 2 1 -16 2 -32 

10 
Emissão de Poeiras e Material 

Particulado  X X 
N D P CP R L B B MP B P 

-1 2 2 2 1 1 2 1 -16 3 -48 

11 
Alteração das Características 
Físicas e Químicas das Águas 

Superficiais 
 X  

N D T CP R L B A P A P 

-1 2 1 2 1 1 2 3 -42 1 -42 

12 
Emissão de Gases, Geração de 

Ruídos e Vibração  X  
N D T CP R L B A P A P 

-1 2 1 2 1 1 2 3 -42 1 -42 

Legenda: A: Alto; B: Baixa; CP: Curto Prazo; D: Direta; G: Grande; I: Indireta; Ire: Irreversível; L: Local; LP: Longo Prazo; M: Média; MP: Muito Pequena; MG: Muito Grande; N: Negativa;  NA: Não Se 
Aplica; P: Pequena; Per: Permanente; Po: Postiva; T: Temporária; R: Reversivel 
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MPACTOS 

Fase Critérios / Classificação 
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Meio Biótico 

1 
Alteração na Cobertura e 

Supressão Vegetal  X  
N D P CP Ire L M A G B M 

-1 2 2 2 2 1 2 3 -81 2 -162 

2 
Supressão vegetal – espécies 

ameaçadas de extinsão ou imunes 
ao corte 

 X  
N D P CP Ire L M M G B M 

-1 2 2 2 2 1 2 2 -54 3 -162 

3 
Implantação das Áreas de 

Preservação Permanente (APP) do 
reservatório 

X  X 
Po D P CP I L A A MG A MG 

1 2 2 2 2 1 4 3 108 3 324 

4 
Aumento das Populações de 

Macrófitas Aquáticas   X 
N I T LP R L B M P A P 

-1 1 1 1 1 1 2 2 -24 1 -24 

5 
Mudança na Composição da 

Fauna Terrestre X X X 
N D T CP R R M M M M M 

-1 2 1 2 1 2 3 2 -48 2 -96 

6 
Mudança na Composição da 

Fauna Aquática X  X 
N D P CP I L M A G B G 

-1 2 2 2 2 1 3 3 -81 3 -243 

Legenda: A: Alto; B: Baixa; CP: Curto Prazo; D: Direta; G: Grande; I: Indireta; Ire: Irreversível; L: Local; LP: Longo Prazo; M: Média; MP: Muito Pequena; MG: Muito Grande; N: Negativa;  NA: Não Se 
Aplica; P: Pequena; Per: Permanente; Po: Postiva; T: Temporária; R: Reversivel 
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MPACTOS 

Fase Critérios / Classificação 
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Meio Socioeconômico 

1 
Geração de emprego, aumento da 
renda e dinamização da economia  X X 

Po D T CP R R M A G 
NA NA 

1 2 1 2 1 2 3 3 72 

2 
Aumento da disponibilidade de 

energia elétrica   X 
Po D T CP R R A A MG 

NA NA 
1 2 1 2 1 2 4 3 96 

3 
Aumento da demanda por serviços 
públicos nos municípios atingidos   X 

N I T CP R R B B MP M P 

-1 1 1 2 1 2 2 1 -14 2 -28 

4 
Interferência e restrições às 

propriedades onde será instalado o 
empreendimento 

 X X 
N D P CP I L M A G A P 

-1 2 2 2 2 1 3 3 -81 1 -81 

Legenda: A: Alto; B: Baixa; CP: Curto Prazo; D: Direta; G: Grande; I: Indireta; Ire: Irreversível; L: Local; LP: Longo Prazo; M: Média; MP: Muito Pequena; MG: Muito Grande; N: Negativa;  NA: Não Se 
Aplica; P: Pequena; Per: Permanente; Po: Postiva; T: Temporária; R: Reversivel 
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9 MEDIDAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS 

A condução das obras de instalação da PCH Saltinho contará com um conjunto de ações 

voltadas para a mitigação e compensação dos impactos que representarão a vertente 

operacional da gestão ambiental das obras.  

O arranjo integrado destas medidas de controle ambiental constituirá o compromisso do 

empreendedor em garantir a execução das obras respeitando as deliberações do Estudo de 

Impacto Ambiental, as normas legais correlatas e as condições da FEPAM, garantindo a 

manutenção da qualidade ambiental na região.  

A descrição em moldes executivos destas ações será objeto da próxima fase do processo de 

Licenciamento Ambiental, quando será apresentado o Plano Básico Ambiental. Entretanto 

cabe, neste momento, apresentar a súmula os programas ambientais que reúnem as 

atividades de controle ambiental. 

9.1 MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS 

Neste capítulo são descritas as medidas mitigadoras e compensatórias aplicáveis aos 

impactos descritos no capítulo anterior. A apresentação sintetiza a lista de impactos 

apresentada anteriormente, sendo que as medidas são relacionadas aos impactos 

causadores. 

9.1.1 MEIO FÍSICO 

Tabela 9-1. Medidas mitigadoras para o Meio Físico. 

Impactos Medida Mitigadora / Compensatória 

1. Erosão do solo 

- Implantação de estruturas respeitando as curvas de 
nível e drenagens  
- Execução de drenagens superficiais 
- Recuperação de áreas degradadas 

2. Alteração das características 
químicas dos solos 

- Educação dos trabalhadores 
- Manutenção eficiente de máquinas e equipamentos 
- Instalação de kits de contenção de derramamentos 
- Implantação de caixas de contenção em oficinas 
- Implantação de pisos impermeáveis em oficinas 

3. Aumento da Instabilidade de 
Taludes 

- Controle da estabilidade dos taludes 
- Revegetação de áreas de encosta 

4. Alteração das Características 
Físicas e Químicas das Águas 
Superficiais 

- Controle da emissão de efluentes 
- Tratamento e disposição adequada dos resíduos 
- Retirada da matéria orgânica da área a ser alagada 
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Impactos Medida Mitigadora / Compensatória 

- Revegetação de áreas de encosta 

5. Alterações no Microclima - Não há 

6. Aumento da Sedimentação e 
assoreamento do rio Ituim 

- Execução de drenagem superficial no canteiro de obras 
- Instalação de canaletas de drenagem nos acessos 
- Revegetação das encostas 

7. Indução de Sismicidade e Abalos 
Geológicos - Não há 

8. Alteração do Nível do Lençol 
Freático - Não há 

9. Alteração das Características 
Físicas e Químicas das Águas 
Subterrâneas 

- Monitoramento da qualidade das águas superficiais 
- Monitoramento da qualidade das águas subterrâneas 
- Gerenciamento da bacia de acumulação 

10. Ocorrência da Estratificação - Sem necessidade de mitigação. 

11. Emissão de Poeiras e Material 
Particulado 

- Aspersão de água nas estradas, acessos e canteiro 
- Cobertura com lona de material transportado 

12. Emissão de Gases, Geração de 
Ruídos e Vibrações 

- Cumprimento da norma ABNT 9714 de emissão de 
ruídos 
- Cumprimento das normas PROCONVE de emissão de 
gases 
- Cobertura com lona de material transportado 

 

9.1.2 MEIO BIÓTICO 

Tabela 9-2. Medidas mitigadoras para o Meio Biótico. 

Impactos Medida Mitigadora / Compensatória 

1. Alteração na Cobertura e Supressão 
de Vegetação 

- Resgate da flora  
- Revegetação das margens e APP 
- Manutenção da mata ciliar do reservatório 

2. Implantação das Áreas de 
Preservação Permanente (APP) do 
reservatório 

- Manutenção periódica e monitoramento dos plantios 

3. Aumento das Populações Macrófitas 
Aquáticas - Monitoramento e controle de macrófitas 



  
 

500 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH SALTINHO 

 

Impactos Medida Mitigadora / Compensatória 

4. Mudanças na Composição da 
Fauna Terrestre 

- Resgate e salvamento da fauna 
- Controle da caça e apanha 
- Controle de velocidade de tráfego 
- Revegetação das margens e APP 
- Manutenção da mata ciliar do reservatório 

5. Mudanças na Composição da 
Fauna Aquática 

- Resgate e salvamento da fauna aquática 
- Controle da pesca 
- Revegetação das margens e APP 
- Manutenção da mata ciliar do reservatório 

 

9.1.3 MEIO SOCIOECONÔMICO 

Tabela 9-3. Medidas mitigadoras para o Meio Socioeconômico. 

Impactos Medida Mitigadora / Compensatória 

1. Geração de Emprego, Aumento da 
Renda e Dinamização da Economia - Sem necessidade de mitigação 

2. Aumento da Disponibilidade de 
Energia Elétrica - Sem necessidade de mitigação 

3. Aumento da Demanda por Serviços 
Públicos nos municípios Atingidos 

- Atendimento da legislação de segurança do trabalho 
para equipes próprias e terceirizadas 
- Monitoramento da demanda adicional nos serviços 
básicos e apoio aos municípios no atendimento adicional 
a ser gerado pelo empreendimento 

4. Interferência e Restrições às 
Propriedades onde Será Instalado o 
Empreendimento 

- Aquisição de áreas pelo empreendedor ou indenização 
pela faixa de servidão da linha de transmissão 
- Manutenção adequada e regular de acessos e estradas 
de serviço durante a fase de construção da PCH e LT e a 
fase de operação da LT  
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9.2 PROGRAMAS AMBIENTAIS 

Este documento, incorporado ao processo administrativo 50502-05.67/18-1 LPER, contém as 

súmulas dos programas e planos ambientais que deverão ser implantados nas áreas de 

influência da PCH Saltinho, tendo início em momento anterior ao início das obras de 

implantação da mesma, visando mitigar os efeitos dela decorrentes sobre os descritores 

ambientais locais e regionais. 

Trata-se de uma atualização do que fora apresentado junto ao Estudo de Impacto Ambiental 

do empreendimento, tendo sido reformulada em parte à luz das modificações levadas a efeito 

no projeto de engenharia, que por sua vez representaram importantes melhorias e diminuição 

das interferências sobre pontos de destacado valor paisagístico. 

9.2.1 PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL (PGA) 

O PGA será implementado desde a emissão da Licença de Instalação e se estenderá durante 

todo o período de construção. Na fase de operação, algumas atividades de coordenação de 

monitoramentos e emissão de relatórios comporão a gestão ambiental do empreendimento. 

9.2.1.1 Objetivos  

Esse programa visa criar uma estrutura organizacional que possibilite, tanto ao empreendedor 

quanto ao órgão de fiscalização ambiental, verificar a implantação e a eficácia das ações 

propostas para mitigar os impactos ambientais e diagnosticar desvios, propondo medidas 

corretivas necessárias durante o andamento das obras. Este é o programa que coordena 

todos os outros programas do Plano Básico Ambiental. 

9.2.1.2 Justificativa 

O programa de gestão ambiental justifica-se pela necessidade de intercâmbio permanente 

entre os programas ambientais do PBA. Deverá organizar e compatibilizar a implantação dos 

programas ambientais do PBA, avaliando, aprimorando e acompanhando a execução das 

etapas de cada um, bem como interferindo diretamente na busca do sincronismo entre as 

atividades e na otimização dos resultados. Caberá ao gerenciamento decidir por revisões do 

PBA sempre que houver necessidade de ajuste de programas e/ou procedimentos, ou devido 

a novas demandas, além de cumprir com a responsabilidade de interlocução com os órgãos 

licenciadores. 
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9.2.1.3 Público-alvo 

O Programa de Gestão Ambiental tem papel fundamental na articulação com as diversas 

instituições parceiras, com os órgãos de fiscalização e com a população interessada no 

processo, no que tange aos aspectos de integração ambiental do empreendimento. 

9.2.1.4 Interrelação com outros programas  

O PGA atuará junto aos executores de todos os outros programas ambientais e proverá o 

empreendedor de informações sobre o atendimento de condições estabelecidas no processo 

de licencimento, bem como encaminhará relatórios periódicos à FEPAM. 

9.2.2 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

O programa de comunicação social será executado durante a fase de instalação da PCH. 

9.2.2.1 Objetivos  

O programa tem como objetivo informar, em caráter oficial, os segmentos sociais envolvidos 

sobre o desenvolvimento das obras e dos programas ambientais a serem aplicados, além de 

identificar e esclarecer as principais dúvidas da população. 

9.2.2.2 Justificativa 

Obras como a da implantação da PCH Saltinho geram impactos, curiosidades e dúvidas na 

população afetada e do entorno do empreendimento. Para minimizar essas expectativas, será 

importante o papel da comunicação, através deste programa, entre o empreendedor e todos 

os segmentos sociais envolvidos, a fim de proporcionar a divulgação de informações relativas 

ao empreendimento e aos programas ambientais a serem aplicados.  

9.2.2.3 Público-alvo 

O programa tem como público alvo as comunidades e cidades afetadas pelo empreendimento. 

9.2.2.4 Interrelação com outros programas  

O programa possui relação com as atividades de educação ambiental e com a gestão 

ambiental da PCH. 
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9.2.3 PROGRAMA DE DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES 

O programa de desapropriações e indenizações terá início ainda na fase de planejamento e 

será finalizado durante a vigência da Licença Prévia. 

9.2.3.1 Objetivos  

O objetivo do presente programa é viabilizar a negociação entre o empreendedor e os 

proprietários lindeiros ao empreendimento que serão afetados de alguma forma, seja por 

perda de parte de suas propriedades ou pela necessidade de passagem de veículos durante 

a fase de obras. 

9.2.3.2 Justificativa 

A implantação de um empreendimento hidrelétrico envolve a modificação da cobertura do solo 

em porções significativas do terreno, especialmente na formação do reservatório e sua 

respectiva área de preservação permanente. O empreendedor deve se tornar o proprietário 

dessas terras através de compra direta e/ou arrendamento e eventualmente, declaração de 

utilidade pública, caso em que deve prover o proprietário da indenização definida pela justiça.  

9.2.3.3 Público-alvo 

O programa tem como público alvo os proprietários lindeiros ao empreendimento. 

9.2.3.4 Interrelação com outros programas  

O programa deverá ser executado após a emissão da Licença Prévia e finalizado antes da 

obtenção da Licença de Instalação, ou seja, em momento prévio ao início das obras do 

empreendimento. 

9.2.4 PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DO TERRITÓRIO E DA INFRAESTRUTURA 

AFETADA 

O programa será executado durante a fase de implantação do empreendimento. 

9.2.4.1 Objetivos  

O programa tem por objetivo promover a relocação ou adequação de estruturas que 

eventualmente venham a ser atingidas pelo empreendimento. A análise executada na área a 

ser afetada não indicou a necessidade de intervenção em qualquer estrutura física, não sendo 
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esperada qualquer tipo de interferência. A interferência mais importante se dará com a linha 

de transmissão da PCH Chimarrão, que possui cronograma de implantação mais adiantado 

que o da PCH Saltinho. Deverá haver compartilhamento das estruturas, que seguirão traçado 

similar ao da rodovia vicinal que liga a região do empreendimento com a vila Ituim. 

9.2.4.2 Justificativa 

Este programa justifica-se pela ocorrência de linhas de transmissão, estradas e uma ferrovia 

na área de influência da linha de transmissão que podem necessitar de adequações ou 

obtenção de autorização para o cruzamento desses elementos de infraestrutura. A linha férrea 

e suas estruturas não deverão ser afetadas, ainda que fiquem próximas ao empreendimento. 

9.2.4.3 Público-alvo 

O programa tem como público alvo os proprietários ou administradores da infraestrutura 

afetada. 

9.2.4.4 Interrelação com outros programas  

O programa possui relação com as atividades de comunicação social e com o programa de 

gestão ambiental do empreendimento. 

9.2.5 PROGRAMA DE APOIO ÀS COMUNIDADES E MUNICÍPIOS AFETADOS 

O programa será executado durente a fase de implantação do empreendimento. 

9.2.5.1 Objetivos  

A partir de um levantamento da infraestrutura de saúde e do acompanhamento do processo 

saúde-doença na região, o programa tem como objetivos auxiliar a administração municipal a 

elaborar um sistema de vigilância epidemiológica voltada à prevenção da introdução e 

controle de vetores existentes, difundir informações relacionadas ao tema e oportunizar 

convênios com secretarias de saúde para treinamentos e capacitação de funcionários. 

9.2.5.2 Justificativa 

Este programa justifica-se pelo incremento populacional durante a fase de obras que poderá 

provocar algumas modificações no meio socioeonômico, especialmente sobre ao serviços 

públicos de saúde. Acidentes de trabalho, contato com focos de vetores de doenças e, 
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eventualmente, com animais peçonhentos são as causas mais comuns que podem 

incrementar a demança nos serviços de saúde. 

9.2.5.3 Público-alvo 

O programa tem como público alvo as secretarias de saúde dos municípios de Ipê e Muitos 

Capões, além de moradores da região e trabalhadores da obra do empreendimento. 

9.2.5.4 Interrelação com outros programas  

O programa possuirá relação com as atividades de comunicação social, educação ambental, 

plano ambiental para a construção e programa de gestão ambiental. 

9.2.6 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

O Programa de Educação Ambiental será implementado durante a fase de construção do 

empreendimento, devendo ser reavaliado para a fase de operação. 

9.2.6.1 Objetivos  

O Programa de Educação Ambiental (PEA) busca reduzir e compensar parte das 

transformações socioambientais ocorridas em detretimendo da instação e operação do 

empreendimento. O programa propicia o desencadeamento de um processo crescente de 

ações coletivas e individuais no sentido da preservação da qualidade ambiental regional.  

9.2.6.2 Justificativa 

No contexto da implantação de uma empreendimento hidrelétrico, é exigida a realização do 

Programa de Educação Ambiental devido as transformações socioambientais que decorrem 

tanto das obras como da presença do empreendimento em operação na região. 

9.2.6.3 Público-alvo 

O público alvo do Programa de Educação Ambiental será composto pela comunidade lindeira, 

principalmente proprietários que tenham em suas áreas nascentes de cursos d’água afluentes 

do rio Ituim e ainda o contingente de trabalhadores alocados para as obras e a comunidade 

do entorno do empreendimento. 
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9.2.6.4 Interrelação com outros programas  

O programa terá relação com os diversos programas de monitoramento, PAC, PACUERA, 

Programa de Implantação e Monitoramento da APP, Programa de Apoio aos Municípios e de 

Comunicação Social. 

9.2.7 PLANO AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO (PAC) 

O programa será implementado durante a fase de construção do empreendimento. 

9.2.7.1 Objetivos  

O Programa Ambiental para Construção tem a função de indicar critérios técnicos e 

procedimentos operacionais que definam medidas de controle e ações para prevenir e reduzir 

os impactos ambientais decorrentes das obras de engenharia para implantação do 

empreendimento. Assim, o objetivo geral deste programa é o de assegurar que as obras sejam 

implantadas em condições de segurança, evitando danos ambientais às áreas de trabalho e 

adjacências. 

9.2.7.2 Justificativa 

Pelo fato de interferirem expressivamente no meio ambiente, as obras de engenharia 

requerem medidas de controle e ação para prevenir e reduzir os impactos ambientais 

decorrentes. A prioridade será buscar sempre a minimização dos efeitos negativos da etapa 

de construção.  

Este plano justifica-se pela necessidade de estabelecimento de práticas preventivas que 

devem integrar os métodos de trabalhos das empreiteiras construtoras, para que as atividades 

de construção minimizem os impactos ambientais.  

9.2.7.3 Público-alvo 

O PAC tem como público alvo as empresas envolvidas com o processo de construção da PCH 

e da linha de transmissão. 

9.2.7.4 Interrelação com outros programas  

O PAC terá interface com os programas de Gestão Ambiental, Educação Ambiental, 

Comunicação Social, PRADA, Controle de Processos Erosivos e Reestruturação do Território 

e da Infraestrutura afetada. 
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9.2.8 PROGRAMA DE REMOÇÃO DE ESTRUTURAS E LIMPEZA DO RESERVATÓRIO 

O programa será implementado durante a fase de construção do empreendimento. 

9.2.8.1 Objetivos  

O programa tem por objetivos a remoção de estruturas que possam a representar fontes 

pontuais de poluição, bem como o controle do desmatamento na área a ser alagada, visando 

a preservação da qualidade da água no reservatório e à jusante. 

9.2.8.2 Justificativa 

A implantação de um aproveitamento hidrelétrico em um corpo de água com características 

lóticas incorre em profunda e abrupta alteração de seu regime hídrico para a condição lêntica. 

A retenção da água sob a forma de um reservatório propicia o incremento de processos 

capazes de gerar alterações em parâmetros físicos, químicos e biológicos, ou seja, na 

qualidade da água. Tais alterações têm suas intensidades potencializadas por determinados 

fatores entre os quais se destacam a quantidade de matéria orgânica e inorgânica presente 

na bacia de acumulação. 

9.2.8.3 Público-alvo 

O programa tem como público alvo os responsáveis pelo desmatamento e pela remoção de 

estruturas de natureza antrópica que porventura existam na área do reservatório. 

9.2.8.4 Interrelação com outros programas  

O programa deverá estabelecer procedimentos integrados com Programa de Resgate de 

Flora e Germoplasma, Programa de Afugentamento, Resgate e Monitoramento da Fauna 

Terrestre e o Programa de Monitoramento de Qualidade da Água. 

9.2.9 PROGRAMA DE INTERVENÇÃO E MANEJO DA VEGETAÇÃO 

O programa será executado durante a fase de implantação do empreendimento. 

9.2.9.1 Objetivos  

Os objetivos do programa são atuar no planejamento e na execução do desmatamento de 

maneira a atenuar os impactos dessa atividade tanto sobre os recursos bióticos como sobre 
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o meio físico; promover o mapeamento e manejo de exemplares de espécies vegetais 

protegidas por lei. 

9.2.9.2 Justificativa 

Este programa justifica-se pela necessidade de intervenções sobre porções do território 

cobertas por florestas tanto na área das obras das infraestruturas, quanto na porção a ser 

alagada pela formação do reservatório. A supressão da vegetação deve ser planejada e e 

executada levando-se em consideração aspectos relativos à fauna terrestre (afugentamento 

e resgate), à ocorrência de espécies vegetais passíveis de relocação (epífitas e plântulas) e 

de transplante,bem como situações de risco de deslizamentos. 

9.2.9.3 Público-alvo 

O programa tem como público alvo as empresas responsáveis pela supressão da vegetação.  

9.2.9.4 Interrelação com outros programas  

As atividades do programa deverão ser executadas em consonância com as ações dos 

programa de resgate de flora e germoplasma, controle de processos erosivos, afugentamento, 

resgate e monitoramento da fauna aquática e gestão ambiental. 

9.2.10 PROGRAMA DE RESGATE DE FLORA E GERMOPLASMA 

O programa será executado durante a fase de implantação do empreendimento. 

9.2.10.1 Objetivos  

O principal objetivo deste programa é a mitigação dos impactos causados às comunidades 

vegetais pela implantação da PCH Saltinho, através da preservação da diversidade biológica 

da flora regional. 

9.2.10.2 Justificativa 

A vegetação encontrada na região de implantação do empreendimento envolve um conjunto 

de espécies que devem receber atenção especial, destacando espécies de importância para 

a conservação, como espécies raras, endêmicas ou ameaçadas de extinção. Nesse contexto, 

justifica-se a adoção de procedimentos como resgate e relocação de propágulos, epífitos, 

sementes e transplantes de exemplares de espécies protegidas que permitam esse tipo de 

manejo. 
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9.2.10.3 Público-alvo 

O programa tem como público alvo as equipes de acompanhamento e execução do 

desmatamento. 

9.2.10.4 Interrelação com outros programas  

Os programas de afugentamento, resgate e monitoramento da fauna terrestre e gestão 

ambiental possuirão atuação em estreita relação com este e os resultados dos procedimentos 

poderão ser oportunidades para atividades de educação ambiental. 

9.2.11 PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DA APP 

Este programa será desenvolvido durante as fases de implantação e operação da PCH 

Saltinho. 

9.2.11.1 Objetivos  

O cercamento da APP do reservatório, a preservação da vegetação ciliar do rio Ituim e de 

seus tributários, a promoção da recuperação das porções desprovidas de cobertura florestal 

e da manutenção das formações remanescentes, bem como seu monitoramento, constituem 

os objetivos deste programa. 

9.2.11.2 Justificativa 

Este programa justifica-se pela necessidade de isolamento da área de preservação 

permanente do reservatório para que sua recuperação e cumprimento das funções ecológicas 

relacionadas à manutenção da biota e da qualidade dos recursos hídricos sejam efetivas. 

Além da eliminação do acesso do gado à APP, é necessário promover a aceleração da 

recuperação da cobertura vegetal nativa através de técnicas de adensamento e atrativos à 

fauna dispersora de sementes. Considerando ainda que a implantação do projeto afetará 

cursos d’água afluentes da margem esquerda do rio Ituim, esse programa deverá incluir 

atividades de preservação de seus ambientes e elementos naturais. 

9.2.11.3 Público-alvo 

O programa tem como público alvo o empreendedor, responsável pela implementação das 

ações e proprietários lindeiros que possuam em suas áreas nascentes de afluentes do futuro 

reservatório. 
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9.2.11.4 subprograma de preservação das nascentes 

As atividades relacionadas especificamente às pequenas drenagens localizadas na margem 

esquerda do rio Ituim, na área diretamente afetada pela implantação da PCH, serão 

agregadas no presente subprograma e envolveram intensas relações com o programa de 

monitoramento de fauna, visto que a manutenção das comunidades bióticas é um dos 

objetivos principais, programa de Educação Ambiental, já que a preservação de nascentes e 

suas áreas de entorno, localizadas em propriedades lindeiras, depende da participação dos 

proprietários e comunidade local, programa da Construção, posto que serão implantados 

diques com mecanismos de passagem de água (sifões) e, obviamente, Programa de Gestão 

Ambiental. 

9.2.11.5 Interrelação com outros programas  

A execução do programa se dará em consonância com as definições do PACUERA e com 

ações dos programas de resgate de flora e germoplasma, intervenção e manejo da vegetação, 

Educação Ambiental, controle e erradicação de espécies exóticas invasoras e monitoramento 

de fauna. Deverá ainda manter intensa relação com o Programa Ambiental da Construção no 

sentido de garantir a implantação de mecanismos que garantam a vazão natural das 

drenagens interceptadas pelas obras do sistema de adução. 

9.2.12 PROGRAMA DE CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS 

O programa será implementado durante a fase de construção do empreendimento. 

9.2.12.1 Objetivos  

O programa tem por objetivo a erradicação de espécies vegetais exóticas invasoras que 

ocorram na área da APP. 

9.2.12.2 Justificativa 

Tendo em vista que a área de APP deverá se constituir em ambiente florestal com função de 

corredor ecológico, entre outras, e que atualmente nessa porção do território pode, ocorrer 

exemplares de espécies exóticas, o programa se justifica pela oportunidade de aumento de 

qualidade ambiental representada pela sua erradicação. 
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9.2.12.3 Público-alvo 

O programa tem como público alvo o empreendedor que deverá contratar equipe 

especializada para realização das ações o programa. 

9.2.12.4 Interrelação com outros programas  

A execução do programa se dará em consonância com as definições do PACUERA e com 

ações dos programas implantação e monitoramento da APP, de resgate de flora e 

germoplasma, intervenção e manejo da vegetação e remoçãode estruturas e limpeza do 

reservatório. 

9.2.13 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRADA) 

O PRADA será executado drante a fase de instalação do empreendimento. 

9.2.13.1 Objetivos  

Este programa visa estabelecer procedimentos para reduzir os impactos causados pela 

implantação da PCH Saltinho, recuperando as áreas degradadas durante a execução das 

obras visando o seu uso futuro, bem como as áreas de passivo ambiental eventualmente 

existentes na ADA. 

9.2.13.2 Objetivos  

A construção de uma pequena central hidrelétrica implica uma série de alterações do 

microrrelevo, do solo e da vegetação nos locais atingidos pelas obras. No caso da PCH 

Saltinho, tais impactos ficarão restritos às zonas de implantação das estruturas do 

barramento, casa-de-força e subestação, além dos bota-foras, canteiro de obras, acessos e 

caminhos de serviço. Sendo assim, há necessidade de um programa de recuperação de áreas 

degradadas que defina as diretrizes para a implantação, o uso e a desmobilização destas 

áreas, considerando a minimização dos impactos ambientais. 

9.2.13.3 Público-alvo 

O PRADA tem como público alvo as construtoras envolvidas nas obras da PCH. 
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9.2.13.4 Interrelação com outros programas  

Este programa tem estreita relação com o PAC. Além disso, também apresentará interface 

com o programa de limpeza do reservatório e gestão ambiental. 

9.2.14 PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTORNO DE RESERVATÓRIOS 

ARTIFICIAIS (PACUERA) 

O PACUERA será aprimorado durante a fase de instalação do empreendimento e executado 

na fase de operação. 

9.2.14.1 Objetivos  

O PACUERA visa disciplinar e orientar o uso do reservatório e de sua área de preservação 

permanente, além de sugerir ações de melhoria da qualidade ambiental na área do entorno 

do empreendimento. 

9.2.14.2 Justificativa 

O PACUERA é uma exigência legal para a implantação de qualquer rerservatório artificial. 

Além disso, representa uma oportunidade da melhoria da qualidade ambiental na região de 

inserção do empreendimento baseada na participação pública, uma vez que a consulta à 

população faz parte dos procedimentos de elabração deste programa.  

9.2.14.3 Público-alvo 

O programa tem como público alvo os moradores lindeiros e as pessoas que podem fazer uso 

do reservatório e suas áreas adjacentes. 

9.2.14.4 Interrelação com outros programas  

O PACUERA tem relação com o programa de comunicação social, educação ambiental e 

gestão ambiental. 

9.2.15 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA 

O monitoramento da qualidade da água será executado durante a construção da PCH, 

devendo ser realizada uma avaliação em momento anterior ao início das obras, avaliações 

periódicas durante as obras e perdurará durante a fase de operação. 
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9.2.15.1 Objetivos  

O objetivo principal do Programa é monitorar parâmetros limnológicos do rio Ituim, na área de 

influência da PCH, levantando informações técnicas necessárias para a identificação e 

mitigação de possíveis impactos gerados pela formação do reservatório sobre a qualidade da 

água, e para a manutenção das classes de qualidade e seus usos preponderantes. Outro 

objetivo deste programa é realizar o monitoramento e controle de macrófitas aquáticas, caso 

houver necessidade. 

9.2.15.2 Justificativa 

A avaliação dos impactos ambientais referentes à qualidade da água na área de influência da 

PCH revelou a possibilidade de alterações nas características físico-químicas da água durante 

as atividades de implantação e operação do empreendimento. Estas alterações precisam ser 

avaliadas, controladas e monitoradas, bem como a presença de estandes de macrófitas que 

podem vir a se desenvolver na formação do reservatório. 

9.2.15.3 Público-alvo 

O público-alvo do programa é o empreendedor e envolve a FEPAM como agente fiscalizador 

da implantação e operação do empreendimento. 

9.2.15.4 Interrelação com outros programas  

O programa possui relação com o programa de remoção de estruturas e limpeza do 

reservatório, com o programa de comunicação social e o programa de gestão ambiental. 

9.2.16 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

O programa será executado durante a fase de construção da PCH. 

9.2.16.1 Objetivos 

O objetivo deste programa é a avaliação periódica dos níveis de água subterrânea e das suas 

respectivas características físico-químicas. Estas variáveis serão medidas em poços tubulares 

existentes ou poços de monitoramento específicos, implantados na área de influência direta 

da PCH Saltinho. 
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9.2.16.2 Justificativas 

Um programa de monitoramento das águas sub-superficiais justifica-se pela necessidade de 

acompanhar as modificações de nível e de qualidade na área em que houver obras da PCH 

Saltinho. Apesar de pouco permeável, as fraturas nas rochas vulcânicas, uma vez 

alimentadas pelos estratos sedimentares de cobertura podem alterar a dinâmica de fluxo das 

águas subterrâneas no âmbito local. 

Os dados do monitoramento uma vez sistematicamente coletados servirão como bases ao 

planejamento de medidas de proteção e informação à futuros usuários dos recursos hídricos 

regionais. 

9.2.16.3 Público-alvo 

Este programa tem como público alvo o empreendedor, executor e a FEPAM como agente 

fiscalizador. 

9.2.16.4 Interrelação com outros programas  

O programa tem relação com o PAC e o programa de Gestão Ambiental. 

9.2.17 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DO REGIME HIDROLÓGICO 

O monitoramento do regime hidrológico será executado durante a fase de opeção do 

empreendimento. 

9.2.17.1 Objetivos  

O programa faz parte do atendimento das diretrizes definidas na Resolução Conjunta 

ANEEL/ANA n° 03/2010, que determina que todos os aproveitamentos hidroelétricos devem 

dispor de estações fluviométricas na área do empreendimento. Através das medições 

realizadas continuamente, complementa-se os registros oriundos de outras estações 

existentes e otimiza-se o controle de operação da Pequena Central Hidrelétrica. 

9.2.17.2 Justificativa 

A elaboração e implantação do Programa de Monitoramento do Regime Hidrológico que prevê 

ações de monitoramento das vazões afluentes e defluentes é de grande importância para o 

atendimento às restrições ambientais estabelecidas pelo órgão licenciador e 

consequentemente, para a mitigação dos impactos decorrentes da operação da PCH Saltinho. 
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As informações obtidas por meio deste programa serão importantes para o aprimoramento do 

conhecimento sobre o regime hidrológico e o gerenciamento do potencial hídrico do rio Ituim.  

Estes dados auxiliam a operação em tempo real do reservatório, pois permitem o 

acompanhamento dos níveis de água e, consequentemente, de suas vazões afluentes e 

defluentes, além de auxiliar na previsão de cheias e na tomada de decisões gerenciais 

relativas à operação das estruturas vertedouras da PCH Saltinho. 

9.2.17.3 Público-alvo 

O programa tem como público alvo o operador da PCH Saltinho. 

9.2.17.4 Interrelação com outros programas  

O programa apresenta relação com a gestão ambiental do empreendmento. 

9.2.18 PROGRAMA DE MONITORAMENTO HIDROSSEDIMENTOLÓGICO 

Sua execução ocorrerá durante a fase de implantação e poderá ser extendido à fase de 

operação da PCH. 

9.2.18.1 Objetivos  

O monitoramento hidrossedimentológico visa acompanhar a evolução da deposição de 

sedimentos no reservatório da PCH Saltinho por meio de estações de monitoramento 

hidrossedimentológicas, levantamento de seções topobatimétricas e medições da descarga 

sólida.  

Os objetivos específicos deste programa são: 

• Avaliar o processo sedimentológico e seus possíveis impactos sobre o meio hídrico, 

aplicando as devidas medidas preventivas e mitigadoras;  

• Obter informações sobre o processo sedimentológico para definir procedimentos de 

remoção de sólidos, se for o caso;  

• Acompanhar e controlar alterações batimétricas na área do reservatório, resultantes 

de processos de erosão e assoreamento;  

• Determinar o momento e local de aplicação das medidas mitigadoras pertinentes, 

quando houver necessidade. 
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9.2.18.2 Justificativa 

A velocidade das águas de um rio depende basicamente da declividade, do volume das águas, 

da forma da seção e da rugosidade do leito. Qualquer alteração nestas variáveis modificará a 

velocidade das águas e, consequentemente, as condições de transporte, deposição e erosão 

vinculada ao rio.  

Com a formação do reservatório, um novo ambiente será criado onde as velocidades de 

escoamento serão menores. A carga sólida que vem transportada pelo rio em suspensão, por 

diluição ou por arraste, será em parte depositada à medida que as velocidades diminuem. O 

monitoramento hidrossedimentológico visa acompanhar a evolução da deposição de 

sedimentos no reservatório.  

9.2.18.3 Público-alvo 

O programa tem como público alvo as agências ANA e ANEEL, bem como a FEPAM como 

agente fiscalizadora da gestão ambiental da PCH. 

9.2.18.4 Interrelação com outros programas  

O programa possui relação com o monitoramento hidrológico, da qualidade das águas e com 

o programa de gestão ambiental. 

9.2.19 PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS 

O programa será executado durante a fase de instalação do empreendimento, podendo ser 

adequado para a fase de operação em locais específicos. 

9.2.19.1 Objetivos  

O programa tem o objetivo de acompanhar a ocorrência e o desenvolvimento de processos 

erosivos nas margens do reservatório, evitar problemas de instabilização de encostas e 

maciços, prevenir riscos de rompimento de taludes e encostas na fase de pré-enchimento e 

enchimento, evitando o assoreamento e a consequente redução da vida útil do reservatório. 

9.2.19.2 Justificativa 

Na formação de reservatórios, deslizamentos de terra e rocha podem ocorrer durante a fase 

de enchimento e operação do reservatório (regime de enchimento-esvaziamento) e súbitos 

rebaixamentos no nível da água. Além disso, a limpeza da área alagada do reservatório, que 
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expõe solos e margens e a ausência de cobertura vegetal pode piorar a situação de terrenos 

instáveis.  

As causas que podem vir a desencadear os processos erosivos e a instabilização dos maciços 

consistem na elevação do nível piezométrico, resultante da elevação do nível da água, 

saturação das encostas, percolação e pressão sobre as descontinuidades do maciço.  

9.2.19.3 Público-alvo 

O programa tem como público alvo as construtoras e o operador da PCH. 

9.2.19.4 Interrelação com outros programas  

O programa possui relação com o PAC, PRADA e programa de gestão ambiental. 

9.2.20 PROGRAMA DE AFUGENTAMENTO, RESGATE E MONITORAMENTO DA FAUNA 

TERRESTRE 

O programa será excutado durante a fase de implantação da PCH e poderá ser adequado à 

fase de operação. 

9.2.20.1 Objetivos  

O programa tem por objetivos: 

• Promover o resgate rando (afugentamento) de elementos da fauna terrestre durante a 

execução da supressão da vegetação; 

• Executar o resgate de espécimes de fauna terrestre durante o enchimento do 

reservatório; 

• Realizar campanhas periódicas de monitoramento da fauna com vista à avaliação da 

evolução das taxocenoses durante e após a construção da PCH. 

9.2.20.2 Justificativa 

O diagnóstico do meio biótico da área diretamente afetada da PCH Saltinho revelou que a 

comunidade faunística terrestre apresenta-se estruturada e consolidada, inclusive com 

registro de predadores topo como puma e jaguatirica. Um aspecto central no monitoramento 

de áreas impactadas pela construção de hidrelétricas é a perda de hábitat e suas 

consequências nas dinâmicas populacionais das espécies da fauna ocorrentes na área 
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atingida. Assim, é importante que se avalie periodicamente a fauna terrestre a fim de identificar 

eventuais modificações na comunidade.  

9.2.20.3 Público-alvo 

O programa tem como público alvo o empreendedor que deverá contratar equipe 

especializada para realização das atividades. 

9.2.20.4 Interrelação com outros programas  

O programa possui relação com as atividades de educação ambiental, comunicação social, 

implantação e monitoramento de APP, intervenção e manejo da vegetação e gestão ambiental 

do empreendimento. 

9.2.21 PROGRAMA DE RESGATE E MONITORAMENTO DA FAUNA AQUÁTICA 

O programa será excutado durante a fase de implantação da PCH e será adequado para 

continuidade durante a fase de operação. 

9.2.21.1 Objetivos  

Os objetivos deste programa são o acompanhamento e a avaliação dos impactos sobre a 

fauna de peixes, decorrentes do estabelecimento da PCH Santinho, por meio da identificação 

de alterações na estrutura das comunidades e a execução do resgate de peixes em momento 

de diminuição de vazão em porções do rio Ituim por conta de necessidades manipulação do 

caudal para a construção da PCH.  

9.2.21.2 Justificativa 

Apesar da localização futura da PCH Saltinho coincidir com um empreendimento hidrelétrico 

já em operação a muito tempo, o aumento das dimensões do reservatório deverá acarretar 

alterações em ambientes aquáticos a montante dos limite do reservatório atual. O 

monitoramento da fauna de peixes poderá revelar a extensão das alterações, bem como 

fornecer importantes informações sobre a modificação de hábitat nessa condição peculiar. 

Além disso, eventos relacionados à contrução da PCH, devem gerar dessecamentos 

temporários no leito do rio, por exemplo, no desvio do rio, quando é necessário realizar a 

coleta de exemplares que porventura fiquem retidos em poças para evitar mortandades de 

peixes. 
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9.2.21.3 Público-alvo 

O programa tem como público alvo o empreendedor através de equipe especializada que 

deverá ser mobilizada para os procedimentos de monitoramento e resgate. 

9.2.21.4 Interrelação com outros programas  

O programa deverá ser executado em consonância com atividades do PAC e da gestão 

ambiental. 

9.2.22 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGRS) 

O PGRS será executado durante as obras de construção da PCH e, posteriormente e com 

escopo diferenciado, durante a sua operação. 

9.2.22.1 Objetivos  

O programa de gerenciamento de resíduos sólidos tem como objetivos evitar impactos 

negativos ao meio ambiente, indicar ocorrências de não-conformidades ambientais e garantir 

o cumprimento da legislação ambiental. Para isso, deverá promover a correta segregação de 

resíduos, identificar agentes transportadores credenciados e certificar-se da correta 

disposição final. O treinamento e orientação dos colaboradores no tema também faz parte dos 

preceitos deste programa. 

9.2.22.2 Justificativa 

Além do atendimento da exigência legal prevista na Lei Federal nº 12305/2010, o Programa 

de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos é justificado pela necessidade do estabelecimento 

de práticas preventivas e ações de controle e armazenamento temporário de resíduos sólidos, 

uma vez que sua geração pode ocasionar interferências junto ao meio ambiente e 

comunidades circunvizinhas.  

9.2.22.3 Público-alvo 

O programa tem como público alvo as construtoras e todos seus colaboradores e, na fase de 

operação, o pessoal responsável por esta atividade. 



  
 

520 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH SALTINHO 

 

9.2.22.4 Interrelação com outros programas  

O PGRS possuirá relação com os programas de educação ambiental, de comunicação social, 

PAC e gestão ambiental. 
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10 PROGNÓSTICO AMBIENTAL  

 

Este item da Avaliação de Impactos apresenta uma descrição das situações ambientais 

segmentados pelos aspectos físicos, bióticos e socioeconômicos, analisados individualmente 

e em conjunto, antes da instalação do empreendimento e também uma projeção do quadro 

esperado após a implantação do mesmo e ainda considerando a hipótese de que ela não 

ocorra. 

10.1 MEIO FÍSICO 

10.1.1 SEM O EMPREENDIMENTO 

Os recursos naturais que compõem o meio físico já vêm sofrendo alguma influência no que 

diz respeito à superfície do terreno e às águas, sejam superficiais ou subterrâneas. Esta 

assertiva está lastreada no diagnóstico ambiental, que identifica a existência de ação 

antrópica decorrente das práticas agropecuárias, com reflexos na qualidade das águas do rio 

Ituim, ainda que as alterações sejam singelas. A atividade silvicultural tem aumentado 

significativamente na região, causando diversos problemas ambientais, como aumento da 

erosão, carreamento de sedimentos para os cursos d’água, diminuição da qualidade das 

águas, mudanças no microclima em função da ocupação de campos por florestas plantadas 

e consequente mudança no regime de ventos, etc. Esta situação deve permanecer caso se 

mantenha o atual ritmo de crescimento da ocupação por plantações de pinus. 

10.1.2 COM O EMPREENDIMENTO 

A implantação da PCH Saltinho irá afetar diversos componentes do meio físico: geologia, 

solos e recursos hídricos. As alterações decorrentes são, de maneira geral, pequenas e de 

baixa relevância. Alguns impactos positivos, reflexos do estabelecimento dos programas de 

controle e monitoramento, podem tornar-se um fator de impulso para a região, se 

potencializados. 

A mudança no microclima (menor oscilação térmica e menor frequência de geadas) no 

entorno do reservatório possibilitaria aumento na produtividade de culturas agrícolas, 

principalmente as de inverno, desde que estas estivessem próximas ao lago, o que hoje não 

se observa. Em distâncias superiores a 2000 metros essas alterações seriam insignificantes. 

Os impactos negativos de ruídos e da qualidade do ar devem verificar-se somente na etapa 
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de implantação do empreendimento, que é relativamente curta, cessando totalmente no 

período de operação do mesmo. 

O material geológico afetado pela exploração do material retirado para a construção 

(escavação do túnel) será utilizado no próprio empreendimento. O possível aumento da carga 

hidráulica dos poços devido à formação do reservatório se caracterizaria como um impacto 

positivo ao proporcionar maior oferta de água. Entretanto, os monitoramentos de 

empreendimentos semelhantes e as avaliações realizadas na área de influência da PCH 

Saltinho indicam que esse impacto não ocorrerá ou será imperceptível. Considerando que já 

existem pequenas centrais em operação na região e nenhum efeito desse tipo foi percebido 

se pode desconsiderar. Os impactos negativos deverão ficar por conta da mobilização de 

terras para a construção, seguida pela instabilidade de taludes e sismicidade induzida, ambos 

com baixa representatividade e pouca probabilidade de ocorrência devido ao pequeno 

tamanho do reservatório e da relativa estabilidade das rochas e dos solos nesta região.  

Os recursos hídricos superficiais serão afetados pelo barramento, tanto pela utilização de 

parte de sua vazão para a geração de energia, objetivo primordial deste empreendimento, 

como pela mudança do regime de escoamento determinado pelo reservatório. Esses impactos 

serão amenizados na medida em que será mantida uma significativa vazão de vertimento.  

A contaminação ou piora na qualidade das águas do rio Ituim não será decorrente da 

construção do empreendimento, mas dos efluentes que aportam ao reservatório. A construção 

da barragem não irá ampliar esta contaminação, apenas exacerbar o potencial de degradação 

dos poluentes. Considerando a situação do rio diagnosticada nesse estudo esse problema 

terá pequena significância, esperando-se que haja diminuição da qualidade apenas no trecho 

de vazão reduzida e nos períodos de verão em que não houver vertimento. A implantação de 

medidas de manejo da operação (pulsos de vertimento) pode eliminar esse problema. 

10.2 MEIO BIÓTICO 

10.2.1 SEM O EMPREENDIMENTO 

Com relação ao ecossistema terrestre, caso o empreendimento não venha a se concretizar, 

a vegetação campestre e os poucos remanescentes de vegetação florestal secundária 

presentes na área de influência direta poderiam seguir o processo de sucessão natural ou de 

fragmentação causada pela ação antrópica desordenada, representada pela presença de 

gado e, sobretudo, pelos plantios de pinus e outras culturas forrageiras. Essa ação antrópica 

existente foi caracterizada no diagnóstico através do registro de diversas áreas com pinheiros 
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jovens e recém-plantados, sobretudo na margem esquerda do reservatório existente. E pelo 

plantio de culturas forrageiras, como azevém ou aveia, em consórcio com monocultura de soja 

nos platôs adjacentes às áreas florestadas.  

A fauna terrestre de áreas abertas vem sendo impactada pela substituição dos campos por 

plantações de pinus, de forrageiras (azevém e aveia) e soja, impacto que tende a continuar e 

não será alterado pela implantação do empreendimento. Mantidas as tendências atuais, os 

segmentos do Meio Biótico tenderiam a se degradar a um ritmo constante, permanecendo em 

boas condições apenas nas áreas de solo mais pedregoso e/ou íngreme, inadequado para as 

práticas agrícolas. 

Com relação ao ecossistema aquático, a não realização do empreendimento permitirá que as 

comunidades aquáticas (planctônicas, bentônicas e ictiofauna) sigam o curso natural de 

sucessão, sofrendo os mesmos impactos decorrentes da ocupação humana que já vem 

enfrentando. 

10.2.2 COM O EMPREENDIMENTO 

Caso o empreendimento seja concluído devem ser potencializados os efeitos das alterações 

causadas pela usina hidrelétrica existente. Deverá ocorrer um aumento da área do 

reservatório, havendo a substituição de ambientes terrestres por aquáticos. Em consequência 

disto, haverá o desmatamento de áreas de floresta ripária e floresta com araucária, com a 

presença de exemplares de espécies imunes ao corte que deverão ser transplantadas e/ou 

plantadas em outros ambientes. A mudança do regime do rio Ituim no trecho sob influência 

do reservatório se configurará, da mesma forma, em um aumento da magnitude de um 

impacto já presente, não devendo causar alterações na dinâmica da comunidade aquática já 

adaptada ao remanso existente. 

Quanto à fauna terrestre, considerando que os ambientes que serão suprimidos ocupam 

pequena área e são bastante alterados (grande parte deles já alterados pelas plantações de 

pinus), não se espera que ocorram impactos importantes. Nenhuma espécie deve ter 

alteração nos seus parâmetros populacionais (mortalidade, potencial reprodutivo, 

abundância, etc.) em decorrência do maior alagamento ou das obras de construção das 

estruturas físicas. 
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10.3 MEIO SOCIOECONÔMICO 

10.3.1 SEM O EMPREENDIMENTO 

O diagnóstico socioeconômico mostrou que a área de estudo caracteriza-se como rural, 

predominando as atividades pecuárias e silvicultura em propriedades de médio e grande 

porte. As atividades ligadas à silvicultura são as que mais empregam mão-de-obra de 

terceiros. Em termos gerais é uma região que, a exemplo do que vêm acontecendo no cenário 

nacional com as áreas rurais, torna-se cada vez menos habitada.  

Em ambos os municípios, por serem municípios com baixíssima industrialização e 

dependentes do setor primário, ocorre a diminuição populacional. As taxas de urbanização 

em 2007 de Muitos Capões e Ipê eram respectivamente de 32,6% e 46,5%, o que demonstra 

a importância do meio rural como elemento estruturador da economia da região. A evolução 

etária demonstra que a tendência em ambos os municípios è de envelhecimento da 

população. Esse dado indica a saída dos jovens em busca de novas oportunidades de vida. 

Quando o desenvolvimento dos municípios é pensado a luz dos indicadores sociais, como o 

IDESE (Índice de Desenvolvimento Socioeconômico) para ano de 2006, demonstram que, 

tanto Muitos Capões (IDESE 0,679), como Ipê (IDESE 0,679) são municípios com 

desenvolvimento médio. Isso significa dizer que os processos econômicos, culturais e de 

políticas públicas para o desenvolvimento sustentável dos municípios da AII do projeto estão 

apresentando efeitos positivos sobre as condições de vida de seus moradores. Ao que tudo 

indica, essa tendência de melhoria nas condições de vida dos moradores deve continuar de 

forma independente da execução ou não do projeto.  

10.3.2 COM O EMPREENDIMENTO 

Em curto prazo, a implantação do empreendimento possibilitará a criação de novos postos de 

emprego e o ingresso de valores nos municípios, seja a partir de impostos diretos, como o 

ISSQN e o ITBI, seja pelo aumento de recolhimento de ICMS, dado o aquecimento do setor 

comercial. Essa situação terá uma redução significativa a partir da conclusão das obras, 

quando haverá a dispensa dos trabalhadores. Em compensação, a venda da energia gerada 

permitirá o ingresso de recursos de forma permanente e mais segura aos cofres públicos. 

O empreendimento necessitará da contratação de 200 pessoas, nem todas alocadas na área 

das obras. Se este contingente for externo à região, existirão conflitos entre trabalhadores e 

moradores, seja pela procura de serviços e mercadorias, como pela diferença de hábitos e 

costumes entre esses dois grupos, principalmente nas atividades de lazer. Se orientada, essa 
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convivência será benéfica para a população, pois propiciará a troca de informações e 

experiências. As possibilidades de produtores locais atenderem às necessidades desse 

contingente de trabalhadores devem ser analisadas como meio de incentivar a produção 

agropecuária, possibilitando a geração de renda e a fixação de população no meio rural. 

Em suma, tanto na fase de instalação quanto na fase de operação haverá incremento da 

economia local pelo aporte de recursos exógenos. Os potenciais conflitos decorrentes da 

presença temporária do contingente de trabalhadores vindos de outras regiões serão 

minimizados através de proposições vinculadas a este processo de licenciamento. 
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11 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 

 

A compensação ambiental consiste em um mecanismo financeiro para compensar efeitos de 

impactos negativos decorrentes da instalação de empreendimentos e identificados no 

processo de licenciamento ambiental.  

A compensação ambiental está prevista na Lei Nº 9.985/2000 (SNUC) e a aplicação dos 

recursos dela oriundos é regulamentada pela Resolução CONAMA Nº 371/2006, e pelo 

Decreto Nº 4.340/02. A Lei Nº 9.985 de 18/07/2000 estabelece em seu artigo 36, que “nos 

casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, 

assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto 

ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a 

implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de 

acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei”. 

A Portaria Conjunta SEMA/FEPAM Nº 33/2015 estabelece os procedimentos relacionados à 

compensação ambiental, incluindo a exigência de abertura de processo administrativo 

específico junto à Secretaria Executiva da Câmara Estadual de Compensação Ambiental - 

CECA quando do pedido de LIER e define o índice de 0,5% do valor total da obra para ser 

convertido em medida compensatória (Art. 1º, Inciso III). 

11.1 CÁLCULO 

Valor de referência da obra da PCH Saltinho: R$ 110.223.120,00. 

Aplicando-se o índice de 0,5% para o cálculo do valor da compensação ambiental, obtém-se 

o valor de R$ 551.115,60 (quinhentos e cinquenta e um mil, cento e quinze reais e sessenta 

centavos centavos) como referência. 
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11.2 SELEÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

A seleção final da Unidade de Conservação que irá receber as verbas da Compensação 

Ambiental é de competência do órgão licenciador, mas a equipe responsável pela elaboração 

do estudo sugere que, uma vez que não existem Unidades de Conservação de Proteção 

Integral na bacia hidrográfica onde se localiza o empreendimento, o investimento da 

compensação ambiental da PCH Saltinho se dê no Estação Ecológica de Aracuri – 

Esmeralda, localizada no Município de Muitos Capões e que protege formações florestais 

pertencentes à mesma classe da que originalmente cobria o região onde se localiza o 

empreendimento (Campos de Cima da Serra). 

A localização da Estação Ecológica Aracuri-Esmeralda em relação ao empreendimento PCH 

Saltinho é apresentada no Mapa ESEC Aracuri-Esmeralda. 
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12 CONCLUSÃO  

 

A viabilidade ambiental do empreendimento hidrelétrico em questão será referendada pela 

emissão da Licença Prévia, com base na inexistência de aspectos restritivos à implantação 

da PCH e considerando a gestão ambiental integrada proposta neste EIA/RIMA. 

A execução das obras seguirá um conjunto de diretrizes e procedimentos vinculados à 

avaliação dos impactos que foi objeto deste documento. Para todos os impactos negativos, 

quando aplicáveis, foram elencadas medidas de controle ambiental. Sua operacionalização 

através dos programas ambientais listados e comentados no capítulo anterior se configurará 

no compromisso e na garantia de que as obras e a posterior operação do empreendimento 

serão executadas atendendo aos preceitos de boas práticas ambientais.  

O monitoramento dos diversos aspectos que compõem elementos indicadores da eficácia da 

aplicação das medidas de controle ambiental consistirá na estratégia de acompanhamento, 

por parte da gestão ambiental, para que se tenha a evolução das obras registrada em 

relatórios periódicos e seja possível, em consonância com a verificação da FEPAM, se 

promover correções de rumo nos procedimentos quando necessário. 

Enfim, a equipe técnica responsável pelo EIA/RIMA como instrumento de planejamento que 

é, considera que o diagnóstico detalhado, a sobreposição do empreendimento a essa 

realidade investigada, a identificações das alterações possíveis e a promoção da mitigação e 

compensação aos impactos identificados se consitituem em um conjunto de documentos e 

atividades que compõem uma proposta robusta de controle e gestão para a PCH Saltinho, 

garantindo assim a manutenção da qualidade ambiental do local e da região. 

Nesse quadro, se manifestam pela viabilidade ambiental do empreendimento aqui avaliado 
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13 GLOSSÁRIO 

 

Adução - Condução de água, em sistemas de abastecimento, da captação à distribuição.  

Afluente - Curso d´água cujo volume ou descarga contribui para aumentar outro, no qual 

desemboca. Chama-se ainda de afluente o curso d´água que desemboca num lago ou numa 

lagoa.  

Antrópico - Resultado das atividades humanas no meio ambiente.  

Aquífero - Estrato ou formação geológica que permite a circulação da água através dos seus 

poros ou fraturas, de modo a que o homem possa aproveitá-la em quantidades 

economicamente viáveis tendo em conta um determinado uso. O mesmo que reservatório de 

água subterrânea.  

Argila - Material de grânulos finos, de pequenas dimensões, consolidado ou não, constituído 

essencialmente de argilominerais.  

Assoreamento - Processo em que lagos, rios, baías e estuários vão sendo aterrados pelos 

solos e outros sedimentos neles depositados pelas águas das enxurradas, ou por outros 

processos.  

Avifauna - Conjunto de espécies de aves presentes em determinada área.  

Bacia hidrográfica - Conjunto de terras drenadas por um rio principal e seus afluentes. A noção 

de bacias hidrográfica inclui naturalmente a existência de cabeceiras ou nascentes, divisores 

d'água, cursos d'água principais, afluentes, subafluentes, etc.  

Biodiversidade – dado referente à riqueza e equibilidade em variados patamares de análise. 

Geralmente consideram-se três níveis de diversidade: de ecossistemas, de espécies e 

genética.  

Bioma - Amplo conjunto de ecossistemas terrestres caracterizados por tipos fisionômicos 

semelhantes de vegetação, com diferentes tipos climáticos. É o conjunto de condições 

ecológicas de ordem climática e características de vegetação: o grande ecossistema com 

fauna, flora e clima próprios.  

Casa de força – estrutura de uma hidrelétrica que concentra os equipamentos 

eletromecânicos responsáveis pela produção de energia, como, por exemplo, a turbina e o 

gerador. 
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Ciliar – Relativo a mata ciliar, são formações florestais ou outros tipos de vegetação que estão 

presentes nas margens dos rios, córregos, lagos e riachos.  

Conservação ambiental - Uso ecológico dos recursos naturais, com o fim de assegurar uma 

produção contínua dos recursos renováveis e impedir o esbanjamento dos recursos não 

renováveis, para manter o volume e a qualidade em níveis adequados, de modo a atender às 

necessidades de toda a população e das gerações futuras.  

Contaminação - Introdução, no meio, de elementos em concentrações nocivas à saúde 

humana, tais como organismos patogênicos, substâncias tóxicas ou radioativas.  

Densidade Populacional - Razão entre o número de habitantes e a área da unidade espacial 

ou político-administrativa em que vivem. Expressa em habitantes por hectare ou por 

quilômetro quadrado.  

Depressão - Área com altitude mais baixa que as áreas que circunda.  

Dispersão/dispersor - Ato de espalhar diásporos (sementes, esporos, fragmentos vegetativos) 

de um organismo individual ou de uma espécie.  

Domínio - Grande área do espaço geográfico, no interior de uma área continental, onde 

predominam feições morfológicas e condições ecológicas integradas. Os domínios 

morfoclimáticos, que possuem áreas de milhões até centenas de milhares de quilômetros de 

extensão, incluem diversas regiões naturais e compartimentos topográficos, conservando, 

porém, condições geoecológicas extensivas, feições geomorfológicas aparentadas, 

associações regionais de solo específicos, coberturas vegetais naturais características e 

condições hidrológicas regionais diferenciadas em relação aos domínios morfoclimáticos e 

biogeográficos adjacentes.  

Ecossistema - Conjunto integrado de fatores físicos, químicos e bióticos, que caracterizam um 

determinado lugar, estendendo-se por um determinado espaço de dimensões variáveis. 

Também pode ser uma unidade ecológica constituída pela reunião do meio abiótico 

(componentes não-vivos) com a comunidade, no qual ocorre intercâmbio de matéria e 

energia. Os ecossistemas são as pequenas unidades funcionais da vida.  

Educação ambiental - Conjunto de ações educativas voltadas para a compreensão da 

dinâmica dos ecossistemas, considerando efeitos da relação do homem com o meio, a 

determinação social e a variação/evolução histórica dessa relação. Visa preparar o indivíduo 

para integrar-se criticamente ao meio, questionando a sociedade junto à sua tecnologia, seus 

valores e até o seu cotidiano de consumo, de maneira a ampliar a sua visão de mundo numa 

perspectiva de integração do homem com a natureza.  



  
 

532 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH SALTINHO 

 

Epífitos - Plantas que crescem agarradas a outras plantas, tais como as orquídeas, musgos, 

líquens, bromélias, etc.  

Erosão - Processo pelo qual a camada superficial do solo ou partes do solo são retiradas pelo 

impacto de gotas de chuva, ventos e ondas e são transportadas e depositadas em outro lugar. 

Inicia-se como erosão laminar e pode até atingir o grau de voçoroca.  

Forrageio - É a procura de alimento pelos animais.  

Geomorfologia - Estudo das formas de relevo (montanhas, vales, planícies) e das drenagens 

associadas com a definição de padrões morfológicos, buscando-se a interpretação da origem 

e evolução desses padrões principalmente face a controles litoestruturais e climáticos.  

Gestão Ambiental - Aplicação, criteriosa ou não, de medidas de intervenção nas condições 

encontradas em um sistema com sua adjetivação de ambiental; normalmente a gestão refere-

se à aplicação de medidas anteriormente sistematizadas em um planejamento (que pode ser 

apenas embrionário e voltado para interesses menores) do uso dos recursos ambientais 

disponíveis.  

Habitat - Ambiente que oferece um conjunto de condições favoráveis para o desenvolvimento, 

a sobrevivência e a reprodução de determinados organismos. Os ecossistemas, ou parte 

deles, nos quais vive um determinado organismo são seu habitat. O habitat constitui a 

totalidade do ambiente do organismo. Cada espécie necessita de determinado tipo de habitat 

porque tem um determinado nicho ecológico.  

Ictiofauna - É a fauna de peixes de uma região.  

Impacto ambiental - Qualquer alteração das propriedades físico-químicas e biológicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades 

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

população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias 

do meio ambiente.  

Jusante - É o fluxo normal da água, da nascente para a foz, rio abaixo.  

Lençol freático - Superfície que delimita a zona de saturação da zona de aeração, abaixo da 

qual a água subterrânea preenche todos os espaços porosos e permeáveis das rochas e/ou 

solos. O lençol freático tende a acompanhar o modelado topográfico e oscila, ao longo do ano, 

sendo rebaixado com o escoamento para nascentes ou elevado com a incorporação de água 

infiltrada da chuva.  

Macrófita aquática - Planta aquática visível a olho nu.  



  
 

533 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH SALTINHO 

 

Manejo - Aplicação de programas de utilização dos ecossistemas, naturais ou artificiais, 

baseada em teorias ecológicas sólidas, de modo a manter, de melhor forma possível, nas 

comunidades, fontes úteis de produtos biológicos para o homem, e também como fonte de 

conhecimento científico e de lazer.  

Migração - Deslocamento de indivíduos ou grupo de indivíduos de uma região para outra. 

Pode ser regular ou periódica, podendo ainda coincidir com mudanças de estação.  

Montante - Um lugar situado acima de outro, tomando-se em consideração a corrente fluvial 

que passa na região, no sentido nascente da para a foz.  

Ornitológico - Relativo a aves.  

Passeriformes - Grupo taxonômico (ordem) dentro da classe aves, contendo principalmente 

espécies pequenas, aproximadamente aquelas referidas como "pássaros".  

Pedologia - Parte da ciência do solo que trata da origem, morfologia, classificação e 

mapeamento dos solos.  

Perfil geológico - Seção vertical do solo através de todos seus horizontes até o material de 

origem.  

Poluição - Efeito que um poluente produz no ecossistema. Qualquer alteração do meio 

ambiente prejudicial aos seres vivos, particularmente ao homem. Ocorre quando os resíduos 

produzidos pelos seres vivos aumentam e não podem ser reaproveitados.  

População - Conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que ocupa uma determinada 

área. Uma população tem como atributos: taxas de natalidade e mortalidade, proporção de 

sexos e distribuição de idades, imigração e emigração.  

Produto Interno Bruto (PIB) - Valor do total de bens e serviços finais produzidos em um país 

durante um determinado período de tempo. Bens e serviços finais são aqueles que não são 

utilizados como insumos na produção de outros bens e serviços, pelo menos no período a 

que se refere o cálculo do PIB. Série calculada pelo IBGE.  

Recursos Hídricos - São as águas superficiais ou subterrâneas disponíveis para qualquer tipo 

de uso de região ou bacia.  

Relatório de Impacto de Meio Ambiente - Sigla do Relatório de Impacto do Meio Ambiente. É 

feito com base nas informações do EIA (Estudo de Impactos Ambientais) e é obrigatório para 

o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como construção de 

estradas, metrôs, ferrovias, aeroportos, portos, assentamentos urbanos, mineração, 
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construção de usinas de geração de eletricidade e suas linhas de transmissão, aterros 

sanitários, complexos industriais e agrícolas, exploração econômica de madeira, etc.  

Riqueza de espécies - Indicador da abundância relativa de espécies numa comunidade. 

Qualquer medida de riqueza tem dependência inerente ao tamanho da amostra.  

Saneamento Básico - Sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário, abastecimento de 

água, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de forma adequada à saúde 

pública e à proteção do meio ambiente.  

Sedimento - Material originado por intemperismo e erosão de rochas e solos que é 

transportado por agentes geológicos (rio, vento, gelo, correntes, etc.) e que se acumula em 

locais baixos, desde os sopés de encostas e as planícies aluvionares até as grandes bacias 

geológicas ou sedimentares.  

Subestação – estrutura anexa à hidrelétrica que contém conjuntos de equipamentos usados 

para dirigir o fluxo de energia em sistema de potência. No caso de central hidrelétrica é 

chamada de subestação elevadora, pois converte a tensão de suprimento para uma tensão 

maior para ser transmitida ao sistema. 

Talude - Declive íngreme formado gradualmente na base.  

Táxon - Conjunto de organismos que apresenta uma ou mais características comuns e, 

portanto, unificadoras, cujas características os distinguem de outros grupos relacionados, e 

que se repetem entre as populações, ao longo de sua distribuição. Plural: Taxa.  

Território - Extensão considerável do espaço terrestre. E sua conotação ecológica entende-

se por território o espaço de atuação de uma determinada espécie ou organismo, em função 

da área de tolerância ou do espaço para alimentação e sobrevivência.  

Turbidez - Opacidade da água devido à presença de partículas sólida em suspensão.  

Unidades de conservação - Áreas criadas com o objetivo de harmonizar, proteger recursos 

naturais e melhorar a qualidade de vida da população.  

Várzea - Terreno baixo e mais ou menos plano que se encontram junto às margens dos rios. 

Similar à planície de inundação.  

Vertedouro - estrutura hidráulica que pode ser utilizada para diferentes finalidades, como 

medição de vazão e controle de vazão, sendo estes os principais usos. Em barramentos, 

serve para suportar a cheia de projeto sem elevar excessivamente o nível de água a montante. 
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As referências bibliográficas utilizadas neste estudo estão apresentadas em cada capítulo em 

que foram citadas. 
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15 ANEXOS 

 

 

� Anotações de responsabilidade técnica 

� Despacho ANEEL 3.465 de 10 de dezembro de 2019 

� Certidões municipais  

� Documento sobre potencial paelontológico 

� Laudos laboratoriais de análises da qualidade das águas superficiais 

� Parâmetros dendrométricos por intervalo de DAP da vegetação 

� Listagem das espécies de aves registradas e de ocorrência potencial 

� Manifestação do IPHAN 

� Questionários socioeconômicos preenchidos 

� Disponibilidade de Reserva Hídrica 

� Consulta ao DNPM 
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26/11/2018 Banco do Brasil

https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d02f54a74c3e14f39467a4b8cfa872ef# 1/1

 

Boletos, Convênios e outros
26/11/2018 10:11:45

26/11/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:11:45 
280602806                                   0002 
                                                 
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS         
                                                 
CLIENTE: BIOLAW CONSULT AMBIENTAL                
AGENCIA: 2806-1          CONTA:         24.012-5 
================================================ 
BANCO DO BRASIL                                  
------------------------------------------------ 
00190000090280860390200036611176177400000004639  
NR. DOCUMENTO                            112.601 
NOSSO NUMERO                   28086039000036611 
CONVENIO                                02808603 
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA                    
AG/COD. BENEFICIARIO               3798/00106058 
DATA DE VENCIMENTO                    17/12/2018 
DATA DO PAGAMENTO                     26/11/2018 
VALOR DO DOCUMENTO                         46,39 
VALOR COBRADO                              46,39 
================================================ 
NR.AUTENTICACAO            5.11E.8F2.FD5.87C.F17 
================================================ 
Central de Atendimento BB                        
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas      
0800 729 0001 Demais localidades                 
Consultas, informacoes e servicos transacionais. 
                                                 
SAC                                              
0800 729 0722                                    
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de       
produtos e servicos.                             
                                                 
Ouvidoria                                        
0800 729 5678                                    
Reclamacoes nao solucionadas nos canais          
habituais: agencia, SAC e demais canais de       
atendimento.                                     
                                                 
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala   
0800 729 0088                                    
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de        
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria. 
 
Transação efetuada com sucesso por: J3989421 ADRIANO SOUZA DA CUNHA.
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AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 
 

DESPACHO N° 3.465, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 
 
 

Texto Original 
 
Nota Técnica nº 925/2019-SCG/ANEEL 

 
O SUPERINTENDENTE DE CONCESSÕES E AUTORIZAÇÕES DE GERAÇÃO DA AGÊNCIA 

NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso das atribuições estabelecidas na Portaria nº 4.742, de 
26 de setembro de 2017, tendo em vista o disposto na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 
2015, e o que consta do Processo nº 48500.002364/2001-83, decide: prorrogar, por 3 (três) anos, 
contados a partir de 14 de dezembro de 2019, a vigência do registro de adequabilidade aos estudos de 
inventário e ao uso do potencial hidráulico do projeto (DRS-PCH) da PCH Saltinho, objeto do Despacho nº 
3.202, de 7 de dezembro de 2016, com 27.000 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único 
de Empreendimentos de Geração (CEG) CEG PCH.PH.RS.037249-8.01, de titularidade da empresa Saltinho 
Energética S.A. (Interessada), inscrita no CNPJ sob o n° 14.142.685/0001-15, localizada no rio localizada 
no rio rio Ituim, sub-bacia 86, na bacia hidrográfica do Atlântico Sudeste, no município de Ipê, no estado 
do Rio Grande do Sul. 

 
 
 
 

CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp20163202.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/ndsp20163202.pdf
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Dados do Interessado: 

Interessado: SALTINHO ENERGÉTICA S/A 

Endereço: Fazenda Santo Estevão, s/n - Terceiro Distrito - Ipê/RS 

 
Dados da Amostra: 

Tipo de amostra: Água superficial 

Local de coleta: Ponto 1 - Rio Ituim 
Coordenadas: -28.615024° / -51.355349° 
 

Data de coleta:  13/06/18 Data de recebimento: 14/06/18 

Condições climáticas:  Tempo bom 
 

Responsável pela coleta:  Pedro Augustin 

Observações: Não há 
 

Período de análise: 14/06/18 à 05/07/18 Data da publicação: 06/07/18 
 

ANÁLISES REALIZADAS 
Parâmetros Unidade Resultado Incerteza LQ Referência do Método Analítico 

Condutividade uS/cm à 
25°C 43,6 --- 0,98  SMWW, 22ª Edição, Método 2510B 

Fósforo Total mg P/L 0,065 0,0019 0,006  EPA Método 200.7: 2001 
 

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da CGCRE, que avaliou a competência do Laboratório. 
 
Legenda: 
 
epm - ‰ 
L.Q. – Limite de Quantificação 
N.A. – Não se aplica 
N.D. – Não Detectado 
V.M.P. – Valor Máximo Permitido conforme Portaria/Resolução/Norma 
Padrão de Emissão: Padrão de emissão conforme Portaria/Resolução/Norma. 
(*) : Análise prejudicada em função da característica da amostra 
 
Análises subcontratadas: 

Densidade de Cianobactérias 
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Observações: 
 
- Para amostras sólidas: os resultados são expressos em base seca. 
- Cadastro na FEPAM Nº 00049/2016-DL válido até 18/12/2018 
- Os dados brutos referentes à amostra são armazenados em arquivo físico pelo prazo de 5 anos a contar da emissão deste relatório. 
- Os Relatórios de Análise referentes à amostra serão armazenados eletronicamente pelo prazo de 10 anos a contar da emissão deste 
relatório. 
- Os resultados contidos neste Relatório de Análise aplicam-se somente a amostra ensaiada. 
- Período de análise: Conforme Procedimento interno PP.COL.POP1 - Rev. 20 - Guia de Coleta e Preservação de Amostras. 
- Proibida a reprodução parcial deste documento. 
- Coleta: Coletas realizadas pelo Green Lab seguem os seguintes procedimentos internos disponíveis em nosso site:  
- PP.COL.POP1 – Rev. 20 - Guia de Coleta e Preservação de Amostras 
- PP.COL.POP2 – Rev. 12 - Coleta 
- PP.COL.IT2 – Rev. 10 - Coleta de Efluentes e Águas Gerais 
- PP.COL.IT5 – Rev. 13 - Coleta de Água de Diálise 
- PP.COL.IT6 – Rev. 11 - Coleta de Águas Superficiais 
- PP.COL.IT7 – Rev. 11 - Coleta de Águas Subterrâneas (Poços de Monitoramento e Piezômetros) 
- PP.COL.IT8 – Rev. 10 - Coleta de Resíduo Sólido  
- PP.COL.IT9 – Rev. 10 - Coleta de Águas Nobres 
- PP.COL.IT10 – Rev. 9 - Coleta de Solos 
“As coletas realizadas pelo interessado seguem conforme os procedimentos disponibilizados pelo Green Lab ou procedimentos internos do 
cliente, neste caso, a veracidade das informações é de responsabilidade do mesmo.” 
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Dados do Interessado:  

Interessado:   SALTINHO ENERGÉTICA S/A 

Endereço: Fazenda Santo Estevão, s/n - Terceiro Distrito - Ipê/RS 

 
Dados da Amostra: 

Tipo de amostra: Água superficial 

Local de coleta: Ponto 1 - Rio Ituim 
Coordenadas: -28.615024° / -51.355349° 
 

Data de coleta:  13/06/18 Data de recebimento: 14/06/18 

Condições climáticas:  Tempo bom 
 

Responsável pela coleta:  Pedro Augustin 
Observações: Não há 
 

Período de análise: 14/06/18 à 05/07/18 Data da publicação: 06/07/18 
 

ANÁLISES REALIZADAS 
Parâmetros Unidade Resultado Incerteza LQ Referência do Método Analítico 

Clorofila a ug/L < 2,1 --- 2,1  SMWW, 23ª Edição, Método 10200H 2b. 
Coliformes Termotolerantes NMP/100mL 1990 --- 1,0  SMEWW 22 edição/2012 - 9223B - 2b 
Cor Verdadeira U.C 82,02 --- 10,27  SMWW, 22ª Edição, Método 2120 B 
Demanda Bioquímica de Oxigênio 
(DBO) mg DBO5/L 6,00 --- 2,00  SMWW, 22ª Edição, Método 5210B 

Densidade de Cianobactérias células/mL < 1,0 --- 1  Microscopia 
Nitrato mg N-NO3/L 6,260 --- 1,030  ABNT NBR12620/1992 
Nitrito mg N-NO2/L 0,029 --- 0,015  SMWW, 22ª Edição, Método 4500 NO2 B 

Nitrogênio Amoniacal mg NH3-N/L < 0,340 --- 0,340  SMWW, 22ª Edição, Método 4500 - NH3 B / 
CETESB-NT L5.136 - Janeiro/1978 

Nitrogênio Total Kjeldahl mg N/L 0,491 --- 0,340 
 SMWW, 22ª Edição, Método 4500 - Digestão: N org 
B / Destilação: NH3 B / Reação: CETESB-NT L5.136 

- Janeiro/1978 
Ortofosfato Total mg P/L < 0,009 --- 0,009  SMWW, 22ª Edição, Método 4500P E 
Oxigênio Dissolvido mg O2/L 9,60 --- 0,200  SMWW, 22ª Edição, Método 4500 O 
pH à 25ºC - Bancada - 6,89 ---  -  SMWW, 22ª Edição, Método 4500B 

Sólidos Dissolvidos Totais 
mg 

Sól.Dissolvidos 
Totais/L 

28,0 --- 2,00  SM 2540 C 

Sólidos Totais mg 
Sól.Totais/L 134 --- 2,00  SM 2540 B 

Temperatura da Amostra °C 11,0 --- ---  Medida fornecida pelo Cliente 
Turbidez NTU 82,5 --- 3,10  SMWW, 22ª Edição, Método 2130 B 
 
Legenda: 
 
epm - ‰ 
L.Q. – Limite de Quantificação 
N.A. – Não se aplica 
N.D. – Não Detectado 
V.M.P. – Valor Máximo Permitido conforme Portaria/Resolução/Norma 
Padrão de Emissão: Padrão de emissão conforme Portaria/Resolução/Norma. 
(*) : Análise prejudicada em função da característica da amostra 
 
Análises subcontratadas: 

Densidade de Cianobactérias 
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Observações: 
 
- Para amostras sólidas: os resultados são expressos em base seca. 
- Cadastro na FEPAM Nº 00049/2016-DL válido até 18/12/2018 
- Os dados brutos referentes à amostra são armazenados em arquivo físico pelo prazo de 5 anos a contar da emissão deste relatório. 
- Os Relatórios de Análise referentes à amostra serão armazenados eletronicamente pelo prazo de 10 anos a contar da emissão deste 
relatório. 
- Os resultados contidos neste Relatório de Análise aplicam-se somente a amostra ensaiada. 
- Período de análise: Conforme Procedimento interno PP.COL.POP1 - Rev. 20 - Guia de Coleta e Preservação de Amostras. 
- Proibida a reprodução parcial deste documento. 
- Coleta: Coletas realizadas pelo Green Lab seguem os seguintes procedimentos internos disponíveis em nosso site:  
- PP.COL.POP1 – Rev. 20 - Guia de Coleta e Preservação de Amostras 
- PP.COL.POP2 – Rev. 12 - Coleta 
- PP.COL.IT2 – Rev. 10 - Coleta de Efluentes e Águas Gerais 
- PP.COL.IT5 – Rev. 13 - Coleta de Água de Diálise 
- PP.COL.IT6 – Rev. 11 - Coleta de Águas Superficiais 
- PP.COL.IT7 – Rev. 11 - Coleta de Águas Subterrâneas (Poços de Monitoramento e Piezômetros) 
- PP.COL.IT8 – Rev. 10 - Coleta de Resíduo Sólido  
- PP.COL.IT9 – Rev. 10 - Coleta de Águas Nobres 
- PP.COL.IT10 – Rev. 9 - Coleta de Solos  
“As coletas realizadas pelo interessado seguem conforme os procedimentos disponibilizados pelo Green Lab ou procedimentos internos do 
cliente, neste caso, a veracidade das informações é de responsabilidade do mesmo.”    
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Dados do Interessado: 

Interessado: SALTINHO ENERGÉTICA S/A 

Endereço: Fazenda Santo Estevão, s/n - Terceiro Distrito - Ipê/RS 

 
Dados da Amostra: 

Tipo de amostra: Água superficial 

Local de coleta: Ponto 2 - Rio Ituim 
Coordenadas: -28.61855° / -51.35390° 
 

Data de coleta:  13/06/18 Data de recebimento: 14/06/18 

Condições climáticas:  Tempo bom 
 

Responsável pela coleta:  Pedro Augustin 

Observações: Não há 
 

Período de análise: 14/06/18 à 05/07/18 Data da publicação: 06/07/18 
 

ANÁLISES REALIZADAS 
Parâmetros Unidade Resultado Incerteza LQ Referência do Método Analítico 

Condutividade uS/cm à 
25°C 45,1 --- 0,98  SMWW, 22ª Edição, Método 2510B 

Fósforo Total mg P/L 1,113 0,0019 0,006  EPA Método 200.7: 2001 
 

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da CGCRE, que avaliou a competência do Laboratório. 
 
Legenda: 
 
epm - ‰ 
L.Q. – Limite de Quantificação 
N.A. – Não se aplica 
N.D. – Não Detectado 
V.M.P. – Valor Máximo Permitido conforme Portaria/Resolução/Norma 
Padrão de Emissão: Padrão de emissão conforme Portaria/Resolução/Norma. 
(*) : Análise prejudicada em função da característica da amostra 
 
Análises subcontratadas: 

Densidade de Cianobactérias 
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Observações: 
 
- Para amostras sólidas: os resultados são expressos em base seca. 
- Cadastro na FEPAM Nº 00049/2016-DL válido até 18/12/2018 
- Os dados brutos referentes à amostra são armazenados em arquivo físico pelo prazo de 5 anos a contar da emissão deste relatório. 
- Os Relatórios de Análise referentes à amostra serão armazenados eletronicamente pelo prazo de 10 anos a contar da emissão deste 
relatório. 
- Os resultados contidos neste Relatório de Análise aplicam-se somente a amostra ensaiada. 
- Período de análise: Conforme Procedimento interno PP.COL.POP1 - Rev. 20 - Guia de Coleta e Preservação de Amostras. 
- Proibida a reprodução parcial deste documento. 
- Coleta: Coletas realizadas pelo Green Lab seguem os seguintes procedimentos internos disponíveis em nosso site:  
- PP.COL.POP1 – Rev. 20 - Guia de Coleta e Preservação de Amostras 
- PP.COL.POP2 – Rev. 12 - Coleta 
- PP.COL.IT2 – Rev. 10 - Coleta de Efluentes e Águas Gerais 
- PP.COL.IT5 – Rev. 13 - Coleta de Água de Diálise 
- PP.COL.IT6 – Rev. 11 - Coleta de Águas Superficiais 
- PP.COL.IT7 – Rev. 11 - Coleta de Águas Subterrâneas (Poços de Monitoramento e Piezômetros) 
- PP.COL.IT8 – Rev. 10 - Coleta de Resíduo Sólido  
- PP.COL.IT9 – Rev. 10 - Coleta de Águas Nobres 
- PP.COL.IT10 – Rev. 9 - Coleta de Solos 
“As coletas realizadas pelo interessado seguem conforme os procedimentos disponibilizados pelo Green Lab ou procedimentos internos do 
cliente, neste caso, a veracidade das informações é de responsabilidade do mesmo.” 
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Dados do Interessado:  

Interessado:   SALTINHO ENERGÉTICA S/A 

Endereço: Fazenda Santo Estevão, s/n - Terceiro Distrito - Ipê/RS 

 
Dados da Amostra: 

Tipo de amostra: Água superficial 

Local de coleta: Ponto 2 - Rio Ituim 
Coordenadas: -28.61855° / -51.35390° 
 

Data de coleta:  13/06/18 Data de recebimento: 14/06/18 

Condições climáticas:  Tempo bom 
 

Responsável pela coleta:  Pedro Augustin 
Observações: Não há 
 

Período de análise: 14/06/18 à 05/07/18 Data da publicação: 06/07/18 
 

ANÁLISES REALIZADAS 
Parâmetros Unidade Resultado Incerteza LQ Referência do Método Analítico 

Clorofila a ug/L < 2,1 --- 2,1  SMWW, 23ª Edição, Método 10200H 2b. 
Coliformes Termotolerantes NMP/100mL 100 --- 1,0  SMEWW 22 edição/2012 - 9223B - 2b 
Cor Verdadeira U.C 86,87 --- 10,27  SMWW, 22ª Edição, Método 2120 B 
Demanda Bioquímica de Oxigênio 
(DBO) mg DBO5/L 12,0 --- 2,00  SMWW, 22ª Edição, Método 5210B 

Densidade de Cianobactérias células/mL < 1,0 --- 1  Microscopia 
Nitrato mg N-NO3/L 6,795 --- 1,030  ABNT NBR12620/1992 
Nitrito mg N-NO2/L 0,034 --- 0,015  SMWW, 22ª Edição, Método 4500 NO2 B 

Nitrogênio Amoniacal mg NH3-N/L 0,560 --- 0,340  SMWW, 22ª Edição, Método 4500 - NH3 B / 
CETESB-NT L5.136 - Janeiro/1978 

Nitrogênio Total Kjeldahl mg N/L 0,834 --- 0,340 
 SMWW, 22ª Edição, Método 4500 - Digestão: N org 
B / Destilação: NH3 B / Reação: CETESB-NT L5.136 

- Janeiro/1978 
Ortofosfato Total mg P/L < 0,009 --- 0,009  SMWW, 22ª Edição, Método 4500P E 
Oxigênio Dissolvido mg O2/L 10,2 --- 0,200  SMWW, 22ª Edição, Método 4500 O 
pH à 25ºC - Bancada - 6,75 ---  -  SMWW, 22ª Edição, Método 4500B 

Sólidos Dissolvidos Totais 
mg 

Sól.Dissolvidos 
Totais/L 

30,0 --- 2,00  SM 2540 C 

Sólidos Totais mg 
Sól.Totais/L 260 --- 2,00  SM 2540 B 

Temperatura da Amostra °C 12,0 --- ---  Medida fornecida pelo Cliente 
Turbidez NTU >450 --- 1,00  SMWW, 22ª Edição, Método 2130 B 
 
Legenda: 
 
epm - ‰ 
L.Q. – Limite de Quantificação 
N.A. – Não se aplica 
N.D. – Não Detectado 
V.M.P. – Valor Máximo Permitido conforme Portaria/Resolução/Norma 
Padrão de Emissão: Padrão de emissão conforme Portaria/Resolução/Norma. 
(*) : Análise prejudicada em função da característica da amostra 
 
Análises subcontratadas: 

Densidade de Cianobactérias 
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Observações: 
 
- Para amostras sólidas: os resultados são expressos em base seca. 
- Cadastro na FEPAM Nº 00049/2016-DL válido até 18/12/2018 
- Os dados brutos referentes à amostra são armazenados em arquivo físico pelo prazo de 5 anos a contar da emissão deste relatório. 
- Os Relatórios de Análise referentes à amostra serão armazenados eletronicamente pelo prazo de 10 anos a contar da emissão deste 
relatório. 
- Os resultados contidos neste Relatório de Análise aplicam-se somente a amostra ensaiada. 
- Período de análise: Conforme Procedimento interno PP.COL.POP1 - Rev. 20 - Guia de Coleta e Preservação de Amostras. 
- Proibida a reprodução parcial deste documento. 
- Coleta: Coletas realizadas pelo Green Lab seguem os seguintes procedimentos internos disponíveis em nosso site:  
- PP.COL.POP1 – Rev. 20 - Guia de Coleta e Preservação de Amostras 
- PP.COL.POP2 – Rev. 12 - Coleta 
- PP.COL.IT2 – Rev. 10 - Coleta de Efluentes e Águas Gerais 
- PP.COL.IT5 – Rev. 13 - Coleta de Água de Diálise 
- PP.COL.IT6 – Rev. 11 - Coleta de Águas Superficiais 
- PP.COL.IT7 – Rev. 11 - Coleta de Águas Subterrâneas (Poços de Monitoramento e Piezômetros) 
- PP.COL.IT8 – Rev. 10 - Coleta de Resíduo Sólido  
- PP.COL.IT9 – Rev. 10 - Coleta de Águas Nobres 
- PP.COL.IT10 – Rev. 9 - Coleta de Solos  
“As coletas realizadas pelo interessado seguem conforme os procedimentos disponibilizados pelo Green Lab ou procedimentos internos do 
cliente, neste caso, a veracidade das informações é de responsabilidade do mesmo.”    
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Dados do Interessado: 

Interessado: SALTINHO ENERGÉTICA S/A 

Endereço: Fazenda Santo Estevão, s/n - Terceiro Distrito - Ipê/RS 

 
Dados da Amostra: 

Tipo de amostra: Água superficial 

Local de coleta: Ponto 3 - Rio Ituim 
Coordenadas: -28.559209° / -51.311027° 
 

Data de coleta:  13/06/18 Data de recebimento: 14/06/18 

Condições climáticas:  Tempo bom 
 

Responsável pela coleta:  Pedro Augustin 

Observações: Não há 
 

Período de análise: 14/06/18 à 05/07/18 Data da publicação: 06/07/18 
 

ANÁLISES REALIZADAS 
Parâmetros Unidade Resultado Incerteza LQ Referência do Método Analítico 

Condutividade uS/cm à 
25°C 48,6 --- 0,98  SMWW, 22ª Edição, Método 2510B 

Fósforo Total mg P/L 0,292 0,0019 0,006  EPA Método 200.7: 2001 
 

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da CGCRE, que avaliou a competência do Laboratório. 
 
Legenda: 
 
epm - ‰ 
L.Q. – Limite de Quantificação 
N.A. – Não se aplica 
N.D. – Não Detectado 
V.M.P. – Valor Máximo Permitido conforme Portaria/Resolução/Norma 
Padrão de Emissão: Padrão de emissão conforme Portaria/Resolução/Norma. 
(*) : Análise prejudicada em função da característica da amostra 
 
Análises subcontratadas: 

Densidade de Cianobactérias 
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Observações: 
 
- Para amostras sólidas: os resultados são expressos em base seca. 
- Cadastro na FEPAM Nº 00049/2016-DL válido até 18/12/2018 
- Os dados brutos referentes à amostra são armazenados em arquivo físico pelo prazo de 5 anos a contar da emissão deste relatório. 
- Os Relatórios de Análise referentes à amostra serão armazenados eletronicamente pelo prazo de 10 anos a contar da emissão deste 
relatório. 
- Os resultados contidos neste Relatório de Análise aplicam-se somente a amostra ensaiada. 
- Período de análise: Conforme Procedimento interno PP.COL.POP1 - Rev. 20 - Guia de Coleta e Preservação de Amostras. 
- Proibida a reprodução parcial deste documento. 
- Coleta: Coletas realizadas pelo Green Lab seguem os seguintes procedimentos internos disponíveis em nosso site:  
- PP.COL.POP1 – Rev. 20 - Guia de Coleta e Preservação de Amostras 
- PP.COL.POP2 – Rev. 12 - Coleta 
- PP.COL.IT2 – Rev. 10 - Coleta de Efluentes e Águas Gerais 
- PP.COL.IT5 – Rev. 13 - Coleta de Água de Diálise 
- PP.COL.IT6 – Rev. 11 - Coleta de Águas Superficiais 
- PP.COL.IT7 – Rev. 11 - Coleta de Águas Subterrâneas (Poços de Monitoramento e Piezômetros) 
- PP.COL.IT8 – Rev. 10 - Coleta de Resíduo Sólido  
- PP.COL.IT9 – Rev. 10 - Coleta de Águas Nobres 
- PP.COL.IT10 – Rev. 9 - Coleta de Solos 
“As coletas realizadas pelo interessado seguem conforme os procedimentos disponibilizados pelo Green Lab ou procedimentos internos do 
cliente, neste caso, a veracidade das informações é de responsabilidade do mesmo.” 
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Dados do Interessado:  

Interessado:   SALTINHO ENERGÉTICA S/A 

Endereço: Fazenda Santo Estevão, s/n - Terceiro Distrito - Ipê/RS 

 
Dados da Amostra: 

Tipo de amostra: Água superficial 

Local de coleta: Ponto 3 - Rio Ituim 
Coordenadas: -28.559209° / -51.311027° 
 

Data de coleta:  13/06/18 Data de recebimento: 14/06/18 

Condições climáticas:  Tempo bom 
 

Responsável pela coleta:  Pedro Augustin 
Observações: Não há 
 

Período de análise: 14/06/18 à 05/07/18 Data da publicação: 06/07/18 
 

ANÁLISES REALIZADAS 
Parâmetros Unidade Resultado Incerteza LQ Referência do Método Analítico 

Clorofila a ug/L < 2,1 --- 2,1  SMWW, 23ª Edição, Método 10200H 2b. 
Coliformes Termotolerantes NMP/100mL 620 --- 1,0  SMEWW 22 edição/2012 - 9223B - 2b 
Cor Verdadeira U.C 76,36 --- 10,27  SMWW, 22ª Edição, Método 2120 B 
Demanda Bioquímica de Oxigênio 
(DBO) mg DBO5/L 13,0 --- 2,00  SMWW, 22ª Edição, Método 5210B 

Densidade de Cianobactérias células/mL < 1,0 --- 1  Microscopia 
Nitrato mg N-NO3/L 4,546 --- 1,030  ABNT NBR12620/1992 
Nitrito mg N-NO2/L 0,041 --- 0,015  SMWW, 22ª Edição, Método 4500 NO2 B 

Nitrogênio Amoniacal mg NH3-N/L 0,643 --- 0,340  SMWW, 22ª Edição, Método 4500 - NH3 B / 
CETESB-NT L5.136 - Janeiro/1978 

Nitrogênio Total Kjeldahl mg N/L 0,883 --- 0,340 
 SMWW, 22ª Edição, Método 4500 - Digestão: N org 
B / Destilação: NH3 B / Reação: CETESB-NT L5.136 

- Janeiro/1978 
Ortofosfato Total mg P/L 0,046 --- 0,009  SMWW, 22ª Edição, Método 4500P E 
Oxigênio Dissolvido mg O2/L 12,1 --- 0,200  SMWW, 22ª Edição, Método 4500 O 
pH à 25ºC - Bancada - 6,38 ---  -  SMWW, 22ª Edição, Método 4500B 

Sólidos Dissolvidos Totais 
mg 

Sól.Dissolvidos 
Totais/L 

32,0 --- 2,00  SM 2540 C 

Sólidos Totais mg 
Sól.Totais/L 242 --- 2,00  SM 2540 B 

Temperatura da Amostra °C 12,0 --- ---  Medida fornecida pelo Cliente 
Turbidez NTU >450 --- 1,00  SMWW, 22ª Edição, Método 2130 B 
 
Legenda: 
 
epm - ‰ 
L.Q. – Limite de Quantificação 
N.A. – Não se aplica 
N.D. – Não Detectado 
V.M.P. – Valor Máximo Permitido conforme Portaria/Resolução/Norma 
Padrão de Emissão: Padrão de emissão conforme Portaria/Resolução/Norma. 
(*) : Análise prejudicada em função da característica da amostra 
 
Análises subcontratadas: 

Densidade de Cianobactérias 
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Observações: 
 
- Para amostras sólidas: os resultados são expressos em base seca. 
- Cadastro na FEPAM Nº 00049/2016-DL válido até 18/12/2018 
- Os dados brutos referentes à amostra são armazenados em arquivo físico pelo prazo de 5 anos a contar da emissão deste relatório. 
- Os Relatórios de Análise referentes à amostra serão armazenados eletronicamente pelo prazo de 10 anos a contar da emissão deste 
relatório. 
- Os resultados contidos neste Relatório de Análise aplicam-se somente a amostra ensaiada. 
- Período de análise: Conforme Procedimento interno PP.COL.POP1 - Rev. 20 - Guia de Coleta e Preservação de Amostras. 
- Proibida a reprodução parcial deste documento. 
- Coleta: Coletas realizadas pelo Green Lab seguem os seguintes procedimentos internos disponíveis em nosso site:  
- PP.COL.POP1 – Rev. 20 - Guia de Coleta e Preservação de Amostras 
- PP.COL.POP2 – Rev. 12 - Coleta 
- PP.COL.IT2 – Rev. 10 - Coleta de Efluentes e Águas Gerais 
- PP.COL.IT5 – Rev. 13 - Coleta de Água de Diálise 
- PP.COL.IT6 – Rev. 11 - Coleta de Águas Superficiais 
- PP.COL.IT7 – Rev. 11 - Coleta de Águas Subterrâneas (Poços de Monitoramento e Piezômetros) 
- PP.COL.IT8 – Rev. 10 - Coleta de Resíduo Sólido  
- PP.COL.IT9 – Rev. 10 - Coleta de Águas Nobres 
- PP.COL.IT10 – Rev. 9 - Coleta de Solos  
“As coletas realizadas pelo interessado seguem conforme os procedimentos disponibilizados pelo Green Lab ou procedimentos internos do 
cliente, neste caso, a veracidade das informações é de responsabilidade do mesmo.”    

 

 
 

 



  

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH SALTINHO 
 

 

 

 Parâmetros dendrométricos por intervalo de DAP da vegetação 

  

Willi
Saltinho



 

1 
 

Lista dos parâmetros dendrométricos das espécies da vegetação em estágio inicial de sucessão encontradas com DAP (Diâmetro Altura do Peito) menor que 8 centímetros. 

Espécie 
H C (cm) F (m) D (m) AB (m2) Dsup 

FF 
VM VL 

(m) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (m) (m3) (mst) 

Campomanesia xanthocarpa 6 25     3     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,008 0,011 
Campomanesia xanthocarpa 9 22     6     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,013 0,017 
Casearia decandra 13 22     8     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,017 0,022 
Casearia decandra 6 25     3     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,008 0,011 
Casearia decandra 4 13     2     0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,04 0,55 0,001 0,002 
Casearia decandra 3 13     2     0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,04 0,55 0,001 0,002 
Casearia decandra 6 25     4     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,011 0,014 
Casearia decandra 2 9     2     0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,03 0,55 0,001 0,001 
Casearia decandra 4 16     2     0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,002 0,003 
Casearia decandra 3 13     2     0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,04 0,55 0,001 0,002 
Cordia americana 6 22     3     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,006 0,008 
Cupania vernalis 2 6     2     0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,02 0,55 0,000 0,000 
Erythroxylum cuneifolium 3 19     2     0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,06 0,55 0,003 0,004 
Eugenia speciosa 6 22     3     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,006 0,008 
Eugenia speciosa 2 9     2     0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,03 0,55 0,001 0,001 
Eugenia uniflora 7 25     6     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,016 0,021 
Eugenia uniflora 6 25     4      0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,011 0,014 
Eugenia uniflora 8 26 22    6 6     0,08 0,07 0,00 0,00 0,00 0,005 0,004 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,030 0,040 
Eugenia uniflora 7 23     4      0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,009 0,012 
Guatteria australis 4 9      2      0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,03 0,55 0,001 0,001 
Guatteria australis 14 25      10      0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,028 0,036 
Ilex theezans 5 23      4      0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,009 0,012 
Ilex theezans 5 25      3      0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,008 0,011 
Ilex theezans 9 22     6     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,013 0,017 
Lamanonia ternata 7 21 16 14   4 4 4   0,07 0,05 0,04 0,00 0,00 0,004 0,002 0,002 0,000 0,000 0,07 0,55 0,016 0,020 
Lithraea brasiliensis 5 16 36    3 3    0,05 0,11 0,00 0,00 0,00 0,002 0,010 0,000 0,000 0,000 0,11 0,55 0,020 0,026 
Lithraea brasiliensis 6 21 22 21   4 4 4   0,07 0,07 0,07 0,00 0,00 0,004 0,004 0,004 0,000 0,000 0,07 0,55 0,024 0,031 
Lithraea brasiliensis 4 13     2     0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,04 0,55 0,001 0,002 
Lithraea brasiliensis 5 13     3     0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,04 0,55 0,002 0,003 
Morto 5 25     4     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,011 0,014 
Morto 4 16     2     0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,002 0,003 
Morto 2 13     2     0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,04 0,55 0,001 0,002 
Myrcia bombycina 6 25     4     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,011 0,014 



 

2 
 

Espécie 
H C (cm) F (m) D (m) AB (m2) Dsup 

FF 
VM VL 

(m) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (m) (m3) (mst) 

Myrcia bombycina 5 26     4     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,012 0,015 
Myrcia oblongata 7 22     4     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,008 0,011 
Myrcia oblongata 15 16     11     0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,012 0,015 
Myrcia oblongata 7 16     3     0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,003 0,004 
Myrcia palustris 5 26     3     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,009 0,012 
Myrcia palustris 7 26 23 17   5 5 5   0,08 0,07 0,05 0,00 0,00 0,005 0,004 0,002 0,000 0,000 0,08 0,55 0,033 0,043 
Myrcia splendens 7 25     5     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,014 0,018 
Myrcia splendens 5 19     3     0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,06 0,55 0,005 0,006 
Myrcia splendens 3 13     2     0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,04 0,55 0,001 0,002 
Nectandra grandiflora 9 22     6     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,013 0,017 
Nectandra membranacea 3 16     1     0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,001 0,001 
Podocarpus lambertii 7 21     5     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,010 0,013 
Podocarpus lambertii 5 25     4     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,011 0,014 
Podocarpus lambertii 5 22     3     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,006 0,008 
Rollinia rugulosa 7 22 21    5 4    0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,004 0,004 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,018 0,024 
Rollinia rugulosa 7 21 21    3 3    0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,004 0,004 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,012 0,015 
Schaefferia argentinensis 4 25     2     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,006 0,007 
Schaefferia argentinensis 4 16     2     0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,002 0,003 
Sebastiania commersoniana 5 21     3     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,006 0,008 
Sebastiania commersoniana 5 21     2     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,004 0,005 
Sebastiania commersoniana 3 19     2     0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,06 0,55 0,003 0,004 
Sebastiania commersoniana 3 19     2     0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,06 0,55 0,003 0,004 
Sebastiania commersoniana 3 19     2     0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,06 0,55 0,003 0,004 
Sebastiania commersoniana 3 16     2     0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,002 0,003 
Sebastiania commersoniana 3 13     2     0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,04 0,55 0,001 0,002 
Sebastiania commersoniana 3       2     0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,03 0,55 0,001 0,001 
Sebastiania commersoniana 2 13     2     0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,04 0,55 0,001 0,002 
Sebastiania commersoniana 2 16     2     0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,002 0,003 
Sebastiania commersoniana 2 19     2     0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,06 0,55 0,003 0,004 
Sebastiania commersoniana 2 6     2     0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,02 0,55 0,000 0,000 
Sebastiania commersoniana 2 9     2     0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,03 0,55 0,001 0,001 
Sebastiania commersoniana 4 9     2     0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,03 0,55 0,001 0,001 
Sebastiania commersoniana 3 22     2     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,004 0,006 
Sebastiania commersoniana 3 16     2     0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,002 0,003 
Sebastiania commersoniana 2 9     2     0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,03 0,55 0,001 0,001 
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Espécie 
H C (cm) F (m) D (m) AB (m2) Dsup 

FF 
VM VL 

(m) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (m) (m3) (mst) 

Sebastiania commersoniana 3 9     2     0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,03 0,55 0,001 0,001 
Sebastiania commersoniana 4 9     2     0,03 0,04 0,00 0,00 0,00 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,04 0,55 0,001 0,001 
Sebastiania commersoniana 2 9     2      0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,03 0,55 0,001 0,001 
Sebastiania commersoniana 3 13     2     0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,04 0,55 0,001 0,002 
Sebastiania commersoniana 3 6     2     0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,02 0,55 0,000 0,000 
Sebastiania commersoniana 2 9     2     0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,03 0,55 0,001 0,001 
Sebastiania commersoniana 2 6     2     0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,02 0,55 0,000 0,000 
Sebastiania commersoniana 3 13     2     0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,04 0,55 0,001 0,002 
Sebastiania commersoniana 5 13     2     0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,04 0,55 0,001 0,002 
Sebastiania commersoniana 2 6     2     0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,02 0,55 0,000 0,000 
Sebastiania commersoniana 3 16     2     0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,002 0,003 
Sebastiania commersoniana 4 13     2     0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,04 0,55 0,001 0,002 
Sebastiania commersoniana 2 9     2     0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,03 0,55 0,001 0,001 
Sebastiania commersoniana 2 6     2     0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,02 0,55 0,000 0,000 
Sebastiania commersoniana 4 9     2     0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,03 0,55 0,001 0,001 
Sebastiania commersoniana 3 9     2     0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,03 0,55 0,001 0,001 
Sebastiania commersoniana 2 13     2     0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,04 0,55 0,001 0,002 
Sebastiania commersoniana 2 9     2     0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,03 0,55 0,001 0,001 
Sebastiania commersoniana 7 25     4     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,011 0,014 
Sebastiania commersoniana 4 9     2     0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,03 0,55 0,001 0,001 
Sebastiania commersoniana 2 9     2     0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,03 0,55 0,001 0,001 
Sebastiania commersoniana 4 16     2     0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,002 0,003 
Solanum swartzianum 6 19     4     0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,06 0,55 0,005 0,007 
Symplocos uniflora 7 23     5     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,012 0,015 
Zanthoxylum rhoifolium 6 16         4         0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,004 0,006 
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Lista dos parâmetros dendrométricos das espécies da vegetação em estágio inicial de sucessão encontradas com DAP (Diâmetro Altura do Peito) maior que 8 centímetros e 
menor que 15 centímetros. 

Espécie 
H C (cm) F (m) D (m) AB (m2) Dsup 

FF 
VM VL 

(m) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (m) (m3) (mst) 

Blepharocalix salicifolia 6 29     4     0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,09 0,55 0,015 0,019 
Cordia americana 6 37     4     0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,12 0,55 0,024 0,031 
Cordia americana 9 31     5     0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,10 0,55 0,022 0,028 
Eugenia speciosa 8 38     5     0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,12 0,55 0,031 0,040 
Eugenia uniflora 7 33     5     0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,11 0,55 0,024 0,031 
Eugenia uniflora 9 39     8     0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,12 0,55 0,053 0,069 
Eugenia uniflora 9 38     6     0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,12 0,55 0,037 0,049 
Ilex theezans 6 34     4     0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,11 0,55 0,020 0,026 
Ilex theezans 6 40 19    5     0,13 0,06 0,00 0,00 0,00 0,013 0,003 0,000 0,000 0,000 0,13 0,55 0,035 0,046 
Ilex theezans 7 33 34 32   5 5 5   0,11 0,11 0,10 0,00 0,00 0,009 0,009 0,008 0,000 0,000 0,11 0,55 0,072 0,093 
Ilex theezans 6 34     5     0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,11 0,55 0,025 0,033 
Ilex theezans 8 36     5     0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,11 0,55 0,028 0,037 
Lithraea brasiliensis 8 35     6     0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,11 0,55 0,032 0,042 
Lithraea brasiliensis 10 42     9     0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,13 0,55 0,069 0,090 
Lithraea brasiliensis 6 30 19    5     0,10 0,06 0,00 0,00 0,00 0,007 0,003 0,000 0,000 0,000 0,10 0,55 0,020 0,026 
Lithraea brasiliensis 8 46     7     0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,15 0,55 0,065 0,084 
Lithraea brasiliensis 3 42     2     0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,13 0,55 0,015 0,020 
Lithraea brasiliensis 8 40     6     0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,13 0,55 0,042 0,055 
Lithraea brasiliensis 8 44     6     0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,14 0,55 0,051 0,066 
Lithraea brasiliensis 8 28     6     0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,09 0,55 0,021 0,027 
Lithraea brasiliensis 7 30     5     0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,10 0,55 0,020 0,026 
Lithraea brasiliensis 6 36     4     0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,11 0,55 0,023 0,029 
Lithraea brasiliensis 7 34 32 25 21  4 4 4 4  0,11 0,10 0,08 0,07 0,00 0,009 0,008 0,005 0,004 0,000 0,11 0,55 0,057 0,074 
Lithraea brasiliensis 7 32 27    4 4    0,10 0,09 0,00 0,00 0,00 0,008 0,006 0,000 0,000 0,000 0,10 0,55 0,031 0,040 
Lithraea brasiliensis 8 29 30    6 6    0,09 0,10 0,00 0,00 0,00 0,007 0,007 0,000 0,000 0,000 0,10 0,55 0,046 0,059 
Lithraea brasiliensis 7 39     6     0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,12 0,55 0,040 0,052 
Lithraea brasiliensis 7 27 26 27 25   5 5 5 5   0,09 0,08 0,09 0,08 0,00 0,006 0,005 0,006 0,005 0,000 0,09 0,55 0,060 0,078 
Lithraea brasiliensis 8 28      6      0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,09 0,55 0,021 0,027 
Luehea divaricata 13 44      10      0,14 0,08 0,00 0,00 0,00 0,015 0,005 0,000 0,000 0,000 0,14 0,55 0,085 0,110 
Luehea divaricata 12 31      9      0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,10 0,55 0,039 0,051 
Luehea divaricata 9 38      5      0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,12 0,55 0,031 0,040 
Matayba elaeagnoides 9 37 30     6      0,12 0,10 0,00 0,00 0,00 0,011 0,007 0,000 0,000 0,000 0,12 0,55 0,036 0,047 
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Espécie 
H C (cm) F (m) D (m) AB (m2) Dsup 

FF 
VM VL 

(m) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (m) (m3) (mst) 

Matayba elaeagnoides 6 28      3      0,09 0,11 0,00 0,00 0,00 0,006 0,010 0,000 0,000 0,000 0,11 0,55 0,010 0,014 
Morto 11 41      5      0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,13 0,55 0,037 0,047 
Myrcia oblongata 13 31      9      0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,10 0,55 0,039 0,051 
Myrcia splendens 6 31     3     0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,10 0,55 0,013 0,017 
Myrcianthes gigantea 17 47     12     0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,15 0,55 0,117 0,152 
Myrcianthes gigantea 12 41     9     0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,13 0,55 0,066 0,085 
Myrcianthes gigantea 14 47     11     0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,15 0,55 0,107 0,139 
Myrcianthes gigantea 8 44     6     0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,14 0,55 0,051 0,066 
Ocotea pulchella 10 27     7     0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,09 0,55 0,022 0,029 
Parapiptadenia rigida 8 38     5     0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,12 0,55 0,031 0,040 
Podocarpus lambertii 9 36     8     0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,11 0,55 0,045 0,059 
Podocarpus lambertii 7 33     6     0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,11 0,55 0,029 0,037 
Podocarpus lambertii 6 39     5     0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,12 0,55 0,033 0,043 
Podocarpus lambertii 7 29     6     0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,09 0,55 0,022 0,029 
Podocarpus lambertii 10 40     8     0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,13 0,55 0,056 0,073 
Podocarpus lambertii 10 39 38    8 8    0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,012 0,011 0,000 0,000 0,000 0,12 0,55 0,104 0,135 
Sapium glandulosum 10 36 33 39   8 8 8   0,11 0,11 0,12 0,00 0,00 0,010 0,009 0,012 0,000 0,000 0,12 0,55 0,137 0,178 
Schaefferia argentinensis 11 28     7     0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,09 0,55 0,024 0,032 
Sebastiania commersoniana 5 30 15    3     0,10 0,05 0,00 0,00 0,00 0,007 0,002 0,000 0,000 0,000 0,10 0,55 0,012 0,015 
Symplocos uniflora 8 35         6         0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,11 0,55 0,032 0,042 
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Lista dos parâmetros dendrométricos das espécies da vegetação em estágio inicial de sucessão encontradas com DAP (Diâmetro Altura do Peito) maior que 15 centímetros. 

Espécie 
H C (cm) F (m) D (m) AB (m2) Dsup 

FF 
VM VL 

(m) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (m) (m3) (mst) 

Eugenia speciosa 27 201     16     0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,322 0,000 0,000 0,000 0,000 0,64 0,55 2,831 3,680 
Eugenia speciosa 19 72     14     0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,042 0,000 0,000 0,000 0,000 0,23 0,55 0,320 0,416 
Eugenia uniflora 17 63     14     0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,031 0,000 0,000 0,000 0,000 0,20 0,55 0,242 0,314 
Ilex theezans 10 62     7     0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,031 0,000 0,000 0,000 0,000 0,20 0,55 0,118 0,153 
Lithraea brasiliensis 12 73 37    10     0,23 0,12 0,00 0,00 0,00 0,042 0,011 0,000 0,000 0,000 0,23 0,55 0,233 0,303 
Lithraea brasiliensis 12 49     10     0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,16 0,55 0,105 0,137 
Lithraea brasiliensis 15 72     13     0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,041 0,000 0,000 0,000 0,000 0,23 0,55 0,295 0,383 
Lithraea brasiliensis 8 49     6      0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,16 0,55 0,063 0,082 
Lithraea brasiliensis 12 64     11      0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,033 0,000 0,000 0,000 0,000 0,20 0,55 0,197 0,256 
Lithraea brasiliensis 12 67     10      0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,036 0,000 0,000 0,000 0,000 0,21 0,55 0,196 0,255 
Lithraea brasiliensis 12 55     10      0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,18 0,55 0,132 0,172 
Lithraea brasiliensis 7 53 60 28   5      0,17 0,19 0,09 0,00 0,00 0,022 0,029 0,006 0,000 0,000 0,19 0,55 0,061 0,080 
Lithraea brasiliensis 8 51     6      0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,16 0,55 0,068 0,089 
Lithraea brasiliensis 10 59     8      0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,028 0,000 0,000 0,000 0,000 0,19 0,55 0,122 0,158 
Lithraea brasiliensis 15 72     8      0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,042 0,000 0,000 0,000 0,000 0,23 0,55 0,183 0,238 
Lithraea brasiliensis 19 75     14      0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,045 0,000 0,000 0,000 0,000 0,24 0,55 0,348 0,453 
Lithraea brasiliensis 23 101     18      0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,32 0,55 0,796 1,035 
Luehea divaricata 15 151     13      0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,181 0,000 0,000 0,000 0,000 0,48 0,55 1,297 1,687 
Matayba elaeagnoides 16 92     14      0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,067 0,000 0,000 0,000 0,000 0,29 0,55 0,519 0,674 
Matayba elaeagnoides 8 49     6      0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,16 0,55 0,063 0,082 
Myrcia splendens 8 53     6     0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,17 0,55 0,075 0,097 
Myrcianthes gigantea 14 53     11     0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,17 0,55 0,137 0,179 
Myrcianthes gigantea 15 63     12     0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,031 0,000 0,000 0,000 0,000 0,20 0,55 0,207 0,270 
Nectandra megapotamica 15 104     12     0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,086 0,000 0,000 0,000 0,000 0,33 0,55 0,564 0,734 
Ocotea pulchella 15 74     13     0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,044 0,000 0,000 0,000 0,000 0,24 0,55 0,312 0,405 
Ocotea pulchella 22 66     18     0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,21 0,55 0,343 0,446 
Podocarpus lambertii 12 84     10     0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,056 0,000 0,000 0,000 0,000 0,27 0,55 0,309 0,401 
Podocarpus lambertii 17 91     10     0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,066 0,000 0,000 0,000 0,000 0,29 0,55 0,363 0,472 
Schaefferia argentinensis 14 53     10     0,17 0,19 0,15 0,00 0,00 0,023 0,028 0,018 0,000 0,000 0,19 0,55 0,125 0,162 
Schaefferia argentinensis 17 69     12     0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,22 0,55 0,251 0,326 
Solanum swartzianum 16 63     12     0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,031 0,000 0,000 0,000 0,000 0,20 0,55 0,207 0,270 
Syagrus romanzoffiana 16 97         12         0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,075 0,000 0,000 0,000 0,000 0,31 0,55 0,494 0,642 
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Lista dos parâmetros dendrométricos das espécies da vegetação em estágio intermediário de sucessão encontradas com DAP (Diâmetro Altura do Peito) menor que 8 
centímetros. 

Espécie 
H C (cm) F (m) D (m) AB (m2) Dsup 

FF 
VM VL 

(m) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (m) (m3) (mst) 

Sebastiania commersoniana 6 26     5     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,015 0,019 
Sebastiania commersoniana 9 25 27 8 24  6     0,08 0,09 0,03 0,08 0,00 0,005 0,006 0,001 0,005 0,000 0,09 0,55 0,016 0,021 
Prunus myrtifolia 6 22     4     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,008 0,011 
Prunus myrtifolia 6 21     5     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,010 0,013 
Myrcia palustris 6 24     4     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,010 0,013 
Daphnopsis racemosa 6 21     5     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,010 0,013 
Daphnopsis racemosa 8 22     7     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,015 0,019 
Diospyrus inconstans 7 24     5     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,013 0,016 
Campomanesia xanthocarpa 10 24 18 12 9 11 6 6 4 4  0,08 0,06 0,04 0,03 0,04 0,005 0,003 0,001 0,001 0,001 0,08 0,55 0,028 0,036 
Sebastiana brasiliensis 8 25 23    6     0,08 0,07 0,00 0,00 0,00 0,005 0,004 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,016 0,021 
Allophylus edulis 8 23     5     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,012 0,015 
Cordia americana 6 26     4     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,012 0,015 
Matayba elaeagnoides 8 22     4     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,008 0,011 
Matayba elaeagnoides 10 23     8     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,019 0,024 
Matayba elaeagnoides 10 26     8     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,024 0,031 
Blepharocalix salicifolia 5 21     2     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,004 0,005 
Eugenia uniflora 7 26 16 20 19  4     0,08 0,05 0,06 0,06 0,00 0,005 0,002 0,003 0,003 0,000 0,08 0,55 0,012 0,015 
Eugenia uniflora 10 26     8     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,024 0,031 
Cupania vernalis 8 21     5     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,010 0,013 
Campomanesia xanthocarpa 6 19 23 16 21 20 4     0,06 0,07 0,05 0,07 0,06 0,003 0,004 0,002 0,004 0,003 0,07 0,55 0,006 0,008 
Casearia decandra 9 24     7     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,018 0,023 
Parapiptadenia rigida 4 22     3     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,006 0,008 
Parapiptadenia rigida 8 24     6     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,015 0,020 
Eugenia pluriflora 6 24     4     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,010 0,013 
Casearia decandra 6 26     4     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,012 0,015 
Myrsine umbellata 8 25     5     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,014 0,018 
Casearia decandra 6 22      3      0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,006 0,008 
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Espécie 
H C (cm) F (m) D (m) AB (m2) Dsup 

FF 
VM VL 

(m) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (m) (m3) (mst) 

Casearia decandra 5 23      3      0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,007 0,009 
Zanthoxylum rhoifolium 8 22     6     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,013 0,017 
Myrcianthes gigantea 7 22      5      0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,011 0,014 
Lithraea brasiliensis 6 16     4     0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,004 0,006 
Matayba elaeagnoides 7 16     5     0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,005 0,007 
Matayba elaeagnoides 7 19     5     0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,06 0,55 0,008 0,010 
Campomanesia xanthocarpa 4 16     2     0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,002 0,003 
Discaria americana 6 22     4     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,008 0,011 
Parapiptadenia rigida 14 22     11     0,07 0,10 0,00 0,00 0,00 0,004 0,008 0,000 0,000 0,000 0,10 0,55 0,023 0,030 
Campomanesia xanthocarpa 6 16     4     0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,004 0,006 
Campomanesia xanthocarpa 7 16     5     0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,005 0,007 
Discaria americana 7 19     5     0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,06 0,55 0,008 0,010 
Morto 6 16     4     0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,004 0,006 
Luehea divaricata 10 25     8     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,022 0,029 
Morto 3 16     2     0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,002 0,003 
Dalbergia frutescens 5 16     3     0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,002 0,002 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,003 0,004 
Matayba elaeagnoides 6 16     4     0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,004 0,006 
Cedrela fissilis 16 4     12     0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,01 0,55 0,001 0,001 
Morto 2 16     2     0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,002 0,003 
Sebastiania commersoniana 5 16     3     0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,003 0,004 
Solanum swartzianum 4 16     2     0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,002 0,003 
Morto 4 22     2     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,004 0,006 
Schaefferia argentinensis 10 25     7     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,019 0,025 
Parapiptadenia rigida 4,5 16     2     0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,002 0,003 
Cupania vernalis 16 19     10     0,06 0,12 0,00 0,00 0,00 0,003 0,011 0,000 0,000 0,000 0,12 0,55 0,016 0,020 
Cupania vernalis 9 25     6     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,017 0,022 
Cupania vernalis 5 22     4     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,008 0,011 
Sapium glandulosum 12 19     9     0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,06 0,55 0,014 0,018 
Casearia decandra 6 25     4     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,011 0,014 
Cupania vernalis 11 22     8     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,017 0,022 
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Espécie 
H C (cm) F (m) D (m) AB (m2) Dsup 

FF 
VM VL 

(m) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (m) (m3) (mst) 

Cupania vernalis 12 16     10     0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,011 0,014 
Cupania vernalis 8 19     6     0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,06 0,55 0,009 0,012 
Cupania vernalis 15 22     12     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,025 0,033 
Cupania vernalis 13 19     9     0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,06 0,55 0,014 0,018 
Cupania vernalis 14 25     10     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,028 0,036 
Nectandra grandiflora 12 22     7     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,015 0,019 
Cupania vernalis 14 25     8     0,08 0,09 0,00 0,00 0,00 0,005 0,006 0,000 0,000 0,000 0,09 0,55 0,022 0,029 
Cupania vernalis 13 19     10     0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,06 0,55 0,016 0,020 
Cupania vernalis 7 16     5     0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,005 0,007 
Cupania vernalis 12 25     8     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,022 0,029 
Drimys brasiliensis 5 19     2     0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,06 0,55 0,003 0,004 
Schaefferia argentinensis 5 19     3     0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,06 0,55 0,005 0,006 
Drimys brasiliensis 7 19     5     0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,06 0,55 0,008 0,010 
Drimys brasiliensis 4 22     2     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,004 0,006 
Araucaria angustifolia 16 25     14     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,039 0,050 
Casearia decandra 3 16     2     0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,002 0,003 
Citrus sp 4 19     2     0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,06 4,55 0,026 0,033 
Eugenia speciosa 6 25     3     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 7,55 0,114 0,148 
Drimys brasiliensis 5 16     3     0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,003 0,004 
Sebastiania commersoniana 3 19     2     0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,06 0,55 0,003 0,004 
Sebastiania commersoniana 5 22     2     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,004 0,006 
Sebastiania commersoniana 3 9     2     0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,03 0,55 0,001 0,001 
Sebastiania commersoniana 3 13     2     0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,04 0,55 0,001 0,002 
Cupania vernalis 4 13     2     0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,04 0,55 0,001 0,002 
Campomanesia xanthocarpa 4 16     2     0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,002 0,003 
Casearia decandra 2 9     2     0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,03 0,55 0,001 0,001 
Lithraea brasiliensis 2 9     2     0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,03 0,55 0,001 0,001 
Myrcia splendens 3 22     2     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,004 0,006 
Eugenia uniflora 2 9     2     0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,03 0,55 0,001 0,001 
Casearia decandra 8 19     6     0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,06 0,55 0,009 0,012 
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Espécie 
H C (cm) F (m) D (m) AB (m2) Dsup 

FF 
VM VL 

(m) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (m) (m3) (mst) 

Citrus sp 2 9     2     0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,55 0,00 0,00 
Sebastiania commersoniana 2 9     2     0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,03 0,55 0,001 0,001 
Sebastiania commersoniana 3 16     2     0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,002 0,003 
Sebastiania commersoniana 3 9     2     0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,03 0,55 0,001 0,001 
Sebastiania commersoniana 4 9     2     0,03 0,04 0,00 0,00 0,00 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,04 0,55 0,001 0,001 
Myrcia oblongata 2 9     2     0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,03 0,55 0,001 0,001 
Eugenia uniflora 3 16     2     0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,002 0,003 
Eugenia uniflora 2 16     2     0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,002 0,003 
Eugenia uniflora 3 13     2     0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,04 0,55 0,001 0,002 
Lithraea brasiliensis 2 9     2     0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,03 0,55 0,001 0,001 
Lithraea brasiliensis 4 13     2     0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,04 0,55 0,001 0,002 
Casearia decandra 2 6     2     0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,02 0,55 0,000 0,000 
Casearia decandra 2 9     2     0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,03 0,55 0,001 0,001 
Campomanesia xanthocarpa 11 22     9     0,07 0,08 0,00 0,00 0,00 0,004 0,005 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,019 0,025 
Eugenia speciosa 6 22     4     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,008 0,011 
Sebastiania commersoniana 2 6     2     0,02     0,000     0,02 0,55 0,000 0,000 
Sebastiania commersoniana 3 13     2     0,04     0,001     0,04 0,55 0,001 0,002 
Sebastiania commersoniana 2 13     2     0,04     0,001     0,04 0,55 0,001 0,002 
Sebastiania commersoniana 2 13     2     0,04     0,001     0,04 0,55 0,001 0,002 
Sebastiania commersoniana 2 6     2     0,02     0,000     0,02 0,55 0,000 0,000 
Sebastiania commersoniana 4 19     2     0,06     0,003     0,06 0,55 0,003 0,004 
Sebastiania commersoniana 2 13     2     0,04     0,001     0,04 0,55 0,001 0,002 
Sebastiania commersoniana 3 9     2     0,03     0,001     0,03 0,55 0,001 0,001 
Myrcia oblongata 2 6     2     0,02     0,000     0,02 0,55 0,000 0,000 
Myrcia oblongata 6 13     3     0,04 0,04    0,001     0,04 0,55 0,002 0,003 
Myrcia oblongata 2 6     2     0,02     0,000     0,02 0,55 0,000 0,000 
Myrcia oblongata 2 9     2     0,03     0,001     0,03 0,55 0,001 0,001 
Eugenia speciosa 4 9     2     0,03     0,001     0,03 0,55 0,001 0,001 
Eugenia speciosa 4 9     2     0,03     0,001     0,03 0,55 0,001 0,001 
Eugenia uniflora 5 9     3     0,03     0,001     0,03 0,55 0,001 0,002 
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Espécie 
H C (cm) F (m) D (m) AB (m2) Dsup 

FF 
VM VL 

(m) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (m) (m3) (mst) 

Eugenia uniflora 7 16     4     0,05     0,002     0,05 0,55 0,004 0,006 
Campomanesia xanthocarpa 4 9     2     0,03     0,001     0,03 0,55 0,001 0,001 
Citrus sp 5 13     3     0,04 0,03    0,001     0,04 0,55 0,002 0,003 
Casearia decandra 2 9     2     0,03     0,001     0,03 0,55 0,001 0,001 
Allophylus edulis 2 9     2     0,03     0,001     0,03 0,55 0,001 0,001 
Araucaria angustifolia 5 19     3     0,06     0,003     0,06 0,55 0,005 0,006 
Allophylus edulis 2 9     2     0,03     0,001     0,03 0,55 0,001 0,001 
Cupania vernalis 6 16     3     0,05     0,002     0,05 0,55 0,003 0,004 

Guatteria australis 5 13         3         0,04         0,001         0,040 0,550 0,002 0,003 
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Lista dos parâmetros dendrométricos das espécies da vegetação em estágio intermediário de sucessão encontradas com DAP (Diâmetro Altura do Peito) maior que 8 
centímetros e menor que 15 centímetros. 

Espécie 
H  C (cm) F (m) D (m) AB (m2) Dsup  

FF 
VM  VL  

(m) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (m) (m3) (mst) 

Lithraea brasiliensis 9 36     6     0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,11 0,55 0,034 0,044 
Lithraea brasiliensis 12 39     10     0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,12 0,55 0,067 0,087 
Myrcia palustris 5 33     4     0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,11 0,55 0,019 0,025 
Luehea divaricata 16 28 31 60   9     0,09 0,10 0,19 0,00 0,00 0,006 0,008 0,029 0,000 0,000 0,19 0,55 0,031 0,040 
Podocarpus lambertii 7 29     6     0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,09 0,55 0,022 0,029 
Matayba elaeagnoides 7 27     6     0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,09 0,55 0,019 0,025 
Matayba elaeagnoides 5 31 23    4     0,10 0,07 0,00 0,00 0,00 0,008 0,004 0,000 0,000 0,000 0,10 0,55 0,017 0,022 
Lithraea brasiliensis 6 40     5     0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,13 0,55 0,035 0,046 
Myrsine umbellata 9 34     8     0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,11 0,55 0,040 0,053 
Daphnopsis racemosa 9 39     8     0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,12 0,55 0,053 0,069 
Araucaria angustifolia 13 38     11     0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,12 0,55 0,070 0,090 
Daphnopsis racemosa 10 35     6     0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,11 0,55 0,032 0,042 
Casearia decandra 10 37     9     0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,12 0,55 0,054 0,070 
Casearia decandra 12 48     10     0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,15 0,55 0,101 0,131 
Eugenia hiemalis 8 44     7     0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,14 0,55 0,059 0,077 
Myrsine umbellata 12 46     10     0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,15 0,55 0,093 0,120 
Casearia decandra 10 28     8     0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,09 0,55 0,027 0,036 
Lamanonia ternata 8 36     5     0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,11 0,55 0,028 0,037 
Parapiptadenia rigida 12 47 57    10     0,15 0,18 0,00 0,00 0,00 0,018 0,026 0,000 0,000 0,000 0,18 0,55 0,097 0,126 
Casearia decandra 12 27 45 11 15  10 10 8 6  0,09 0,14 0,04 0,05 0,00 0,006 0,016 0,001 0,002 0,000 0,14 0,55 0,131 0,170 
Campomanesia xanthocarpa 15 36 20 20 35  13 11 10 10  0,11 0,06 0,06 0,11 0,00 0,010 0,003 0,003 0,010 0,000 0,11 0,55 0,164 0,213 
Campomanesia xanthocarpa 14 43     10     0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,14 0,55 0,081 0,105 
Campomanesia xanthocarpa 16 35 15 25 31  13 13 13 13  0,11 0,05 0,08 0,10 0,00 0,010 0,002 0,005 0,008 0,000 0,11 0,55 0,173 0,225 
Campomanesia xanthocarpa 12 32     10     0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,10 0,55 0,045 0,058 
Sebastiana brasiliensis 18 48 16 15   14 9 8   0,15 0,05 0,05 0,00 0,00 0,018 0,002 0,002 0,000 0,000 0,15 0,55 0,159 0,207 
Campomanesia xanthocarpa 18 46     16     0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,15 0,55 0,148 0,193 
Allophylus edulis 8 27 15    6     0,09 0,05 0,00 0,00 0,00 0,006 0,002 0,000 0,000 0,000 0,09 0,55 0,019 0,025 
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Espécie 
H  C (cm) F (m) D (m) AB (m2) Dsup  

FF 
VM  VL  

(m) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (m) (m3) (mst) 

Nectandra megapotamica 10 27 26    8     0,09 0,08 0,00 0,00 0,00 0,006 0,005 0,000 0,000 0,000 0,09 0,55 0,026 0,033 
Cupania vernalis 5 29     4     0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,09 0,55 0,015 0,019 
Matayba elaeagnoides 8 40     7     0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,13 0,55 0,049 0,064 
Nectandra megapotamica 11 30     9     0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,10 0,55 0,035 0,046 
Rollinia rugulosa 6 29 27    5     0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 0,007 0,006 0,000 0,000 0,000 0,09 0,55 0,018 0,024 
Luehea divaricata 14 34 62    10     0,11 0,20 0,00 0,00 0,00 0,009 0,031 0,000 0,000 0,000 0,20 0,55 0,051 0,066 
Matayba elaeagnoides 12 39 21    10     0,12 0,07 0,00 0,00 0,00 0,012 0,004 0,000 0,000 0,000 0,12 0,55 0,067 0,087 
Parapiptadenia rigida 20 39     19     0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,12 0,55 0,126 0,164 
Matayba elaeagnoides 12 39     10     0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,12 0,55 0,067 0,087 
Matayba elaeagnoides 9 27     7     0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,09 0,55 0,022 0,029 
Zanthoxylum rhoifolium 11 31     9     0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,10 0,55 0,038 0,049 
Matayba elaeagnoides 15 43 42 30   13     0,14 0,13 0,10 0,00 0,00 0,015 0,014 0,007 0,000 0,000 0,14 0,55 0,105 0,137 
Lithraea brasiliensis 18 43     17     0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,14 0,55 0,138 0,179 
Allophylus edulis 10 31 33    6     0,10 0,11 0,00 0,00 0,00 0,008 0,009 0,000 0,000 0,000 0,11 0,55 0,025 0,033 
Sapium glandulosum 19 47     17     0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,15 0,55 0,164 0,214 
Casearia decandra 10 29 17    8     0,09 0,05 0,00 0,00 0,00 0,007 0,002 0,000 0,000 0,000 0,09 0,55 0,029 0,038 
Luehea divaricata 18 48 33    16     0,15 0,11 0,00 0,00 0,00 0,018 0,009 0,000 0,000 0,000 0,15 0,55 0,161 0,210 
Cupania vernalis 8 30     6     0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,10 0,55 0,024 0,031 
Nectandra megapotamica 15 43 53    12     0,14 0,17 0,00 0,00 0,00 0,015 0,022 0,000 0,000 0,000 0,17 0,55 0,097 0,126 
Matayba elaeagnoides 15 41     13     0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,13 0,55 0,096 0,124 
Matayba elaeagnoides 6 31     4     0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,10 0,55 0,017 0,022 
Matayba elaeagnoides 8 46     7     0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,15 0,55 0,065 0,084 
Roupala brasiliensis 15 38     12     0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,12 0,55 0,076 0,099 
Luehea divaricata 7 41     5     0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,13 0,55 0,037 0,048 
Sapium glandulosum 7 34 25 35   5     0,11 0,08 0,11 0,00 0,00 0,009 0,005 0,010 0,000 0,000 0,11 0,55 0,025 0,033 
Eugenia uniflora 7 30     5     0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,10 0,55 0,020 0,026 
Eugenia uniflora 12 44     10     0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,14 0,55 0,085 0,110 
Eugenia uniflora 10 34     8     0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,11 0,55 0,040 0,053 
Myrsine umbellata 7 39     5     0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,12 0,55 0,033 0,043 
Myrsine umbellata 6 27     4     0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,09 0,55 0,013 0,017 
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Espécie 
H  C (cm) F (m) D (m) AB (m2) Dsup  

FF 
VM  VL  

(m) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (m) (m3) (mst) 

Lithraea brasiliensis 8 47     5     0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,15 0,55 0,048 0,063 
Ocotea pulchella 10 29     7     0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,09 0,55 0,026 0,033 
Myrsine umbellata 8 39     6     0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,12 0,55 0,040 0,052 
Cordia americana 10 48      8      0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,15 0,55 0,081 0,105 
Lithraea brasiliensis 11 46      9      0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,15 0,55 0,083 0,108 
Eugenia uniflora 7 30      5      0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,10 0,55 0,020 0,026 
Casearia decandra 12 48      10      0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,15 0,55 0,101 0,131 
Matayba elaeagnoides 12 29      9      0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,09 0,55 0,033 0,043 
Myrcianthes gigantea 10 41      8      0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,13 0,55 0,059 0,077 
Eugenia uniflora 8 35      6      0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,11 0,55 0,032 0,042 
Blepharocalix salicifolius 8 36     5     0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,11 0,55 0,028 0,037 
Lithraea brasiliensis 13 41     10     0,13 0,08 0,09 0,09 0,10 0,013 0,005 0,006 0,006 0,008 0,13 0,55 0,073 0,095 
Parapiptadenia rigida 8 28     6     0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,09 0,55 0,021 0,027 
Diospyros inconstans 13 44     10     0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,14 0,55 0,085 0,110 
Luehea divaricata 13 35     10     0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,11 0,55 0,052 0,068 
Lithraea brasiliensis 14 28     12     0,09 0,13 0,10 0,00 0,00 0,006 0,013 0,008 0,000 0,000 0,13 0,55 0,042 0,055 
Drimys brasiliensis 5 28     3     0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,09 0,55 0,010 0,014 
Parapiptadenia rigida 18 41     15     0,13 0,10 0,14 0,00 0,00 0,013 0,008 0,015 0,000 0,000 0,14 0,55 0,110 0,142 
Zanthoxylum rhoifolium 8 28     6     0,09 0,07 0,00 0,00 0,00 0,006 0,004 0,000 0,000 0,000 0,09 0,55 0,021 0,027 
Morto 6 28     4     0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,09 0,55 0,014 0,018 
Morto 9 31     7     0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,10 0,55 0,030 0,039 
Lithraea brasiliensis 10 47     8     0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,15 0,55 0,078 0,101 
Parapiptadenia rigida 17 41     15     0,13 0,14 0,10 0,00 0,00 0,013 0,015 0,008 0,000 0,000 0,14 0,55 0,110 0,142 
Zanthoxylum rhoifolium 8 28     5     0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,09 0,55 0,017 0,023 
Eugenia uniflora 8 31     6     0,10 0,09 0,06 0,00 0,00 0,008 0,006 0,003 0,000 0,000 0,10 0,55 0,026 0,034 
Nectandra megapotamica 12 47     10     0,15 0,10 0,19 0,11 0,00 0,018 0,008 0,028 0,010 0,000 0,19 0,55 0,097 0,126 
Jacaranda micrantha 9 35     7     0,11 0,09 0,00 0,00 0,00 0,010 0,006 0,000 0,000 0,000 0,11 0,55 0,037 0,048 
Cupania vernalis 15 41     12     0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,13 0,55 0,088 0,114 
Cupania vernalis 13 38     10     0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,011 0,011 0,000 0,000 0,000 0,12 0,55 0,062 0,081 
Solanum compressum 10 35     8     0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,11 0,55 0,042 0,054 
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Espécie 
H  C (cm) F (m) D (m) AB (m2) Dsup  

FF 
VM  VL  

(m) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (m) (m3) (mst) 

Parapiptadenia rigida 14 41     11     0,13 0,12 0,00 0,00 0,00 0,013 0,011 0,000 0,000 0,000 0,13 0,55 0,080 0,104 
Cupania vernalis 6 35     4     0,11 0,10 0,00 0,00 0,00 0,010 0,008 0,000 0,000 0,000 0,11 0,55 0,021 0,027 
Cupania vernalis 12 28     10     0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,09 0,55 0,035 0,045 
Cupania vernalis 16 31     13     0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,10 0,55 0,056 0,073 
Cupania vernalis 5 31     2     0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,10 0,55 0,009 0,011 
Matayba elaeagnoides  17 44     14     0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,14 0,55 0,119 0,154 
Solanum swartzianum 18 47     15     0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,15 0,55 0,146 0,190 
Cupania vernalis 14 35     10     0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,11 0,55 0,052 0,068 
Cupania vernalis 15 28     10     0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,09 0,55 0,035 0,045 
Cupania vernalis 17 38     13     0,12 0,05 0,00 0,00 0,00 0,011 0,002 0,000 0,000 0,000 0,12 0,55 0,081 0,105 
Matayba elaeagnoides  18 35     14     0,11 0,14 0,00 0,00 0,00 0,010 0,015 0,000 0,000 0,000 0,14 0,55 0,073 0,095 
Nectandra grandiflora 7 38     4     0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,12 0,55 0,025 0,032 
Nectandra grandiflora 9 35     6     0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,11 0,55 0,031 0,041 
Nectandra grandiflora 13 47     10     0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,15 0,55 0,097 0,126 
Nectandra grandiflora 7 38     5     0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,12 0,55 0,031 0,040 
Drimys brasiliensis 5 28     3     0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,09 0,55 0,010 0,014 
Drimys brasiliensis 6 28     3     0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,09 0,55 0,010 0,014 
Casearia decandra 8 44     5     0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,14 0,55 0,042 0,055 
Araucaria angustifolia 14 28     12     0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,09 0,55 0,042 0,055 
Allophylus edulis 8 41     5     0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,13 0,55 0,037 0,047 
Campomanesia xanthocarpa 6 35     4     0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,11 0,55 0,021 0,027 
Campomanesia xanthocarpa 14 47     10     0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,15 0,55 0,097 0,126 
Allophylus edulis 7 35     4     0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,11 3,55 0,135 0,175 
Myrcianthes gigantea 11 31     7     0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,10 9,55 0,525 0,683 
Myrcia splendens 8 28     6     0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,09 11,55 0,441 0,573 
Campomanesia xanthocarpa 9 38     6     0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,12 0,55 0,037 0,049 
Lamanonia ternata 14 41     11     0,13 0,26 0,00 0,00 0,00 0,013 0,053 0,000 0,000 0,000 0,26 0,55 0,080 0,104 
Lamanonia ternata 13 31     8     0,10 0,12 0,00 0,00 0,00 0,008 0,011 0,000 0,000 0,000 0,12 0,55 0,035 0,045 
Prunus myrtifolia 11 31     7     0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,10 0,55 0,030 0,039 
Eugenia uniflora 8 28     6     0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,09 0,55 0,021 0,027 
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Espécie 
H  C (cm) F (m) D (m) AB (m2) Dsup  

FF 
VM  VL  

(m) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (m) (m3) (mst) 

Myrcianthes gigantea 9 31     6     0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,10 0,55 0,026 0,034 
Myrcianthes gigantea 12 35     9     0,11 0,06 0,00 0,00 0,00 0,010 0,003 0,000 0,000 0,000 0,11 0,55 0,047 0,061 
Eugenia speciosa 14 47     11     0,15     0,018     0,15 0,55 0,107 0,139 
Campomanesia xanthocarpa 13 31     8     0,10     0,008     0,10 0,55 0,035 0,045 
Morto 2 41     2     0,13     0,013     0,13 0,55 0,015 0,019 
Myrcianthes gigantea 17 38         12         0,12         0,011         0,12 0,55 0,075 0,097 
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Lista dos parâmetros dendrométricos das espécies da vegetação em estágio intermediário de sucessão encontradas com DAP (Diâmetro Altura do Peito) maior que 15 
centímetros. 

Espécie 
H  C (cm) F (m) D (m) AB (m2) Dsup  

FF 
VM  VL  

(m) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (m) (m3) (mst) 

Dasyphyllum tomentosum 12 66     9     0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,21 0,55 0,172 0,223 
Lithraea brasiliensis 9 50     6     0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,16 0,55 0,066 0,085 
Ocotea pulchella 14 61     12     0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,19 0,55 0,195 0,254 
Prunus myrtifolia 5 57     4     0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,026 0,000 0,000 0,000 0,000 0,18 0,55 0,057 0,074 
Podocarpus lambertii 16 55 59    13     0,18 0,19 0,00 0,00 0,00 0,024 0,028 0,000 0,000 0,000 0,19 0,55 0,172 0,224 
Roupala brasiliensis 16 82     14     0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,054 0,000 0,000 0,000 0,000 0,26 0,55 0,412 0,536 
Lithraea brasiliensis 14 58 39    12 8    0,18 0,12 0,00 0,00 0,00 0,027 0,012 0,000 0,000 0,000 0,18 0,55 0,230 0,299 
Matayba elaeagnoides 5 51     4     0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,16 0,55 0,046 0,059 
Podocarpus lambertii 8 86     6     0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,059 0,000 0,000 0,000 0,000 0,27 0,55 0,194 0,252 
Eugenia hiemalis 10 60     8     0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,029 0,000 0,000 0,000 0,000 0,19 0,55 0,126 0,164 
Podocarpus lambertii 9 79     9     0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,25 0,55 0,246 0,320 
Podocarpus lambertii 12 83     10     0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,055 0,000 0,000 0,000 0,000 0,26 0,55 0,302 0,392 
Podocarpus lambertii 13 63     11     0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,032 0,000 0,000 0,000 0,000 0,20 0,55 0,191 0,248 
Podocarpus lambertii 17 150     15     0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,179 0,000 0,000 0,000 0,000 0,48 0,55 1,477 1,920 
Zanthoxylum rhoifolium 16 81     15     0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,052 0,000 0,000 0,000 0,000 0,26 0,55 0,431 0,560 
Matayba elaeagnoides 14 81     12     0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,052 0,000 0,000 0,000 0,000 0,26 0,55 0,345 0,448 
Matayba elaeagnoides 11 69     9     0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,22 0,55 0,188 0,244 
Parapiptadenia rigida 20 106 36    18 10    0,34 0,11 0,00 0,00 0,00 0,089 0,010 0,000 0,000 0,000 0,34 0,55 0,942 1,224 
Luehea divaricata 20 69 29    18 8    0,22 0,09 0,00 0,00 0,00 0,038 0,007 0,000 0,000 0,000 0,22 0,55 0,405 0,526 
Parapiptadenia rigida 20 49     18     0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,16 0,55 0,189 0,246 
Parapiptadenia rigida 17 71     14     0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,23 0,55 0,309 0,402 
Parapiptadenia rigida 22 88 49    18     0,28 0,16 0,00 0,00 0,00 0,062 0,019 0,000 0,000 0,000 0,28 0,55 0,610 0,793 
Sebastiana brasiliensis 13 51     10     0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,16 0,55 0,114 0,148 
Coutarea hexandra 16 50     12     0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,16 0,55 0,131 0,171 
Lithraea brasiliensis 18 67     15     0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,036 0,000 0,000 0,000 0,000 0,21 0,55 0,295 0,383 
Lithraea brasiliensis 12 49     10     0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,16 0,55 0,105 0,137 
Matayba elaeagnoides 11 59     9     0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,028 0,000 0,000 0,000 0,000 0,19 0,55 0,137 0,178 
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Espécie 
H  C (cm) F (m) D (m) AB (m2) Dsup  

FF 
VM  VL  

(m) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (m) (m3) (mst) 

Matayba elaeagnoides 18 80 68 18   16     0,25 0,22 0,06 0,00 0,00 0,051 0,037 0,003 0,000 0,000 0,25 0,55 0,448 0,583 
Matayba elaeagnoides 18 58     16     0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,027 0,000 0,000 0,000 0,000 0,18 0,55 0,236 0,306 
Matayba elaeagnoides 18 62     16     0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,031 0,000 0,000 0,000 0,000 0,20 0,55 0,269 0,350 
Lithraea brasiliensis 19 70     17     0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,039 0,000 0,000 0,000 0,000 0,22 0,55 0,365 0,474 
Luehea divaricata 18 81 74    16     0,26 0,24 0,00 0,00 0,00 0,052 0,044 0,000 0,000 0,000 0,26 0,55 0,459 0,597 
Matayba elaeagnoides 15 82 15 23   13     0,26 0,05 0,07 0,00 0,00 0,054 0,002 0,004 0,000 0,000 0,26 0,55 0,383 0,497 
Sapium glandulosum 18 68     16     0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,22 0,55 0,324 0,421 
Casearia decandra 20 50     18     0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,16 0,55 0,197 0,256 
Casearia decandra 15 49     10     0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,16 0,55 0,105 0,137 
Myrsine umbellata 10 51 29 29 36  8 4 4 4  0,16 0,09 0,09 0,11 0,00 0,021 0,007 0,007 0,010 0,000 0,16 0,55 0,143 0,186 
Cedrela fissilis 23 78     20     0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,048 0,000 0,000 0,000 0,000 0,25 0,55 0,533 0,692 
Lithraea brasiliensis 18 83     15     0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,055 0,000 0,000 0,000 0,000 0,26 0,55 0,452 0,588 
Lithraea brasiliensis 20 52 33    18     0,17 0,11 0,00 0,00 0,00 0,022 0,009 0,000 0,000 0,000 0,17 0,55 0,213 0,277 
Luehea divaricata 16 70 75 58 63 45 12     0,22 0,24 0,18 0,20 0,14 0,039 0,045 0,027 0,032 0,016 0,24 0,55 0,257 0,335 
Matayba elaeagnoides 14 80     12     0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,051 0,000 0,000 0,000 0,000 0,25 0,55 0,336 0,437 
Roupala brasiliensis 15 67     13     0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,036 0,000 0,000 0,000 0,000 0,21 0,55 0,255 0,332 
Luehea divaricata 16 61 27    13     0,19 0,09 0,00 0,00 0,00 0,030 0,006 0,000 0,000 0,000 0,19 0,55 0,212 0,275 
Lithraea brasiliensis 22 57 53 52   20 19 18   0,18 0,17 0,17 0,00 0,00 0,026 0,022 0,022 0,000 0,000 0,18 0,55 0,731 0,950 
Chrysophyllum marginatum 12 50 54 48 50  10 9 9 8  0,16 0,17 0,15 0,16 0,00 0,020 0,023 0,018 0,020 0,000 0,17 0,55 0,403 0,523 
Sapium glandulosum 13 52 36 33 50 50 11 11 10 9  0,17 0,11 0,11 0,16 0,16 0,022 0,010 0,009 0,020 0,020 0,17 0,55 0,339 0,440 
Luehea divaricata 20 96 34 135   18 17 12 18  0,31 0,11 0,43 0,00 0,00 0,073 0,009 0,145 0,000 0,000 0,43 0,55 1,769 2,300 
Myrcianthes gigantea 16 75     14     0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,045 0,000 0,000 0,000 0,000 0,24 0,55 0,345 0,448 
Sapium glandulosum 20 57     18     0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,026 0,000 0,000 0,000 0,000 0,18 0,55 0,256 0,333 
Myrcianthes gigantea 20 99     18     0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,078 0,000 0,000 0,000 0,000 0,32 0,55 0,772 1,004 
Myrcianthes gigantea 19 61     16     0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,19 0,55 0,261 0,339 
Luehea divaricata 16 53     13     0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,17 0,55 0,160 0,208 
Lithraea brasiliensis 7 65     5     0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,034 0,000 0,000 0,000 0,000 0,21 0,55 0,092 0,120 
Podocarpus lambertii 10 65     9     0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,034 0,000 0,000 0,000 0,000 0,21 0,55 0,166 0,216 
Podocarpus lambertii 10 58     8     0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,027 0,000 0,000 0,000 0,000 0,18 0,55 0,118 0,153 
Podocarpus lambertii 8 67     6     0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,036 0,000 0,000 0,000 0,000 0,21 0,55 0,118 0,153 
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Espécie 
H  C (cm) F (m) D (m) AB (m2) Dsup  

FF 
VM  VL  

(m) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (m) (m3) (mst) 

Matayba elaeagnoides 15 94     13     0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,070 0,000 0,000 0,000 0,000 0,30 0,55 0,503 0,654 
Sapium glandulosum 15 68     13     0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,22 0,55 0,263 0,342 
Nectandra megapotamica 14 56     11     0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,18 0,55 0,151 0,196 
Myrsine umbellata 8 52     6     0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,17 0,55 0,071 0,092 
Podocarpus lambertii 7 82     5     0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,054 0,000 0,000 0,000 0,000 0,26 0,55 0,147 0,191 
Podocarpus lambertii 10 71     7     0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,23 0,55 0,154 0,201 
Myrcianthes gigantea 12 68     11     0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,22 0,55 0,223 0,289 
Matayba elaeagnoides 10 74      9      0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,044 0,000 0,000 0,000 0,000 0,24 0,55 0,216 0,280 
Cupania vernalis 11 92      10      0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,067 0,000 0,000 0,000 0,000 0,29 0,55 0,370 0,482 
Matayba elaeagnoides 12 51      10      0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,16 0,55 0,114 0,148 
Matayba elaeagnoides 10 57      8      0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,026 0,000 0,000 0,000 0,000 0,18 0,55 0,114 0,148 
Podocarpus lambertii 19 119      16      0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,113 0,000 0,000 0,000 0,000 0,38 0,55 0,992 1,289 
Cupania vernalis 14 67      12      0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,036 0,000 0,000 0,000 0,000 0,21 0,55 0,236 0,306 
Sapium glandulosum 14 61      11      0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,19 0,55 0,179 0,233 
Syagrus romanzoffiana 12 79     10     0,25 0,13 0,00 0,00 0,00 0,049 0,013 0,000 0,000 0,000 0,25 0,55 0,270 0,351 
Luehea divaricata 10 53     8     0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,17 0,55 0,100 0,130 
Lithraea brasiliensis 18 60     15     0,19 0,16 0,22 0,00 0,00 0,028 0,020 0,038 0,000 0,000 0,22 0,55 0,234 0,304 
Myrcia oblongata  5 157     3     0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,196 0,000 0,000 0,000 0,000 0,50 0,55 0,324 0,421 
Parapiptadenia rigida 20 85     17     0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,057 0,000 0,000 0,000 0,000 0,27 0,55 0,535 0,696 
Nectandra megapotamica 8 60     6     0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,028 0,000 0,000 0,000 0,000 0,19 0,55 0,094 0,122 
Luehea divaricata 16 53     12     0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,17 0,55 0,150 0,195 
Nectandra megapotamica 19 66     15     0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,21 0,55 0,286 0,371 
Eugenia speciosa 7 53     4     0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,17 0,55 0,050 0,065 
Nectandra grandiflora 17 107     12     0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,091 0,000 0,000 0,000 0,000 0,34 0,55 0,599 0,779 
Podocarpus lambertii 9 69     6     0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,22 0,55 0,125 0,163 
Lamanonia ternata 11 60     8     0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,028 0,000 0,000 0,000 0,000 0,19 0,55 0,125 0,162 
Lamanonia ternata 18 192     13     0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,292 0,000 0,000 0,000 0,000 0,61 0,55 2,090 2,716 
Myrcianthes gigantea 17 57     12     0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,18 0,55 0,168 0,218 
Nectandra megapotamica 25 132     18     0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,139 0,000 0,000 0,000 0,000 0,42 0,55 1,372 1,783 
Lithraea brasiliensis 23 94     17     0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,071 0,000 0,000 0,000 0,000 0,30 1,55 1,863 2,421 
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Espécie 
H  C (cm) F (m) D (m) AB (m2) Dsup  

FF 
VM  VL  

(m) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (m) (m3) (mst) 

Matayba elaeagnoides  24 97     17     0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,075 0,000 0,000 0,000 0,000 0,31 2,55 3,272 4,253 
Guatteria australis 18 69     12     0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,22 5,55 2,532 3,291 
Morto 8 75     6     0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,045 0,000 0,000 0,000 0,000 0,24 6,55 1,778 2,311 
Guatteria australis 13 50     10     0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,16 8,55 1,719 2,235 
Psychotria vellosiana 15 63     11     0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,031 0,000 0,000 0,000 0,000 0,20 10,55 3,646 4,740 
Simarouba amara 22 129     18     0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,132 0,000 0,000 0,000 0,000 0,41 0,55 1,307 1,699 
Lithraea brasiliensis 19 101     13     0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,32 0,55 0,575 0,748 
Roupala brasiliensis 15 53     11     0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,17 0,55 0,137 0,179 
Nectandra megapotamica 26 88     19     0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,062 0,000 0,000 0,000 0,000 0,28 0,55 0,643 0,836 
Nectandra megapotamica 24 85     19     0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,057 0,000 0,000 0,000 0,000 0,27 0,55 0,598 0,778 
Podocarpus lambertii 23 66     16     0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,21 0,55 0,305 0,396 
Podocarpus lambertii 23 116     16     0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,108 0,000 0,000 0,000 0,000 0,37 0,55 0,946 1,230 
Schaefferia argentinensis 18 60     13     0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,028 0,000 0,000 0,000 0,000 0,19 0,55 0,203 0,264 
Myrcia oblongata  19 91     14     0,29 0,09 0,00 0,00 0,00 0,066 0,000 0,000 0,000 0,000 0,29 0,55 0,509 0,661 
Araucaria angustifolia 28 148     25     0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,173 0,000 0,000 0,000 0,000 0,47 0,55 2,386 3,101 
Lithraea brasiliensis 8 91     5     0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,066 0,000 0,000 0,000 0,000 0,29 0,55 0,182 0,236 
Roupala brasiliensis 19 66     13     0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,21 0,55 0,248 0,322 
Podocarpus lambertii 17 91     15     0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,066 0,000 0,000 0,000 0,000 0,29 0,55 0,545 0,708 
Schaefferia argentinensis 17 69     13     0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,55 0,27 0,35 
Eugenia speciosa 17 57     13     0,18     0,025     0,18 0,55 0,182 0,237 
Nectandra megapotamica 19 66     15     0,21     0,035     0,21 0,55 0,286 0,371 
Nectandra megapotamica 19 85     15     0,27     0,057     0,27 0,55 0,472 0,614 
Lithraea brasiliensis 20 79         14         0,25         0,049         0,25 0,55 0,378 0,491 
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Lista dos parâmetros dendrométricos das espécies da vegetação em estágio avançado de sucessão encontradas com DAP (Diâmetro Altura do Peito) menor que 8 centímetros. 

Espécie 
H C (cm) F (m) D (m) AB (m2) Dsup 

FF 
VM VL 

(m) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (m) (m3) (mst) 

Lamanonia ternata 4 26     3     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,009 0,012 
Casearia decandra 7 25     5     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,014 0,018 
Nectandra membranacea 6 26     5     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,015 0,019 
Rollinia salicifolia 8 26     6     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,018 0,023 
Myrcianthes gigantea 7 23     6     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,014 0,018 
Casearia decandra 5 25     4     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,011 0,014 
Casearia decandra 5 21     3     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,006 0,008 
Rollinia rugulosa 8 24     7     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,018 0,023 
Myrcianthes gigantea 6 21     4     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,008 0,010 
Casearia decandra 8 23     4     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,009 0,012 
Myrcianthes gigantea 8 26     6     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,018 0,023 
Lithraea brasiliensis 6 24     3     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,008 0,010 
Zanthoxylum rhoifolium 10 26     8     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,024 0,031 
Eugenia rostrifolia 7 25     5     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,014 0,018 
Casearia decandra 6 22     4     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,008 0,011 
Sebastiania commersoniana 6 21     4     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,008 0,010 
Eugenia uniflora 6 22     4     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,008 0,011 
Eugenia uniflora 11 26      7      0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,021 0,027 
Casearia decandra 7 16     5     0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,005 0,007 
Parapiptadenia rigida 8 19     6     0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,06 0,55 0,009 0,012 
Casearia decandra 10 22     8     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,017 0,022 
Casearia decandra 6 25     4     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,011 0,014 
Eugenia uniflora 6 16     4     0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,004 0,006 
Casearia decandra 4 22     2     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,004 0,006 
Cupania vernalis 5 19     3     0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,06 0,55 0,005 0,006 
Sebastiania commersoniana 5 19     3     0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,06 0,55 0,005 0,006 
Myrcia oblongata  5 19     3     0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,06 0,55 0,005 0,006 
Parapiptadenia rigida 13 25     8     0,08 0,09 0,00 0,00 0,00 0,005 0,006 0,000 0,000 0,000 0,09 0,55 0,022 0,029 
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Espécie 
H C (cm) F (m) D (m) AB (m2) Dsup 

FF 
VM VL 

(m) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (m) (m3) (mst) 

Cupania vernalis 10 16     8     0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,009 0,011 
Cupania vernalis 12 19     10     0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,06 0,55 0,016 0,020 
Cupania vernalis 10 16     8     0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,009 0,011 
Cupania vernalis 14 25     12     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,033 0,043 
Lonchocarpus campestris 13 22     11     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,023 0,030 
Lonchocarpus campestris 13 25     11     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,030 0,040 
Guatteria australis 7 19     5     0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,06 0,55 0,008 0,010 
Cupania vernalis 4 16     2     0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,002 0,003 
Nectandra megapotamica 3 16     2     0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,002 0,003 
Allophylus edulis 10 25     7     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,019 0,025 
Eugenia speciosa 10 25     8     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,022 0,029 
Cupania vernalis 9 16     7     0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,008 0,010 
Allophylus edulis 8 16     6     0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,006 0,008 
Cupania vernalis 15 16     13     0,05 0,08 0,00 0,00 0,00 0,002 0,005 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,014 0,018 
Myrcia oblongata 4 16     2     0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,002 0,003 
Cupania vernalis 13 19     9     0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,06 0,55 0,014 0,018 
Cordia americana 8 19     6     0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,06 0,55 0,009 0,012 
Allophylus edulis 11 19     8     0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,06 0,55 0,012 0,016 
Guatteria australis 6 16     3     0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,003 0,004 
Matayba elaeagnoides  10 16     7     0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,008 0,010 
Pera glabrata 7 16     5     0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,005 0,007 
Cupania vernalis 11 19     6     0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,06 0,55 0,009 0,012 
Eugenia uniflora 10 22     7     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,015 0,019 
Matayba elaeagnoides  9 22     6     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,013 0,017 
Cordia americana 4 16     2     0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,002 0,003 
Cordia americana 5 19     3     0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,06 0,55 0,005 0,006 
Morto 5 25     3     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,008 0,011 
Diospyros inconstans 4 25     2     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,006 0,007 
Casearia decandra 4 22     2     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,004 0,006 
Parapiptadenia rigida 3 22     2     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 0,55 0,004 0,006 
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Espécie 
H C (cm) F (m) D (m) AB (m2) Dsup 

FF 
VM VL 

(m) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (m) (m3) (mst) 

Schaefferia argentinensis 4 16     2     0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,002 0,003 
Schaefferia argentinensis 3 19     2     0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,06 0,55 0,003 0,004 
Schaefferia argentinensis 9 19     6     0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,06 0,55 0,009 0,012 
Casearia decandra 3 16     2     0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,002 0,003 
Casearia decandra 3 19     2     0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,06 1,55 0,009 0,011 
Casearia decandra 4 19     2     0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,06 2,55 0,014 0,019 
Casearia decandra 6 25     4     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 4,55 0,091 0,119 
Schaefferia argentinensis 7 22     5     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 6,55 0,126 0,164 
Solanum ramulosum 20 22     16     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 7,55 0,465 0,604 
Schaefferia argentinensis 12 25     8     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 8,55 0,344 0,447 
Schaefferia argentinensis 8 22     6     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 9,55 0,221 0,287 
Casearia decandra 5 19     3     0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,06 10,55 0,089 0,116 
Casearia decandra 4 22     2     0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,07 11,55 0,089 0,116 
Daphnopsis racemosa 3 13     2     0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,04 0,55 0,001 0,002 
Solanum compressum 4 9     2     0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,03 0,55 0,001 0,001 
Allophylus edulis 3 13     2     0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,04 0,55 0,001 0,002 
Eugenia uniflora 7 25     5     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,014 0,018 
Eugenia uniflora 2 6     2     0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,02 0,55 0,000 0,000 
Casearia decandra 4 9     2     0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,03 0,55 0,001 0,001 
Casearia decandra 3 9     2     0,03 0,03 0,04 0,00 0,00 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,04 0,55 0,001 0,001 
Casearia decandra 7 16     5     0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,05 0,55 0,005 0,007 
Lithraea brasiliensis 13 25     10     0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,08 0,55 0,028 0,036 
Sebastiania commersoniana 5 9     2     0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,03 0,55 0,001 0,001 
Morto 2 19     2     0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,06 0,55 0,003 0,004 
Allophylus edulis 2 9     2     0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,03 0,55 0,001 0,001 
Eugenia speciosa 10 25     7     0,08 0,07 0,07 0,06 0,00 0,005 0,004 0,004 0,003 0,000 0,08 0,55 0,019 0,025 

Guatteria australis 4 13         2         0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,04 0,55 0,001 0,002 
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Lista dos parâmetros dendrométricos das espécies da vegetação em estágio avançado de sucessão encontradas com DAP (Diâmetro Altura do Peito) maior que 8 centímetros 
e menor que 15 centímetros. 

Espécie 
H  C (cm) F (m) D (m) AB (m2) Dsup  

FF 
VM  VL  

(m) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (m) (m3) (mst) 

Matayba elaeagnoides 7 40     5     0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,13 0,55 0,035 0,046 
Parapiptadenia rigida 11 28     9     0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,09 0,55 0,031 0,040 
Ocotea pulchella 12 37     11     0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,12 0,55 0,066 0,086 
Casearia decandra 12 42     10     0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,13 0,55 0,077 0,100 
Casearia decandra 12 35     9     0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,11 0,55 0,048 0,063 
Matayba elaeagnoides 8 35     7     0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,11 0,55 0,038 0,049 
Nectandra membranacea 9 38     8     0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,12 0,55 0,051 0,066 
Podocarpus lambertii 9 38     8     0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,12 0,55 0,051 0,066 
Myrcianthes gigantea 8 42     6     0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,13 0,55 0,046 0,060 
Matayba elaeagnoides 10 36     8     0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,11 0,55 0,045 0,059 
Matayba elaeagnoides 10 37     9     0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,12 0,55 0,054 0,070 
Prunus myrtifolia 8 34     6     0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,11 0,55 0,030 0,039 
Luehea divaricata 14 35     12     0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,11 0,55 0,064 0,084 
Myrsine lorentziana 7 33     6     0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,11 0,55 0,029 0,037 
Myrsine lorentziana 8 30     6     0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,10 0,55 0,024 0,031 
Casearia decandra 7 38     6     0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,12 0,55 0,038 0,049 
Myrcianthes gigantea 8 35     7     0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,11 0,55 0,038 0,049 
Myrcianthes gigantea 12 41     10     0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,13 0,55 0,074 0,096 
Myrcianthes gigantea 10 40     9     0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,13 0,55 0,063 0,082 
Casearia decandra 7 33     5     0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,11 0,55 0,024 0,031 
Myrcianthes gigantea 10 32     9     0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,10 0,55 0,040 0,052 
Myrcianthes gigantea 12 39     10     0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,12 0,55 0,067 0,087 
Casearia decandra 6 29 14    2 2    0,09 0,04 0,00 0,00 0,00 0,007 0,002 0,000 0,000 0,000 0,09 0,55 0,009 0,012 
Eugenia hiemalis 5 32     2     0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,10 0,55 0,009 0,012 
Lithraea brasiliensis 7 41 39 17   5 5 5   0,13 0,12 0,05 0,00 0,00 0,013 0,012 0,002 0,000 0,000 0,13 0,55 0,076 0,099 
Ocotea pulchella 13 43     10     0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,14 0,55 0,081 0,105 
Eugenia uniflora 10 27     8     0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,09 0,55 0,026 0,033 
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Espécie 
H  C (cm) F (m) D (m) AB (m2) Dsup  

FF 
VM  VL  

(m) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (m) (m3) (mst) 

Araucaria angustifolia 8 30     7     0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,10 0,55 0,028 0,036 
Eugenia uniflora 8 27     5     0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,09 0,55 0,016 0,021 
Eugenia uniflora 10 27     7     0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,09 0,55 0,022 0,029 
Eugenia uniflora 10 29     7     0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,09 0,55 0,026 0,033 
Eugenia uniflora 10 32      9      0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,10 0,55 0,040 0,052 
Eugenia uniflora 10 33      6      0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,11 0,55 0,029 0,037 
Lonchocarpus campestris 14 40      11      0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,13 0,55 0,077 0,100 
Myrcianthes pungens 11 36      8      0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,11 0,55 0,045 0,059 
Allophylus edulis 12 29      10      0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,09 0,55 0,037 0,048 
Eugenia uniflora 12 37     7     0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,12 0,55 0,042 0,055 
Lithraea brasiliensis 11 44     8     0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,14 0,55 0,068 0,088 
Zanthoxylum rhoifolium 13 28     10     0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,09 0,55 0,035 0,045 
Casearia decandra 12 28     10     0,09 0,07 0,00 0,00 0,00 0,006 0,004 0,000 0,000 0,000 0,09 0,55 0,035 0,045 
Casearia decandra 6 28     4     0,09 0,05 0,00 0,00 0,00 0,006 0,002 0,000 0,000 0,000 0,09 0,55 0,014 0,018 
Parapiptadenia rigida 14 28     11     0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,09 0,55 0,038 0,050 
Matayba elaeagnoides  10 35     7     0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,11 0,55 0,037 0,048 
Eugenia speciosa 15 38     12     0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,12 0,55 0,075 0,097 
Cordia americana 8 44     5     0,14 0,09 0,00 0,00 0,00 0,015 0,006 0,000 0,000 0,000 0,14 0,55 0,042 0,055 
Matayba elaeagnoides  17 38     13     0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,12 0,55 0,081 0,105 
Guatteria australis 17 41     12     0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,13 0,55 0,088 0,114 
Cupania vernalis 17 41     13     0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,13 0,55 0,095 0,123 
Solanum mauritianum 16 38     13     0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,12 0,55 0,081 0,105 
Cupania vernalis 16 35     13     0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,11 0,55 0,068 0,088 
Cupania vernalis 20 38     17     0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,12 0,55 0,106 0,137 
Morto 7 28     5     0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,09 0,55 0,017 0,023 
Matayba elaeagnoides  17 41     13     0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,13 0,55 0,095 0,123 
Solanum compressum 13 35     10     0,11 0,10 0,00 0,00 0,00 0,010 0,008 0,000 0,000 0,000 0,11 0,55 0,052 0,068 
Discaria americana 10 28     8     0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,09 0,55 0,028 0,036 
Parapiptadenia rigida 20 38     17     0,12 0,15 0,00 0,00 0,00 0,011 0,018 0,000 0,000 0,000 0,15 0,55 0,106 0,137 
Parapiptadenia rigida 22 41     18     0,13 0,14 0,00 0,00 0,00 0,013 0,015 0,000 0,000 0,000 0,14 0,55 0,131 0,171 
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Espécie 
H  C (cm) F (m) D (m) AB (m2) Dsup  

FF 
VM  VL  

(m) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (m) (m3) (mst) 

Nectandra megapotamica 13 44     10     0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,14 0,55 0,085 0,110 
Casearia decandra 9 35     6     0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,11 0,55 0,031 0,041 
Myrcianthes gigantea 12 41     10     0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,13 0,55 0,073 0,095 
Casearia decandra 4 28     2     0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,09 5,55 0,071 0,092 
Myrcianthes gigantea 13 44     9     0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,14 12,55 1,739 2,260 
Campomanesia xanthocarpa 7 28     4     0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,09 0,55 0,014 0,018 
Cupania vernalis 11 28     8     0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,09 0,55 0,028 0,036 
Araucaria angustifolia 16 35         12         0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,11 0,55 0,063 0,082 
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Lista dos parâmetros dendrométricos das espécies da vegetação em estágio avançado de sucessão encontradas com DAP (Diâmetro Altura do Peito) maior que 15 
centímetros. 

Espécie 
H C (cm) F (m) D (m) AB (m2) Dsup 

FF 
VM VL 

(m) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (m) (m3) (mst) 

Cupania vernalis 17 86     15     0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,059 0,000 0,000 0,000 0,000 0,27 0,55 0,486 0,631 
Luehea divaricata 12 77     11     0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,047 0,000 0,000 0,000 0,000 0,25 0,55 0,285 0,371 
Cupania vernalis 10 64     9     0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,033 0,000 0,000 0,000 0,000 0,20 0,55 0,161 0,210 
Cordia americana 8 51     6     0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,16 0,55 0,068 0,089 
Araucaria angustifolia 20 146     19     0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,170 0,000 0,000 0,000 0,000 0,46 0,55 1,773 2,304 
Cupania vernalis 8 58     7     0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,027 0,000 0,000 0,000 0,000 0,18 0,55 0,103 0,134 
Cupania vernalis 10 74     9     0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,044 0,000 0,000 0,000 0,000 0,24 0,55 0,216 0,280 
Araucaria angustifolia 17 102     16     0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,083 0,000 0,000 0,000 0,000 0,32 0,55 0,729 0,947 
Matayba elaeagnoides 16 148     14     0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,174 0,000 0,000 0,000 0,000 0,47 0,55 1,342 1,745 
Luehea divaricata 9 54     6     0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,17 0,55 0,077 0,100 
Ocotea pulchella 22 163     20     0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,211 0,000 0,000 0,000 0,000 0,52 0,55 2,326 3,023 
Nectandra membranacea 18 93     16     0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,069 0,000 0,000 0,000 0,000 0,30 0,55 0,606 0,787 
Podocarpus lambertii 17 105     15     0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,088 0,000 0,000 0,000 0,000 0,33 0,55 0,724 0,941 
Myrcianthes gigantea 10 90     9     0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,064 0,000 0,000 0,000 0,000 0,29 0,55 0,319 0,415 
Syagrus romanzoffiana 12 60     10     0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,029 0,000 0,000 0,000 0,000 0,19 0,55 0,158 0,205 
Prunus myrtifolia 14 83     12     0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,055 0,000 0,000 0,000 0,000 0,26 0,55 0,362 0,470 
Blepharocalyx salicifolius 12 58     10     0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,027 0,000 0,000 0,000 0,000 0,18 0,55 0,147 0,191 
Podocarpus lambertii 7 49     5     0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,16 0,55 0,053 0,068 
Lithraea brasiliensis 10 111 87    9 7    0,35 0,28 0,00 0,00 0,00 0,098 0,060 0,000 0,000 0,000 0,35 0,55 0,717 0,932 
Lithraea brasiliensis 10 100     8     0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,32 0,55 0,350 0,455 
Luehea divaricata 13 79     11     0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,25 0,55 0,300 0,391 

Cedrela fissilis 16 59     14     0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,028 0,000 0,000 0,000 0,000 0,19 0,55 0,213 0,277 

Cedrela fissilis 20 100     18     0,32     0,080     0,32 0,55 0,788 1,024 
Luehea divaricata 7 76     6     0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,046 0,000 0,000 0,000 0,000 0,24 0,55 0,152 0,197 
Prunus myrtifolia 17 78     12     0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,048 0,000 0,000 0,000 0,000 0,25 0,55 0,320 0,415 
Parapiptadenia rigida 15 59     12     0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,028 0,000 0,000 0,000 0,000 0,19 0,55 0,183 0,238 
Lithraea brasiliensis 15 56     10     0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,18 0,55 0,137 0,178 



 

28 
 

Espécie 
H C (cm) F (m) D (m) AB (m2) Dsup 

FF 
VM VL 

(m) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (m) (m3) (mst) 

Nectandra megapotamica 14 63     11     0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,032 0,000 0,000 0,000 0,000 0,20 0,55 0,191 0,248 
Matayba elaeagnoides 10 72     9     0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,041 0,000 0,000 0,000 0,000 0,23 0,55 0,204 0,265 
Nectandra megapotamica 18 87     15     0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,28 0,55 0,497 0,646 
Eugenia uniflora 16 72     14     0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,041 0,000 0,000 0,000 0,000 0,23 0,55 0,318 0,413 
Nectandra megapotamica 20 70     18     0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,039 0,000 0,000 0,000 0,000 0,22 0,55 0,386 0,502 
Casearia decandra 18 56     16     0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,18 0,55 0,220 0,285 
Sebastiania commersoniana 18 58     16     0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,027 0,000 0,000 0,000 0,000 0,18 0,55 0,236 0,306 
Nectandra megapotamica 17 63     15     0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,032 0,000 0,000 0,000 0,000 0,20 0,55 0,261 0,339 
Myrsine coriacea 22 96     20     0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,31 0,55 0,807 1,049 
Cupania vernalis 11 63     10     0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,032 0,000 0,000 0,000 0,000 0,20 0,55 0,174 0,226 
Ocotea pulchella 22 93     20     0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,069 0,000 0,000 0,000 0,000 0,30 0,55 0,757 0,984 
Nectandra membranacea 10 64     8     0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,033 0,000 0,000 0,000 0,000 0,20 0,55 0,143 0,186 
Lithraea brasiliensis 21 101     19     0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,081 0,000 0,000 0,000 0,000 0,32 0,55 0,848 1,103 
Luehea divaricata 22 121     20     0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,117 0,000 0,000 0,000 0,000 0,39 0,55 1,282 1,666 
Zanthoxylum rhoifolium 25 92     22     0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,067 0,000 0,000 0,000 0,000 0,29 0,55 0,815 1,059 
Cupania vernalis 23 86     20     0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,059 0,000 0,000 0,000 0,000 0,27 0,55 0,647 0,842 
Matayba elaeagnoides 21 87     19     0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,28 0,55 0,629 0,818 
Sapium glandulosum 22 72     20     0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,041 0,000 0,000 0,000 0,000 0,23 0,55 0,454 0,590 
Eugenia rostrifolia 14 60     12     0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,029 0,000 0,000 0,000 0,000 0,19 0,55 0,189 0,246 
Lonchocarpus campestris 32 142     29     0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,160 0,000 0,000 0,000 0,000 0,45 0,55 2,559 3,327 
Campomanesia xanthocarpa 18 82     16     0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,054 0,000 0,000 0,000 0,000 0,26 0,55 0,471 0,612 
Campomanesia xanthocarpa 15 76     13     0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,046 0,000 0,000 0,000 0,000 0,24 0,55 0,329 0,427 
Nectandra megapotamica 18 60     16     0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,029 0,000 0,000 0,000 0,000 0,19 0,55 0,252 0,328 
Nectandra megapotamica 33 190 54    30 30    0,60 0,17 0,00 0,00 0,00 0,287 0,023 0,000 0,000 0,000 0,60 0,55 5,123 6,660 
Cupania vernalis 19 84     17     0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,056 0,000 0,000 0,000 0,000 0,27 0,55 0,525 0,683 
Campomanesia xanthocarpa 16 67     13     0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,036 0,000 0,000 0,000 0,000 0,21 0,55 0,255 0,332 
Roupala brasiliensis 30 113     28     0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,102 0,000 0,000 0,000 0,000 0,36 0,55 1,565 2,034 
Eugenia uniflora 15 55     12     0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,18 0,55 0,159 0,207 
Sloanea monosperma 26 148     23     0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,174 0,000 0,000 0,000 0,000 0,47 0,55 2,205 2,866 
Nectandra megapotamica 34 163     30     0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,211 0,000 0,000 0,000 0,000 0,52 0,55 3,489 4,535 
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Espécie 
H C (cm) F (m) D (m) AB (m2) Dsup 

FF 
VM VL 

(m) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (m) (m3) (mst) 

Lithraea brasiliensis 32 275      29      0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,602 0,000 0,000 0,000 0,000 0,88 0,55 9,599 12,478 
Eugenia uniflora 18 64      15      0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,033 0,000 0,000 0,000 0,000 0,20 0,55 0,269 0,350 
Myrcianthes pungens 16 69      12      0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,22 0,55 0,250 0,325 
Casearia decandra 15 49      11      0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,16 0,55 0,116 0,150 
Casearia decandra 19 76      16      0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,046 0,000 0,000 0,000 0,000 0,24 0,55 0,404 0,526 
Cupania vernalis 26 109      23      0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,095 0,000 0,000 0,000 0,000 0,35 0,55 1,196 1,555 
Sebastiania commersoniana 13 52      11      0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,17 0,55 0,130 0,169 
Campomanesia xanthocarpa 21 63      18      0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,032 0,000 0,000 0,000 0,000 0,20 0,55 0,313 0,406 
Myrcianthes pungens 31 123     28     0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,39 0,55 1,854 2,410 
Cordia americana 27 124 30     24      0,39 0,10 0,00 0,00 0,00 0,122 0,007 0,000 0,000 0,000 0,39 0,55 1,615 2,100 
Matayba elaeagnoides 21 109      18      0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,095 0,000 0,000 0,000 0,000 0,35 0,55 0,936 1,217 
Nectandra megapotamica 25 121      21      0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,117 0,000 0,000 0,000 0,000 0,39 0,55 1,346 1,749 
Allophylus edulis 12 49      9      0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,16 0,55 0,095 0,123 
Araucaria angustifolia 30 127      28      0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,128 0,000 0,000 0,000 0,000 0,40 0,55 1,977 2,570 
Myrcianthes pungens 17 50      15      0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,16 0,55 0,164 0,213 
Morto 13 57     7     0,18 0,06 0,05 0,00 0,00 0,025 0,003 0,002 0,000 0,000 0,18 0,55 0,098 0,127 
Lithraea brasiliensis 17 66     14     0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,21 0,55 0,267 0,347 
Nectandra megapotamica 15 75     12     0,24 0,16 0,00 0,00 0,00 0,045 0,020 0,000 0,000 0,000 0,24 0,55 0,299 0,388 
Morto 15 63     12     0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,031 0,000 0,000 0,000 0,000 0,20 0,55 0,207 0,270 
Matayba elaeagnoides  16 63     13     0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,031 0,000 0,000 0,000 0,000 0,20 0,55 0,225 0,292 
Solanum mauritianum 15 53     12     0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,17 0,55 0,150 0,195 
Nectandra megapotamica 20 53     15     0,17 0,19 0,00 0,00 0,00 0,023 0,028 0,000 0,000 0,000 0,19 0,55 0,187 0,243 
Nectandra megapotamica 18 79     15     0,25 0,19 0,12 0,00 0,00 0,049 0,028 0,011 0,000 0,000 0,25 0,55 0,405 0,526 
Myrcianthes gigantea 15 66     11     0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,21 0,55 0,210 0,272 
Luehea divaricata 21 170     16     0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,229 0,000 0,000 0,000 0,000 0,54 0,55 2,015 2,620 
Lithraea brasiliensis 22 113     17     0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,102 0,000 0,000 0,000 0,000 0,36 0,55 0,952 1,237 
Morto 10 50     7     0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,16 3,55 0,500 0,650 
Solanum ramulosum 17 79     13     0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,25 13,55 8,647 11,241 
Blepharocalyx salicifolius 24 141     17     0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,159 0,000 0,000 0,000 0,000 0,45 0,55 1,487 1,933 
Myrcia oblongata 14 69     11     0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,22 0,55 0,230 0,299 
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Espécie 
H C (cm) F (m) D (m) AB (m2) Dsup 

FF 
VM VL 

(m) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (m) (m3) (mst) 

Myrcianthes gigantea 15 53     11     0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,17 0,55 0,137 0,179 
Myrcianthes gigantea 14 50     11     0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,16 0,55 0,122 0,158 
Lithraea brasiliensis 15 57     10     0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,18 0,55 0,140 0,182 
Morto 13 104     8     0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,086 0,000 0,000 0,000 0,000 0,33 0,55 0,376 0,489 
Araucaria angustifolia 24 110     20     0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,096 0,000 0,000 0,000 0,000 0,35 0,55 1,058 1,376 
Araucaria angustifolia 22 123     20     0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,119 0,000 0,000 0,000 0,000 0,39 0,55 1,314 1,708 
Blepharocalyx salicifolius 14 66         10         0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,21 0,55 0,190 0,248 

 



  

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH SALTINHO 
 

 

 

 Listagem das espécies de aves registradas e de ocorrência potencial 

  

Willi
Saltinho



Espécies de aves registradas em cada uma das campanhas de campo ou listadas como potenciais ocorrentes na área da PCH Saltinho, rio Ituim, RS. Legenda: Status de 

conservação - Categorias NT (quase ameaçada); VU (Vulnerável); (EN) Em perigo e CR (Criticamente em perigo) em níveis global (IUCN 2018), nacional (MMA, 2014a e 

2014b) e regional (DOE, 2014). (#) Espécies registradas apenas na última campanha (Inverno/2018). Fonte: (*) Dados inéditos do autor também incluem dados do técnico 

Filipe Poerschke, responsável pela execução das campanhas realizadas em 2010. 1  Piacentini et al. 2015; 2 Bencke et al. 2010. 
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Rheiformes         

RHEIDAE         

Rhea americana  ema NT 
     

NAPEIA (2002) 

Tinamiformes         

TINAMIDAE         

Crypturellus obsoletus  inambuguaçu 
   

X X X 
 

Crypturellus parvirostris  inambuxororó 
   

   

FONTANA et al. (2008) 

Rhynchotus rufescens  perdigão 
   

X 
   

Nothura maculosa  perdiz ou codorna 
   

X 
   

Anseriformes         

ANATIDAE         

Dendrocygna viduata  marreca-piadeira ou irerê 
   

   

REPENNING (2008) 

Cairina moschata  pato-do-mato 
  

NT 

   

AGNE et al. (2009b) 

Amazonetta brasiliensis  marreca-pé-vermelho 
    

X X 
 

Anas flavirostris (#) marreca-pardinha 
     

X 
 

Anas 1erbícol  (#) marreca-parda 
     

X 
 

Anas versicolor  marreca-cricri 
      

FONTANA et al. (2008) 

Galliformes         

CRACIDAE         

Penelope obscura  jacuaçu 
   

X X X 
 

Aburria jacutinga  jacutinga EN EN CR 

   

BELTON (1994) 
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ODONTOPHORIDAE         

Odontophorus capueira  uru 
 

CR NT 

   

FONTANA et al. (2009) 

Podicipediformes         

PODICIPEDIDAE         

Tachybaptus dominicus  mergulhão-pequeno 
   

   

NAPEIA (2002) 

Podilymbus podiceps  mergulhão 
   

   

BELTON (1994) 

Ciconiiformes         

CICONIIDAE         

Ciconia maguari  joão-grande 
   

   

BELTON (1994) 

Mycteria americana  cabeça-seca 
   

   

FONTANA et al. (2008) 

Suliformes         

PHALACROCORACIDAE         

Nannopterum brasilianus  biguá 
   

X 
   

ANHINGIDAE         

Anhinga anhinga  biguatinga 
   

   

UFRGS (2009) 

Pelecaniformes         

ARDEIDAE         

Nycticorax nycticorax  savacu 
   

   

UFRGS (2009) 

Butorides striata  socozinho 
   

X X 
  

Bubulcus 2erb  garça-vaqueira 
   

 
X 

  
Ardea cocoi  (#) garça-moura ou socó-grande 

   
  

X 
 

Ardea alba  (#) garça-branca-grande 
   

  
X 

 
Syrigma sibilatrix  maria-faceira 

   
X 

 
X 

 
Egretta thula  garça-branca-pequena 

   
X 

 
X 

 
THRESKIORNITHIDAE         

Plegadis chihi  maçarico-preto 
   

   

NAPEIA (2002) 
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Mesembrinibis cayennensis  coró-coró 
  

NT X X X 
 

Phimosus infuscatus  maçarico-de-cara-pelada ou chapéu-velho 
   

   

FONTANA et al. (2008) 

Theristicus caudatus  curicaca 
   

X X X 
 

Cathartiformes         

CATHARTIDAE         

Cathartes aura  urubu-de-cabeça-vermelha 
   

X X X 
 

Cathartes burrovianus  urubu-de-cabeça-amarela 
   

 
X 

 
 

Coragyps atratus  urubu-de-cabeça-preta 
   

X X X 
 

Sarcoramphus papa  urubu-rei 
  

NT 

   

ABG (2007) 

Accipitriformes         

PANDIONIDAE         

Pandion haliaetus  águia-pescadora 
   

   

UFRGS (2009) 

ACCIPITRIDAE         

Leptodon cayanensis  gavião-de-cabeça-cinza 
  

NT 

   

JOENCK & AZEVEDO (2006) 

Elanoides forficatus  gavião-tesoura 
   

   

BELTON (1994) 

Elanus leucurus  gavião-peneira 
   

   

ABG (2007) 

Harpagus diodon  gavião-bombachinha 
   

   

DADOS INÉDITOS DO AUTOR* 

Circus buffoni  gavião-do-banhado 
   

   

FONTANA et al. (2008) 

Accipiter poliogaster  tauató-pintado 
  

EN 

   

UFRGS (2009) 

Accipiter superciliosus  gavião-miudinho 
      

UFRGS (2009) 

Accipiter striatus  gaviãozinho 
   

X X 
  

Accipiter bicolor  gavião-bombachinha-grande 
   

   

REPENNING (2008) 

Ictinia 3erbíco  sovi 
   

   

FONTANA et al. (2009) 

Busarellus nigricollis  gavião-velho 
   

   

ZILIO (2009) 

Rostrhamus sociabilis gavião-caramujeiro 
   

   

NAPEIA (2002) 

Geranospiza caerulescens  gavião-pernilongo 
   

   

BOURSCHEID (2010) 
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Heterospizias meridionalis  gavião-caboclo 
   

 
X X 

 
Urubitinga urubitinga  gavião-preto 

   
   

FONTANA et al. (2009) 

Urubitinga coronata  águia-cinzenta EN EN CR 

 
X 

  
Rupornis magnirostris  gavião-carijó 

   
X X X 

 
Parabuteo leucorrhous  gavião-de-sobre-branco 

  
VU 

   

FONTANA et al. (2009) 

Geranoaetus albicaudatus  gavião-de-rabo-branco 
   

 
X 

  
Geranoaetus melanoleucus  águia-chilena 

  
NT 

   

BELTON (1994) 

Pseudastur polionotus  gavião-pombo-branco NT 
 

VU 

   

BELTON (1994) 

Buteo brachyurus  (#) gavião-de-rabo-curto 
   

  
X 

 
Buteo swainsoni  gavião-papa-gafanhoto 

   
   

FONTANA et al. (2008) 

Spizaetus tyrannus  gavião-pega-macaco 
  

EN 

   

FONTANA et al. (2009) 

Spizaetus melanoleucus  gavião-pato 
  

EN 

   

AGNE et al. (2009a) 

Spizaetus 4erbíco  gavião-de-penacho 
  

CR 

   

FONTANA et al. (2009) 

Gruiformes         

RALLIDAE         

Aramides saracura  saracura-do-mato 
   

X X 
  

Laterallus leucopyrrhus  pinto-d’água-avermelhado 
   

   

BELTON (1994) 

Pardirallus nigricans  saracura-sanã 
   

   

BELTON (1994) 

Pardirallus sanguinolentus  saracura-do-banhado 
   

   

BELTON (1994) 

Gallinula galeata (#) galinhola ou frango-d’água 
   

  
X 

 
Porphyriops melanops  frango-d’água-carijó 

   
   

BELTON (1994) 

Porphyrio martinicus  frango-d’água-azul 
   

   

FONTANA et al. (2008) 

Fulica armillata  (#) carqueja-de-bico-manchado 
   

  
X 

 
Fulica leucoptera  carqueja-de-bico-amarelo 

   
   

NAPEIA (2002) 

Charadriiformes         

CHARADRIIDAE         
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Vanellus chilensis  quero-quero 
   

X X X 
 

RECURVIROSTRIDAE         

Himantopus melanurus  (#) pernilongo 
   

  
X 

 
SCOLOPACIDAE         

Gallinago paraguaiae  narceja 
   

   

BELTON (1994) 

Gallinago undulata  narcejão 
  

VU 

   

BELTON (1994) 

Bartramia longicauda  maçarico-do-campo 
   

   

FONTANA et al. (2008) 

Actitis macularius  maçarico-pintado 
   

   

REPENNING (2008) 

Tringa 5erbícola  maçarico-solitário 
   

   

FONTANA et al. (2008) 

Tringa melanoleuca  maçarico-grande-de-perna-amarela 
   

   

REPENNING (2008) 

Tringa flavipes  maçarico-de-perna-amarela 
   

   

REPENNING (2008) 

JACANIDAE         

Jacana jacana  jaçanã 
   

X 
   

Columbiformes         

COLUMBIDAE         

Columbina talpacoti  rolinha-roxa 
   

X 
   

Columbina squammata  fogo-apagou 
   

   

SILVA (2006) 

Columbina picui  rolinha-picuí 
   

X 
   

Patagioenas picazuro  asa-branca ou pombão 
   

X X X 
 

Patagioenas cayennensis  pomba-galega 
   

   

DADOS INÉDITOS DO AUTOR* 

Zenaida auriculata  pomba-de-bando 
   

X X X 
 

Leptotila verreauxi  juriti-pupu 
   

X X X 
 

Leptotila rufaxilla  juriti-gemedeira 
   

   

REPENNING (2008) 

Geotrygon montana  pariri 
   

   

UFRGS (2009) 

Cuculiformes         

CUCULIDAE         
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Piaya cayana  alma-de-gato 
   

X X X 
 

Coccyzus melacoryphus  papa-lagarta-verdadeiro 
   

   

BELTON (1994) 

Crotophaga ani  anu-preto 
   

   

FONTANA et al. (2008) 

Guira guira  anu-branco 
   

X X X 
 

Tapera naevia  saci 
   

   

ABG (2007) 

Strigiformes         

TYTONIDAE         

Tyto furcata  coruja-de-igreja 
   

X X 
  

STRIGIDAE         

Megascops sanctaecatarinae  corujinha-do-sul 
   

X 
   

Pulsatrix koeniswaldiana  murucututu-de-barriga-amarela 
   

   

UFRGS (2009) 

Strix hylophila  coruja-listrada NT 
  

 
X 

  
Strix virgata  coruja-do-mato 

   
   

AGNE et al. (2009b) 

Glaucidium brasilianum  caburé 
   

   

UFRGS (2009) 

Athene cunicularia  coruja-do-campo 
   

X X X 
 

Asio clamator  coruja-orelhuda 
   

   

DADOS INÉDITOS DO AUTOR* 

Asio stygius  mocho-diabo 
   

   

AGNE et al. (2009b) 

Asio flammeus  mocho-dos-banhados 
  

NT 

   

FONTANA et al. (2008) 

Nyctibiiformes         

NYCTIBIIDAE         

Nyctibius 6erbíco  urutau 
   

X 
   

CAPRIMULGIDAE         

Lurocalis semitorquatus  tuju 
   

   

BELTON (1994) 

Nyctidromus albicollis  bacurau 
   

   

REPENNING (2008) 

Hydropsalis 6erbíco  curiango-do-banhado NT 
 

EN 

   

RUPP et al. (2008) 

Hydropsalis longirostris  bacurau-da-telha 
   

X 
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Hydropsalis torquata  bacurau-tesoura 
   

X 
   

Hydropsalis forcipata  bacurau-tesoura-gigante 
   

   

REPENNING (2008) 

Podager nacunda  corucão 
   

   

FONTANA et al. (2008) 

Chordeiles minor  bacurau-norte-americano 
   

   

UFRGS (2009) 

Apodiformes         

APODIDAE         

Cypseloides fumigatus  andorinhão-preto-da-cascata 
   

   

DADOS INÉDITOS DO AUTOR* 

Cypseloides senex  andorinhão-velho-da-cascata 
   

   

NAPEIA (2002) 

Streptoprocne zonaris  andorinhão-de-coleira 
   

X 
   

Streptoprocne biscutata  andorinhão-de-coleira-falha 
   

   

REPENNING (2008) 

Chaetura cinereiventris  andorinhão-de-sobre-cinzento 
   

   

UFRGS (2009) 

Chaetura meridionalis  andorinhão-do-temporal 
   

X X 
  

TROCHILIDAE         

Florisuga fusca  beija-flor-preto-de-rabo-branco 
   

   

UFRGS (2009) 

Colibri serrirostris  beija-flor-de-orelha-violeta 
   

   

FONTANA et al. (2008) 

Anthracothorax nigricollis  beija-flor-de-veste-preta 
   

   

UFRGS (2009) 

Stephanoxis loddigesii  beija-flor-de-topete 

   
X X X 

 
Chlorostilbon lucidus besourinho-de-bico-vermelho 

   
   

NAPEIA (2002) 

Thalurania glaucopis  beija-flor-de-fronte-violeta 
   

   

FONTANA et al. (2009) 

Hylocharis chrysura  (#) beija-flor-dourado 
   

  
X 

 
Leucochloris albicollis  beija-flor-de-papo-branco 

   
   

BELTON (1994) 

Trogoniformes         

TROGONIDAE         

Trogon surrucura  surucuá-variado 
   

X X X 
 

Trogon rufus  surucuá-de-barriga-amarela 
   

   

FONTANA et al. (2009) 

Coraciiformes         
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ALCEDINIDAE         

Megaceryle torquata  martim-pescador-grande 
   

   

ABG (2007) 

Chloroceryle amazona  (#) martim-pescador-verde 
   

  
X 

 
Chloroceryle americana  martim-pescador-pequeno 

   
X 

   
Galbuliformes         

BUCCONIDAE         

Nystalus chacuru  joão-bobo 
   

   

FONTANA et al. (2009) 

Piciformes         

RAMPHASTIDAE         

Ramphastos dicolorus  tucano-de-bico-verde 
   

 
X 

  
PICIDAE         

Picumnus temminckii  pica-pau-anão-de-coleira 
   

   

DADOS INÉDITOS DO AUTOR* 

Picumnus nebulosus  pica-pau-anão-carijó NT 
  

 
X 

  
Melanerpes candidus  (#) pica-pau-branco 

   
  

X 
 

Melanerpes flavifrons  benedito-de-testa-amarela 
   

   

UFRGS (2009) 

Veniliornis spilogaster picapauzinho-verde-carijó 
   

X X X 
 

Piculus aurulentus  pica-pau-dourado NT 
  

X X X 
 

Colaptes melanochloros  pica-pau-verde-barrado 
   

X X 
  

Colaptes 8erbícola8  pica-pau-do-campo 
   

X X X 
 

Celeus flavescens  joão-velho 
   

 
X X 

 
Dryocopus lineatus  pica-pau-de-banda-branca 

   
   

BELTON (1994) 

Campephilus robustus  pica-pau-rei 
  

NT 

   

BELTON (1994) 

Cariamiformes         

CARIAMIDAE         

Cariama cristata  seriema 
   

X X X 
 

Falconiformes         
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FALCONIDAE         

Caracara plancus  caracará 
   

X X X 
 

Milvago chimachima  carrapateiro 
   

X X X 
 

Milvago chimango  chimango 
   

 
X X 

 
Micrastur ruficollis  gavião-caburé 

   
   

BELTON (1994) 

Micrastur semitorquatus  gavião-relógio 
   

   

ABG (2007) 

Falco sparverius  quiriquiri 
   

X X X 
 

Falco femoralis  falcão-de-coleira 
   

   

ABG (2007) 

Falco peregrinus  falcão-peregrino 
   

   

NAPEIA 2002 

Psittaciformes         

PSITTACIDAE         

Pyrrhura frontalis  tiriba-de-testa-vermelha 
   

X X X 
 

Pionopsitta pileata  cuiú-cuiú 
   

X 
   

Pionus maximiliani  maitaca-bronzeada 
   

   

BELTON (1994) 

Amazona vinacea  papagaio-de-peito-roxo EN VU EN 

   

ABG (2007) 

Amazona pretrei  (#) charão VU VU VU 

  
X 

 
Passeriformes         

THAMNOPHILIDAE         

Dysithamnus mentalis  choquinha-lisa 
   

 
X 

 
 

Thamnophilus ruficapillus  choca-de-boné-vermelho 
   

X X 
 

 
Thamnophilus caerulescens  choca-da-mata 

   
X X X 

 
Batara 9erbíco  matracão 

   
 

X 
  

Mackenziaena leachii  brujarara-assobiador 
   

X X 
  

Mackenziaena severa  borralhara 
  

VU 

 
X 

  
Drymophila rubricollis  trovoada-de-bertoni 

  
EN 

   

UFRGS (2009) 

Drymophila malura  choquinha-carijó 
   

X 
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CONOPOPHAGIDAE         

Conopophaga lineata  chupa-dente 
   

 
X 

  
GRALLARIIDAE         

Grallaria varia  tovacuçu 
  

NT 

   

REPENNING (2008) 

Hylopezus nattereri  pinto-do-mato 
   

   

UFRGS (2009) 

RHINOCRYPTIDAE         

Scytalopus speluncae  tapaculo-preto 
   

X X X 
 

Scytalopus iraiensis  macuquinho-da-várzea EN EN EN 

   

FONTANA et al. (2008) 

FORMICARIIDAE         

Chamaeza campanisona  tovaca-campainha 
   

X X X 
 

Chamaeza ruficauda  tovaca-de-rabo-vermelho 
   

   

FONTANA et al. (2009) 

SCLERURIDAE         

Sclerurus scansor  vira-folha 
   

   

UFRGS (2009) 

DENDROCOLAPTIDAE         

Sittasomus griseicapillus  arapaçu-verde 
   

X X X 
 

Xiphorhynchus fuscus  arapaçu-rajado 
   

   

FONTANA et al. (2009) 

Campylorhamphus falcularius  arapaçu-de-bico-torto 
   

   

DADOS INÉDITOS DO AUTOR* 

Lepidocolaptes falcinellus  arapaçu-escamoso-do-sul 
   

X X X 
 

Dendrocolaptes platyrostris  arapaçu-grande 
   

X X X 
 

Xiphocolaptes albicollis  arapaçu-grande-de-garganta-branca 
   

   

BELTON (1994) 

XENOPIDAE         

Xenops rutilans  bico-virado-carijó 
   

X X X 
 

FURNARIIDAE         

Cinclodes pabsti  10erbícola ou pedreiro NT 
 

VU 

   

REPENNING (2008) 

Furnarius rufus  joão-de-barro 
   

X X X 
 

Lochmias nematura  joão-porca 
   

X X 
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Clibanornis dendrocolaptoides  cisqueiro NT 
 

VU 

   

UFRGS (2009) 

Philydor rufum  limpa-folha-de-testa-baia 
   

X X 
  

Heliobletus contaminatus  trepadorzinho 
   

X X X 
 

Syndactyla rufosuperciliata  trepador-quiete 
   

X X 
  

Leptasthenura striolata  (#) grimpeirinho 
   

  
X 

 
Leptasthenura setaria  grimpeiro NT 

  
   

ABG (2007) 

Phacellodomus striaticollis  tio-tio 
   

   

FONTANA et al. (2009) 

Anumbius annumbi  cochicho 
   

   

BELTON (1994) 

Certhiaxis cinnamomeus  curutié 
   

   

FONTANA et al. (2008) 

Synallaxis ruficapilla  pichororé 
   

X X X 
 

Synallaxis cinerascens  pi-puí 
   

X X X 
 

Synallaxis spixi  joão-teneném 
   

X X 
  

Limnoctites rectirostris  arredio-do-gravatá NT 
 

NT 

   

BELTON (1994) 

Cranioleuca obsoleta  arredio-oliváceo 
   

X X X 
 

PIPRIDAE         

Chiroxiphia caudata  dançador 
   

X X X 
 

TITYRIDAE         

Schiffornis virescens  flautim 
   

X X 
  

Tityra inquisitor  anambé-branco-de-bochecha-parda 
   

   

ABG (2007) 

Tityra cayana  anambé-branco-de-rabo-preto 
   

X 
   

Pachyramphus viridis  caneleirinho-verde 
   

X X 
  

Pachyramphus castaneus  caneleirinho 
   

X X X 
 

Pachyramphus polychopterus  caneleirinho-preto 
   

X X 
  

Pachyramphus validus  caneleiro-de-chapéu-preto 
   

X 
   

COTINGIDAE         

Carpornis cucullata  corocoxó NT 
  

   

FONTANA et al. (2009) 
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Phibalura flavirostris  tesourinha-do-mato NT 
 

NT 

   

UFRGS (2009) 

Procnias nudicollis  araponga ou ferreiro VU 
 

VU 

   

REPENNING (2008) 

PLATYRINCHIDAE         

Platyrinchus mystaceus  patinho 
   

X X X 
 

RHYNCHOCYCLIDAE         

Mionectes rufiventris  supi-de-cabeça-cinza 
   

   

BELTON (1994) 

Leptopogon amaurocephalus  cabeçudo 
   

X X 
  

Phylloscartes ventralis  borboletinha-do-mato 
   

X X X 
 

Tolmomyias sulphurescens  bico-chato-de-orelha-preta 
   

X X X 
 

Poecilotriccus plumbeiceps  tororó 
   

X X X 
 

Myiornis 12erbícola1212  miudinho 
   

   

UFRGS (2009) 

Hemitriccus obsoletus  catraca 
   

   

BELTON (1994) 

TYRANNIDAE         

Hirundinea 12erbícola12  birro 
   

X X 
  

Euscarthmus meloryphus  barulhento 
   

 
X 

 
 

Tyranniscus burmeisteri  piolhinho-chiador 
   

   

BELTON (1994) 

Camptostoma obsoletum  risadinha 
   

X X 
  

Elaenia flavogaster  guaracava-de-barriga-amarela 
   

   

REPENNING (2008) 

Elaenia chilensis  guaracava-de-crista-branca 
   

   

UFRGS (2009) 

Elaenia parvirostris  guaracava-de-bico-curto 
   

   

ABG (2007) 

Elaenia mesoleuca  tuque 

      

ABG (2007) 

Elaenia obscura  tucão 
   

   

ABG (2007) 

Myiopagis caniceps  guaracava-cinzenta 
   

   

UFRGS (2009) 

Myiopagis viridicata  guaracava-de-crista-alaranjada 
   

X 
   

Phyllomyias virescens  piolhinho-verdoso 
   

X 
   

Phyllomyias fasciatus  piolhinho 
   

   

BELTON (1994) 
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Culicivora caudacuta  papa-moscas-do-campo VU 
 

VU 

   

ROVEDDER et al. (2007) 

Polystictus pectoralis  papa-moscas-canela NT 
 

EN 

   

REPENNING (2008) 

Serpophaga nigricans  joão-pobre 
   

X X 
  

Serpophaga subcristata  alegrinho 
   

X X X 
 

Legatus leucophaius  bem-te-vi-pirata 
   

   

REPENNING (2008) 

Myiarchus swainsoni  irré 
   

X 
   

Sirystes sibilator  suiriri-assobiador 
   

   

UFRGS (2009) 

Pitangus sulphuratus  bem-te-vi 
   

X 
 

X 
 

Machetornis rixosa  (#) suiriri-cavaleiro 
   

  
X 

 
Myiodynastes maculatus  bem-te-vi-rajado 

   
X 

   
Megarynchus 13erbícol  neinei 

   
X 

   
Myiozetetes similis  bem-te-vi-pequeno 

   
   

UFRGS (2009) 

Tyrannus melancholicus  suiriri 
   

X 
   

Tyrannus savana  tesourinha 
   

   

BELTON (1994) 

Empidonomus varius  peitica 
   

X 
   

Myiophobus fasciatus  filipe 
   

X 
   

Pyrocephalus rubinus  príncipe 
   

   

FONTANA et al. (2008) 

Lathrotriccus euleri  enferrujado 
   

X X 
  

Contopus cinereus  papa-moscas-cinzento 
  

VU 

   

BELTON (1994) 

Knipolegus cyanirostris  maria-preta-de-bico-azulado 
   

   

ABG (2007) 

Knipolegus lophotes  maria-preta-de-penacho 
   

X X X 
 

Knipolegus nigerrimus  maria-preta-de-garganta-vermelha 
   

   

UFRGS (2009) 

Satrapa icterophrys  suiriri-pequeno 
   

   

BELTON (1994) 

Xolmis cinereus  primavera 
   

   

ABG (2007) 

Xolmis dominicanus  noivinha-de-rabo-preto VU VU VU 

 
X 

 
 

Muscipipra vetula  tesoura-cinzenta 
   

   

BELTON (1994) 
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VIREONIDAE         

Cyclarhis gujanensis  gente-de-fora-vem ou pitiguari 
   

X X X 
 

Hylophilus poicilotis  verdinho-coroado 
   

X X X 
 

Vireo chivi  juruviara 
   

X 
   

CORVIDAE         

Cyanocorax caeruleus  gralha-azul NT 
  

X X X 
 

Cyanocorax chrysops  gralha-picaça 
   

X X X 
 

HIRUNDINIDAE         

Pygochelidon cyanoleuca  andorinha-pequena-de-casa 
   

X X X 
 

Alopochelidon fucata  andorinha-morena 
   

X 
   

Stelgidopteryx ruficollis  andorinha-serradora 
   

   

BELTON (1994) 

Progne tapera  andorinha-do-campo 
   

X 
   

Progne chalybea  andorinha-doméstica-grande 
   

   

ABG (2007) 

Tachycineta albiventer  andorinha-do-rio 
   

   

NAPEIA (2002) 

Tachycineta leucorrhoa  andorinha-de-testa-branca 
   

   

BELTON (1994) 

Hirundo rustica  andorinha-de-bando 
   

   

REPENNING (2008) 

Petrochelidon pyrrhonota  andorinha-de-sobre-acanelado 
   

   

FONTANA et al. (2008) 

TROGLODYTIDAE         

Troglodytes musculus  corruíra 
   

X X X 
 

POLIOPTILIDAE         

Polioptila 14erbíc  balança-rabo-leitoso NT 
 

NT 

   

AGNE et al. (2009b) 

Polioptila dumicola  balança-rabo-de-máscara 
   

   

ACCORDI & BARCELLOS (2008) 

TURDIDAE         

Turdus flavipes  sabiá-una 
   

   

UFRGS (2009) 

Turdus leucomelas  (#) sabiá-barranco 
   

  
X 

 
Turdus rufiventris  sabiá-laranjeira 

   
X X X 

 



Táxon1 Nome comum2 

Status de  
conservação 

Campanhas 

FONTE G
lo

b
al 

N
acio

n
al 

R
e

gio
n

al 

V
e

rão
/1

0
 

O
u

to
n

o
/1

0
 

In
ve

rn
o

/1
8

 

Turdus amaurochalinus  sabiá-poca 
   

   

NAPEIA (2002) 

Turdus subalaris  sabiá-ferreiro 
   

   

FONTANA et al. (2009) 

Turdus albicollis  sabiá-coleira 
   

 
X 

 
 

MIMIDAE         

Mimus saturninus  sabiá-do-campo 
   

X X 
  

MOTACILLIDAE         

Anthus lutescens  caminheiro-zumbidor 
   

   

UFRGS (2009) 

Anthus nattereri  caminheiro-grande VU VU VU 

   

BELTON (1994) 

Anthus hellmayri  caminheiro-de-barriga-acanelada 
   

   

BELTON (1994) 

PASSERELLIDAE         

Zonotrichia capensis  tico-tico 
   

X X X 
 

Ammodramus humeralis  tico-tico-do-campo 
   

   

BELTON (1994) 

PARULIDAE         

Setophaga pitiayumi  mariquita 
   

X X X 
 

Geothlypis aequinoctialis  pia-cobra 
   

X 
   

Basileuterus culicivorus  pula-pula 
   

X X X 
 

Myiothlypis leucoblephara pula-pula-assobiador 
   

X X X 
 

ICTERIDAE         

Cacicus chrysopterus  tecelão 
   

X X X 
 

Icterus pyrrhopterus  encontro 
   

   

REPENNING (2008) 

Gnorimopsar chopi  chopim ou graúna 
   

X X X 
 

Chrysomus ruficapillus  garibaldi 
   

   

FONTANA et al. (2008) 

Xanthopsar flavus  veste-amarela VU VU VU 

 
X 

  
Pseudoleistes guirahuro  chopim-do-brejo 

   
 

X X 
 

Agelaioides badius  asa-de-telha 
   

   

REPENNING (2008) 

Molothrus rufoaxillaris  vira-bosta-picumã 
   

   

REPENNING (2008) 
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Molothrus bonariensis  vira-bosta 
   

   

NAPEIA (2002) 

Sturnella superciliaris  polícia-inglesa 
   

   

REPENNING (2008) 

THRAUPIDAE         

Pipraeidea melanonota  saíra-viúva 
   

X X X 
 

Pipraeidea bonariensis  sanhaçu-papa-laranja 
   

   

BELTON (1994) 

Stephanophorus diadematus sanhaçu-frade 
   

X X X 
 

Tangara sayaca  sanhaçu-cinzento 
   

X 
   

Tangara preciosa  saíra-preciosa 
   

X X X 
 

Sicalis flaveola  canário-da-terra-verdadeiro 
   

X X X 
 

Sicalis luteola  tipio 
   

   

FONTANA et al. (2008) 

Haplospiza unicolor  cigarra-bambu 
   

   

BELTON (1994) 

Hemithraupis guira  papo-preto 
   

X X 
  

Volatinia jacarina  tiziu 
   

   

REPENNING (2008) 

Trichothraupis melanops  tiê-de-topete 
   

   

BELTON (1994) 

Coryphospingus cucullatus  tico-tico-rei 
   

X 
 

X 
 

Tachyphonus coronatus  tiê-preto 
   

X 
   

Tersina viridis  saí-andorinha 
   

   

BELTON (1994) 

Sporophila 16erbíco  patativa 
  

EN 

   

REPENNING (2008) 

Sporophila caerulescens  coleirinho 
   

   

REPENNING (2008) 

Sporophila pileata  caboclinho 
  

VU 

   

FONTANA et al. (2008) 

Sporophila hypoxantha  caboclinho-de-barriga-vermelha 
 

VU VU 

   

REPENNING (2008) 

Sporophila cinnamomea  caboclinho-de-chapéu-cinzento VU 
 

NT 

   

FONTANA et al. (2008) 

Sporophila melanogaster  caboclinho-de-barriga-preta NT VU EN 

   

REPENNING (2008) 

Embernagra platensis  sabiá-do-banhado 
   

 
X X 

 
Emberizoides 16erbícola  canário-do-campo 

   
   

NAPEIA (2002) 

Emberizoides ypiranganus  canário-do-brejo 
   

   

BELTON (1994) 
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Saltator similis  trinca-ferro-verdadeiro 
   

 
X X 

 
Saltator maxillosus  bico-grosso 

   
X X X 

 
Poospiza nigrorufa  quem-te-vestiu 

   
   

BELTON (1994) 

Poospiza thoracica  peito-pinhão 
   

   

FONTANA et al. (2009) 

Microspingus cabanisi  quete 
   

 
X X 

 
Pyrrhocoma ruficeps  cabecinha-castanha 

   
X X X 

 
Donacospiza albifrons  tico-tico-do-banhado 

   
 

X 
  

CARDINALIDAE         

Piranga flava  sanhaçu-de-fogo 
   

   

BELTON (1994) 

Amaurospiza moesta  negrinho-do-mato 
   

   

UFRGS (2009) 

Cyanoloxia glaucocaerulea  azulinho 
   

   

BELTON (1994) 

Cyanoloxia brissonii  azulão 
   

   

BELTON (1994) 

FRINGILLIDAE         

Spinus magellanicus  pintassilgo 
   

X X X 
 

Euphonia chlorotica  fim-fim 
   

 
X 

  
Euphonia chalybea  cais-cais NT 

  
X X 

  
Euphonia cyanocephala  gaturamo-rei 

   
   

BELTON (1994) 

Chlorophonia cyanea bandeirinha ou bonito-do-campo       UFRGS (2009) 

TOTAIS     121 112 91  
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MINISTÉRIO DA CULTURA 

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL 
Superintendência do IPHAN no Estado do Rio Grande do Sul 

Av. Independência, nº 867 , Porto Alegre. CEP 90035-076 
Telefone: (51) 3311-1188 | Website: www.iphan.gov.br 

  

 
O�cio nº 760/2018/IPHAN-RS-IPHAN

Ao Senhor
AIRTON  JORGE  POHL
SALTINHO ENERGÉTICA S.A.
Fazenda Santo Estevão, s/n° - Terceiro Distrito
CEP 95240-000 - Ipê, RS
Fone: (51) 3762-5555
E-mail: airton@imopart.com.br e willi@biolaw.com.br
 
C/C
 
 
Ao Senhor
Arqueólogo Coordenador da Pesquisa
FABIANO  AIUB  BRANCELLI
BRANCHELLI ARQUEOLOGIA
Av. do Forte, n°386 Cj. 415 - Cristo Redentor
CEP 91360-000 - Porto Alegre, RS
Fone: (51) 99281-5671
E-mail: branchelliarqueologia@gmail.com
 

Assunto: Aprovação do Relatório Complementar de Pesquisa Arqueológica referente à PCH Saltinho,
municípios de Ipê e Muitos Capões-RS.

 

No momento em que os cumprimento, informo que o Relatório Complementar de
Pesquisa Arqueológica referente à PCH Sal�nho, Municípios de Ipê e Muitos Capões-RS , e suas
complementações, foram analisadas por Técnicos deste Ins�tuto que fizeram as seguintes manifestações:

 

"Considerando que a documentação apresentada atende sa�sfatoriamente a todos os
pedidos preconizados pelo OFÍCIO n°0297/2011 e pela Ata de Reunião ocorrida em 14/08/2017 no que
tange às complementações solicitadas por esta SE/IPHAN-RS, que detalhou a detecção de 11 pontos de
interesse cultural na ADA do empreendimento, manifestamo-nos pela aprovação deste
Relatório Complementar (0427961) e pela emissão deste Ins�tuto quanto à anuência para a Licença
Prévia - LP apresentado enquanto jus�fica�va para subsidiar a con�nuidade do licenciamento do
empreendimento PCH Sal�nho, municípios de Ipê e Muitos Capões-RS.

Informamos, ainda, que a Ficha de Cadastro do Sí�o "ITUIM Oficina Lí�ca" foi apresentada
sa�sfatoriamente e a encaminharemos ao Centro Nacional de Arqueologia - CNA para as providências de
Registro junto ao Cadastro Nacional de Sí�os Arqueológicos - CNSA/IPHAN.

mailto:barth.marina@yahoo.com
mailto:barth.marina@yahoo.com
mailto:barth.marina@yahoo.com


Assim, sugiro que este Ins�tuto encaminhe o�cio aos interessados indicando a necessidade
de prosseguimento do licenciamento do empreendimento, sendo necessária a apresentação de
um Programa de Prospecção Arqueológica e Educação Patrimonial, de acordo com os termos do Art. 5°
da Portaria SPHAN n°07/1988 e com o Art. 5° da Portaria n°230/2002. O projeto deve prever o emprego
de metodologia interven�va para inves�gação em todas as áreas de impacto direto do empreendimento
(área de instalação das benfeitorias, vias de acesso, canteiros de obra, áreas de obtenção e descarte de 
material); vir acompanho de plantas de localização, situação e implantação do empreendimento
georeferenciado com a localização dos bens culturais iden�ficados nas área de influência; bem como vir
acompanhado de um Programa de Educação Patrimonial, cf. §7° da Portaria n°230 supra referida. Todos
os documentos devem vir assinados e rubricados por seu respec�vos Responsáveis Técnicos, com vistas à
publicação de Portaria Autoriza�va e posterior obtenção da anuência à Licença de Instalação (LI) após a
implantação do mesmo e a devida aprovação de seu Relatório."

 

Atenciosamente,

 

                                                                                                                                       Juliana Erpen

                                                                                                                    Superintendente do IPHAN no RS

                                                                                                             

Documento assinado eletronicamente por Juliana Inês Erpen, Superintendente do IPHAN-RS, em
10/10/2018, às 17:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.iphan.gov.br/auten�cidade,
informando o código verificador 0734490 e o código CRC E663B3FA.

 
Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 01512.000649/2011-84 SEI nº 0734490

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.iphan.gov.br/autenticidade
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MINISTÉRIO DO TURISMO 

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL 
Superintendência do IPHAN no Estado do Rio Grande do Sul

 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECÍFICO DO IPHAN

 

TRE Nº 103 / IPHAN-RS

 

Iden�ficador de FCA

Número: 2020/IPHAN-RS (2327545)

Data de Protocolo da FCA

24/11/2020.

 

Porto Alegre, 30  de 11 de 2020.

 

 

À FEPAM – Fundação Estadual de Proteção

Ambiental Henrique Luiz Roessler

Divisão de Licenciamento

Av. Borges de Medeiros, 261, 1º andar, Centro

CEP 90.020-021, Porto Alegre, RS

Fone: 51 3288-9444 – 3288-9544 – 3288-9451

digen@fepam.rs.gov.br

 

C/C:

 

Ao

Sr. Aires Watzko

Rua da Amizade ,151,25 – Bairro: Carneiros

lajeado/RS– CE: 95913-850

(48) 3203-7650

aires@mul�plasc.com
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rodrigo.kern@estelaengenharia.com.br

 

Empreendimento: PCH Sal�nho.

Nº Processo IPHAN: 01512.000590/2020-15.

 

Prezado Senhor,

 

1. Cumprimentando-o cordialmente, informo que após análise da Ficha de Caracterização
de A�vidade (2327545) à classificação do empreendimento PCH Sal�nho, municípios de Muitos Capões e
Ipê/RS, processo IPHAN n.º 01512.000590/2020-15, empreendimento licenciado junto à FEPAM,
processo nº 050502-05.67/18-1, da SALTINHO ENERGÉTICA S.A., CNPJ nº 14.142.685/0001-15, com vistas
à definição dos estudos de avaliação de impacto em relação aos bens acautelados, nos termos da
Portaria Interministerial n°60/2015 e da Instrução Norma�va IPHAN n° 001 de 2015, comunicamos que o
documento atende as normas legais supracitadas.

2. Neste sen�do, deverão ser apresentados os seguintes estudos visando subsidiar o
cumprimento deste Termo de Referência Específico (TRE):

a. Em relação aos bens Arqueológicos, protegidos conforme o disposto na Lei nº 3.924/61:

A1. O empreendimento recebeu o enquadramento de nível III em função de sua �pologia
(anexo II da IN IPHAN n°01/2015) e caracterização (anexo I da IN IPHAN n°01/2015).

A2. Dessa forma, será necessária a apresentação do Relatório de Avaliação do Impacto ao
Patrimônio Arqueológico (RAIPA) que, por sua vez, será precedido por um Projeto de Avaliação do
Impacto ao Patrimônio Arqueológico (PAIPA), com as seguintes informações e estudos:

I. PROJETO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO

Considerando que o empreendimento em tela foi enquadrado como sendo de média e/ou
alta interferência sobre as condições vigentes do solo (Nível III), grandes áreas de intervenção, com
limitada ou inexistente flexibilidade para alterações de localização e traçado, listamos abaixo os
documentos e as informações necessárias à con�nuidade do processo de licenciamento ambiental junto
a este Ins�tuto:

O Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico deverá conter:

1. Contextualização arqueológica e etno-histórica da AID do empreendimento, por
meio de levantamento de dados secundários, a par�r de consulta à bibliografia especializada;

2. Proposição de metodologia de pesquisa para caracterização arqueológica da Área
Diretamente Afetada - ADA, prevendo levantamento de dados primários em campo com base em
levantamento prospec�vo intensivo de sub-super�cie;

3. Proposição das a�vidades de análise e conservação dos bens arqueológicos visando
registrar, classificar e conservar o material arqueológico oriundo da execução do Projeto;

4. Indicação de ins�tuição de guarda e pesquisa para a guarda e conservação do
material arqueológico localizada em cada unidade federa�va onde a pesquisa será realizada;

5. Currículo do arqueólogo coordenador, do arqueólogo coordenador de campo, se
houver, e da equipe tecnicamente habilitada;

6. Declaração de par�cipação de TODOS os membros da equipe de pesquisa;

7. Proposição de estratégias de esclarecimento e divulgação dos bens culturais
acautelados das a�vidades a serem realizadas no local, des�nadas à comunidade local e ao público
envolvido;
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8. Proposta preliminar das a�vidades rela�vas à produção de conhecimento,
divulgação cien�fica e extroversão;

9. Delimitação da área abrangida pelo projeto em formato shapefile;

10. Prova de idoneidade financeira do projeto;

11. Cópia dos atos cons�tu�vos ou lei ins�tuidora, se pessoa jurídica;

12. Relação, quando for o caso, dos sí�os a serem pesquisados com indicação exata de
sua localização;

13. Definição dos obje�vos;

14. Sequência das operações a serem realizadas no sí�o;

15. Cronograma da execução;

16. Mapa imagem em escala compa�vel.

Além destes supracitados requisitos, recomenda-se que o projeto esteja em consonância
cronológica com os demais estudos exigidos pelos órgãos envolvidos no processo de licenciamento
ambiental e que, para além do levantamento dos sí�os arqueológicos registrados no Cadastro Nacional
de Sí�os Arqueológicos – CNSA, considere também os estudos anteriormente executados na área de
influência do empreendimento.

O projeto deve referir-se, ainda, aos sí�os arqueológicos já conhecidos localizados na área
de influência do empreendimento e que possam, durante a implantação do empreendimento, sofrer
impactos. Nesses casos o projeto deverá contemplar sugestões de medidas mi�gadoras e/ou
compensatórias adequadas à sua proteção.

Destaca-se também que a autorização do IPHAN para realização de pesquisas
arqueológicas em Terras Indígenas, Comunidades Quilombolas ou em áreas especialmente protegidas,
não exime o interessado de obter, junto às ins�tuições responsáveis, as respec�vas autorizações rela�vas
ao cronograma de execução, bem como a autorização da entrada dos profissionais nas áreas pretendidas.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO

A execução do Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico deverá ser
descrita em relatório denominado Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico, a ser
subme�do à avaliação do IPHAN, contendo os resultados da pesquisa, nos termos do ar�go 20 da
Instrução Norma�va IPHAN n.º 001/15 e arts. 11 e 12 da Portaria Sphan 07/88.

Destaca-se que para a confecção do inventário do acervo deverá ser observado o anexo II
da Portaria Iphan 196/2016.

Cumpre destacar ainda que as Fichas de Registro de Sí�os Arqueológicos deverão ser,
necessariamente, apresentadas de acordo com as seguintes regras:

a. Documento original assinado pelo arqueólogo coordenador digitalizado em formato
PDF;

b. Arquivo digital em ACCESS com vistas à sua inclusão no Cadastro Nacional de Sí�os
Arqueológicos – CNSA, após análise e homologação pelo IPHAN.

Em relação às plantas e mapas que comporão o relatório, estes deverão ser apresentados
em meio digital no formato shapefile (shp), com datum SIRGAS2000. As plantas e mapas apresentados
em meio �sico deverão conter: grade de coordenadas, escalas gráficas e numérica e sistema de
coordenadas UTM (Datum SIRGAS2000) contendo a área de influência do empreendimento, o
posicionamento e delimitação de sí�os localizados e/ou conhecidos e demais informações relevantes
para a avaliação do impacto na área.

Caso o empreendimento sofra alterações na área de influência inicialmente apresentada o
IPHAN deve-se apresentar documentação com todos os requisitos, já citados acima, necessários a
manifestação deste ins�tuto, ou seja, o arqueólogo coordenador deverá indicar quais serão as
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alterna�vas locacionais para o empreendimento, indicando qual o grau de impacto em cada um dos
locais sugeridos.

Cumpre destacar que a responsabilidade pela conservação dos bens arqueológicos é do
arqueólogo coordenador durante a etapa de campo e da ins�tuição de guarda e pesquisa, após seu
recebimento, cabendo ao empreendedor executar as ações relacionadas à conservação dos bens
arqueológicos decorrentes do empreendimento, incluindo, quando couber, a conservação de bens
arqueológicos in situ, a viabilização de espaço apropriado para guarda ou a melhoria de Ins�tuição de
Guarda e Pesquisa para bens móveis, como determina o Art. 51 da IN IPHAN n.º 001/15.

Ressalta-se que durante a pesquisa arqueológica deverão ser observadas as
recomendações para a conservação de bens arqueológicos móveis constantes no anexo I da Portaria
IPHAN 196/2016, especificamente os tópicos des�nados aos coordenadores de pesquisa arqueológica,
aos pesquisadores e demais agentes envolvidos na pesquisa. Vale lembrar que tanto o planejamento
quanto a execução das a�vidades relacionadas à conservação de bens arqueológicos deverão ser
realizadas por profissional ou equipe devidamente qualificada.

3. Caso o empreendimento em questão requisite a realização do Programa de Gestão
(independente da natureza do patrimônio cultural acautelado: arqueológico, tombado, valorado ou
registrado) será igualmente necessário a elaboração e execução de um Projeto Integrado de Educação
Patrimonial - PIEP, com vistas a atender o inciso III do art. 32 e o inciso V do art. 35, ambos em
consonância com as instruções con�das no Capítulo III da Instrução Norma�va n° 001/2015.

4. Em tempo, registramos que a emissão deste Termo de Referência Específico (TRE) para
o empreendimento em tela servirá apenas para a confecção dos estudos em relação ao impacto da
implantação que o empreendimento poderá eventualmente causar aos bens culturais.

5. Este documento não equivale anuência do IPHAN para nenhum �po de Licença
Ambiental. O IPHAN emi�rá sua MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA de anuência às Licenças Ambientais a
par�r da aprovação dos relatórios que foram requisitados neste Termo de Referência Específico.

6. Sem mais, informamos que nos encontramos à disposição para quaisquer
esclarecimentos.

 

Atenciosamente,

LEONARDO MARICATO

Superintendente do IPHAN no Rio Grande do Sul

Documento assinado eletronicamente por Leonardo Maricato de Mello, Superintendente do IPHAN-
RS, em 02/12/2020, às 17:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.iphan.gov.br/auten�cidade,
informando o código verificador 2337836 e o código CRC A1E6198A.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 01512.000590/2020-15 SEI nº 2337836

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.iphan.gov.br/autenticidade
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MINISTÉRIO DO TURISMO
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL 

Superintendência do IPHAN no Estado do Rio Grande do Sul

 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECÍFICO DO IPHAN

 

TRE Nº 2 / IPHAN-RS

 

Iden�ficador de FCA

Número: 2021/IPHAN-RS (2389387)

Data de Protocolo da FCA

22/12/2020.

 

Porto Alegre, 06  de 01 de 2021.

 

À FEPAM – Fundação Estadual de Proteção

Ambiental Henrique Luiz Roessler

Divisão de Licenciamento

Av. Borges de Medeiros, 261, 1º andar, Centro

CEP 90.020-021, Porto Alegre, RS

Fone: 51 3288-9444 – 3288-9544 – 3288-9451

E-mail: licenciamento@fepam.rs.gov.br 

digen@fepam.rs.gov.br

 

C/C:

Ao

Sr. Aires Watzko

Rua da Amizade ,151,25 – Bairro: Carneiros

lajeado/RS– CE: 95913-850

mailto:licenciamento@fepam.rs.gov.br
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(48) 3203-7650

aires@mul�plasc.com

rodrigo.kern@estelarengenharia.com.br

arqueosull@gmail.com

 

Empreendimento: LT 34,5 KV PCH Sal�nho.

Nº Processo IPHAN: 01512.000660/2020-35.

 

Prezados,

 

1. Cumprimentando-os cordialmente, informo que após análise da Ficha de Caracterização de
A�vidade (2389387) à classificação do empreendimento LT 34,5 KV PCH Sal�nho, municípios de Muitos
Capões e Ipê/RS, processo IPHAN n.º 01512.000660/2020-35, empreendimento licenciado junto à FEPAM,
processo nº 050502-0567/18-1, da Sal�nho Energé�ca SA, CNPJ nº 14.142.685/0001-15, com vistas à
definição dos estudos de avaliação de impacto em relação aos bens acautelados, nos termos da Portaria
Interministerial n°60/2015 e da Instrução Norma�va IPHAN n° 001 de 2015, comunicamos que o documento
atende as normas legais supracitadas.

2. Neste sen�do, no que se refere ao patrimônio arqueológico, deverá ser
apresentado o Termo de Compromisso do Empreendedor (TCE), conforme anexo III da Instrução Norma�va
n° 001/2015: h�p://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1170.

3. Em tempo, registramos que a emissão deste Termo de Referência Específico (TRE) para o
empreendimento em tela servirá apenas para a confecção dos estudos em relação ao impacto da
implantação que o empreendimento poderá eventualmente causar aos bens culturais.

4. Este documento não equivale anuência do IPHAN para nenhum �po de Licença Ambiental
até então.

5. Sem mais, informamos que nos encontramos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

 

Atenciosamente,

 

LEONARDO MARICATO

Superintendente do IPHAN no Rio Grande do Sul

Documento assinado eletronicamente por Leonardo Maricato de Mello, Superintendente do IPHAN-
RS, em 07/01/2021, às 00:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.iphan.gov.br/auten�cidade,
informando o código verificador 2409708 e o código CRC F68B4912.

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1170
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.iphan.gov.br/autenticidade
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PORTARIA DRH N° R-000.207/2019

Reserva de Disponibilidade Hídrica para Hidrelétrica com trecho de vazão reduzida

O Diretor do Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura,
no uso de suas atribuições legais e em cumprimento aos dispositivos da letra “a”, inciso II, do artigo
11 e do parágrafo 1º do artigo 29 da Lei Estadual no 10.350 de 30 de dezembro de 1994,
regulamentado pelos Decretos no 37.033 de 21 de novembro de 1996 e n° 52.931 de 07 de março de
2016 e à vista da Portaria SEMA nº 007/03 de 04 de fevereiro de 2003.

CONCEDE RESERVA DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA:

Art. 1º -  A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, CNPJ nº 02.270.669/0001-29,  para
captação de águas superficiais através de um sistema composto por derivação e barragem de nível,
denominado(a) PCH Saltinho, a ser construída em um curso de água denominado Rio da Telha.

Art. 2º -  A barragem estará localizada em terras de sua propriedade, no ponto de coordenadas
geográficas latitude -28,6179° e longitude -51,3556°, no município de Ipê, na Bacia Hidrográfica do
Rio Taquari-Antas, neste Estado, conforme cadastro nº 2018/011.438.

Art. 3º - A finalidade de uso será geração de energia na PCH Saltinho – 27 MW (CEG:
PCHPHRS037249801).

Art. 4º - A barragem será construída em concreto, com capacidade de armazenamento de
7.320.000,00 m³ e altura de taipa de 25,00 m e à fio d'água.

Art. 5º - A derivação máxima por gravidade será de 34.87 m³/s no ponto de coordenadas geográficas
latitude -28,6178° e longitude -51,3555°, e retorno das águas para o curso de água denominado Rio
da Telha no ponto de coordenadas geográficas latitude -28,6316° e longitude -51,3691°.

Parágrafo 1º - A derivação máxima terá garantia de 34,97%;

Parágrafo 2º - Para manutenção de outros usos existentes, deve ser mantida vazão remanescente
igual ou superior a 2.89 m³/s, quando a vazão afluente à barragem for igual ou superior a este valor.
Quando a vazão afluente for inferior a 2.89 m³/s, deverá ser liberada a jusante da barragem, vazão
igual à vazão afluente;

Parágrafo 3º - Deverá ainda ser observada a vazão de manutenção dos ecossistemas aquáticos.

Art. 6º - A derivação se dará em função das vazões mensais médias de longo período (Qmlp) e
vazão remanescente, no seguinte regime de vazões médias outorgadas (Qout):

Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura 
Departamento de Recursos Hídricos - Divisão de Outorga e Fiscalização 

Av. Borges de Medeiros, 261 – 12º andar – CEP 90020-021 – Porto Alegre/RS



Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o link abaixo ou utilize um 
dispositivo para a leitura do QR Code ao lado:

https://atmb2.app.goo.gl/6BEs

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Qmlp(m³/s) 15,53 19,84 14 16,74 26,31 32,08 42,42 43,29 50,43 45,24 24,93 19,28

Qout(m³/s) 12,64 16,95 11,11 13,85 23,42 29,19 39,53 40,4 47,54 42,35 22,04 16,39

Parágrafo único - Será permitida derivação acima da Qout quando houver excedente hídrico,
limitada à derivação máxima estabelecida no Art. 5º.

Art. 7º -  A reserva de disponibilidade hídrica é concedida mediante parecer do(a) responsável
técnico(a) Jorge Magno Vieira Borges, de formação em Engenharia Civil, ART nº 5985824-0.

Art. 8º - O monitoramento deverá ser implementado nos termos da Resolução Conjunta ANEEL-
ANA nº 03/2010 e da Resolução CRH nº 263/2018.

Art. 9º -  Ressaltamos que esta é a primeira solicitação de Reserva de Disponibilidade Hídrica para
o aproveitamento PCH Saltinho, sob responsabilidade do usuário Saltinho Energética S.A., CNPJ nº
14.142.685/0001-15, detentor e responsável pela regularização das terras citadas no Art. 2º.

Art. 10º -  Esta reserva de disponibilidade hídrica considera que existe disponibilidade de água para
o volume e vazão solicitados e poderá ser suspensa no caso de informações contraditórias ao que foi
declarado no SIOUT.

Art. 11º -  A emissão da outorga, nos termos do Decreto n° 52.931/16, e a Autorização para
construção da barragem, conforme a Lei Estadual nº 2434/54, serão analisadas após a obtenção e
apresentação da Licença Prévia, emitida pelo órgão ambiental competente, acompanhada do Projeto
final.

Art. 12º -  Esta Portaria tem validade por 2 (dois) anos e entrará em vigor na data de sua publicação.

Porto Alegre, 16 de maio de 2019.

Paulo Renato Paim.
Diretor do Departamento de Recursos Hídricos.

Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura 
Departamento de Recursos Hídricos - Divisão de Outorga e Fiscalização 

Av. Borges de Medeiros, 261 – 12º andar – CEP 90020-021 – Porto Alegre/RS
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COMPROVANTE

N° 2021/002.954-1

         ATENÇÃO! Esse comprovante NÃO é uma outorga de água ou uma dispensa de outorga. Para obter
estes documentos, é necessário dar continuidade com o processo no Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do
Sul – SIOUT RS – seguindo as orientações fornecidas pelo sistema.

Este Comprovante de Cadastro de Uso da Água, cadastro SIOUT RS n° 2021/002.954, está sob
responsabilidade do(a) Usuário(a) de Água: SALTINHO ENERGÉTICA S/A, CNPJ n° 14.142.685/0001-15.

As informações contidas neste relatório, gerado dia 11/03/2021 às 12:01:21, referem-se ao extrato dos
dados do Uso da Água do cadastro SIOUT RS n° 2021/002.954, incluídos no SIOUT RS, sob responsabilidade
do(s) próprio(s) usuário(s) de água. Se comprovado que as informações contidas nesse cadastro são falsas, o(s)
usuário(s) de água estará(ão) sujeito(s) às penalidades previstas nas legislações vigentes que preveem que a
declaração falsa constitui-se de crime.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura
Departamento de Gestão de Recursos Hídricos e Saneamento – Divisão de Outorga

Av. Borges de Medeiros, 1501 – 7° andar – Porto Alegre/RS

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o link abaixo ou utilize um 
dispositivo para a leitura do QR Code ao lado: 

https://atmb2.app.goo.gl/jmBF

SIOUT 0002

https://atmb2.app.goo.gl/jmBF


2

CADASTRO DE USO DA ÁGUA

Abaixo está o resumo dos dados informados no cadastro de uso da água.

Identificação do Usuário de Água

Nome: SALTINHO ENERGÉTICA S/A - CNPJ n° 14.142.685/0001-15

Localização da Intervenção

Tipo da Área: Rural
Tipo do Vínculo do Usuário de Água com a Localização da Intervenção: Proprietário/Posseiro
Nome da Localização da Intervenção: Saltinho Energética S.A - Área D
Proprietário(s): SALTINHO ENERGÉTICA S/A (CNPJ: 14.142.685/0001-15)
Município: Ipê/RS
Distrito: Ipê
Existe rede pública disponível para conexão nesta localização? Não

Dados da Intervenção

Natureza da Intervenção: Água Superficial
Situação Atual da Intervenção: Projeto
Objetivo: Projeto de construção ou instalação
Tipo da Fonte de Captação: Barragem de nível
Tipo de Intervenção: Cadastro apenas da barragem
Volume Normal Armazenado: 1.600.000 m³
Comprimento da taipa: 130 m
Altura máxima da taipa: 7,54 m
Altura máxima do nível d'água: 7,44 m
Altura normal do nível d'água: 7,34 m

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura
Departamento de Gestão de Recursos Hídricos e Saneamento – Divisão de Outorga

Av. Borges de Medeiros, 1501 – 7° andar – Porto Alegre/RS

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o link abaixo ou utilize um 
dispositivo para a leitura do QR Code ao lado: 

https://atmb2.app.goo.gl/jmBF

Comprovante N° 2021/002.954-1 SIOUT 0002

https://atmb2.app.goo.gl/jmBF
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Informações da(s) geometria(s) adicionada(s)

Geometria: Ponto 1
Latitude: -28,6110°
Região Hidrográfica: Guaíba
Município: Muitos Capões - RS
Dominialidade: Estadual
Sistema Geodésico de Referência: SIRGAS 2000

Bacia Hidrográfica: Bacia Hidrográfica do Rio
Taquari-Antas
Longitude: -51,3434°
Corpo hídrico: rio Ituim
Classe de enquadramento: Classe 2
Sistema Aquífero: Serra Geral II

Geometria: Polígono 1
Latitude: -28,6030°
Região Hidrográfica: Guaíba
Município: Ipê - RS
Dominialidade: Estadual
Sistema Geodésico de Referência: SIRGAS 2000

Bacia Hidrográfica: Bacia Hidrográfica do Rio
Taquari-Antas
Longitude: -51,3437°
Corpo hídrico: rio Ituim
Classe de enquadramento: Classe 2
Sistema Aquífero: Serra Geral II

Finalidades

Aproveitamento hidrelétrico

Quadro de Geração Hidrelétrica
Nome do aproveitamento Potência Arranjo Tipo de aproveitamento
PCH Saltinho 27,27 MW Central hidrelétrica de derivação Fio d'água

Documento emitido automaticamente pelo sistema.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura
Departamento de Gestão de Recursos Hídricos e Saneamento – Divisão de Outorga

Av. Borges de Medeiros, 1501 – 7° andar – Porto Alegre/RS

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o link abaixo ou utilize um 
dispositivo para a leitura do QR Code ao lado: 

https://atmb2.app.goo.gl/jmBF

Comprovante N° 2021/002.954-1 SIOUT 0002

https://atmb2.app.goo.gl/jmBF
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COMPROVANTE

N° 2021/003.048-1

         ATENÇÃO! Esse comprovante NÃO é uma outorga de água ou uma dispensa de outorga. Para obter
estes documentos, é necessário dar continuidade com o processo no Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do
Sul – SIOUT RS – seguindo as orientações fornecidas pelo sistema.

Este Comprovante de Cadastro de Uso da Água, cadastro SIOUT RS n° 2021/003.048, está sob
responsabilidade do(a) Usuário(a) de Água: SALTINHO ENERGÉTICA S/A, CNPJ n° 14.142.685/0001-15.

As informações contidas neste relatório, gerado dia 11/03/2021 às 16:25:52, referem-se ao extrato dos
dados do Uso da Água do cadastro SIOUT RS n° 2021/003.048, incluídos no SIOUT RS, sob responsabilidade
do(s) próprio(s) usuário(s) de água. Se comprovado que as informações contidas nesse cadastro são falsas, o(s)
usuário(s) de água estará(ão) sujeito(s) às penalidades previstas nas legislações vigentes que preveem que a
declaração falsa constitui-se de crime.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura
Departamento de Gestão de Recursos Hídricos e Saneamento – Divisão de Outorga

Av. Borges de Medeiros, 1501 – 7° andar – Porto Alegre/RS

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o link abaixo ou utilize um 
dispositivo para a leitura do QR Code ao lado: 

https://atmb2.app.goo.gl/REzo

SIOUT 0002

https://atmb2.app.goo.gl/REzo


2

CADASTRO DE USO DA ÁGUA

Abaixo está o resumo dos dados informados no cadastro de uso da água.

Identificação do Usuário de Água

Nome: SALTINHO ENERGÉTICA S/A - CNPJ n° 14.142.685/0001-15

Localização da Intervenção

Tipo da Área: Rural
Tipo do Vínculo do Usuário de Água com a Localização da Intervenção: Proprietário/Posseiro
Nome da Localização da Intervenção: Saltinho Energética S.A - Área D
Proprietário(s): SALTINHO ENERGÉTICA S/A (CNPJ: 14.142.685/0001-15)
Município: Ipê/RS
Distrito: Ipê
Existe rede pública disponível para conexão nesta localização? Não

Dados da Intervenção

Natureza da Intervenção: Água Superficial
Situação Atual da Intervenção: Projeto
Objetivo: Projeto de construção ou instalação
Tipo da Fonte de Captação: Barragem de nível
Tipo de Intervenção: Adução para aproveitamento hidrelétrico
Número do Cadastro: Barragem de nível - 2021/002.954

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura
Departamento de Gestão de Recursos Hídricos e Saneamento – Divisão de Outorga

Av. Borges de Medeiros, 1501 – 7° andar – Porto Alegre/RS

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o link abaixo ou utilize um 
dispositivo para a leitura do QR Code ao lado: 

https://atmb2.app.goo.gl/REzo

Comprovante N° 2021/003.048-1 SIOUT 0002

https://atmb2.app.goo.gl/REzo
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Informações da(s) geometria(s) adicionada(s)

Geometria: Linha 2
Latitude inicial: -28,6117°
Latitude final: -28,6330°
Região Hidrográfica: Guaíba
Sistema Geodésico de Referência: SIRGAS 2000

Bacia Hidrográfica: Bacia Hidrográfica do Rio
Taquari-Antas
Longitude inicial: -51,3432°
Longitude final: -51,3686°
Municipio: Ipê - RS

Geometria: Linha 3
Latitude inicial: -28,6111°
Latitude final: -28,6332°
Região Hidrográfica: Guaíba
Sistema Geodésico de Referência: SIRGAS 2000

Bacia Hidrográfica: Bacia Hidrográfica do Rio
Taquari-Antas
Longitude inicial: -51,3433°
Longitude final: -51,3689°
Municipio: Ipê - RS

Finalidades

Aproveitamento hidrelétrico

Quadro de Geração Hidrelétrica
Nome do aproveitamento Potência Arranjo Tipo de aproveitamento
PCH Saltinho 27,27 MW Central hidrelétrica de derivação Fio d'água

Documento emitido automaticamente pelo sistema.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura
Departamento de Gestão de Recursos Hídricos e Saneamento – Divisão de Outorga

Av. Borges de Medeiros, 1501 – 7° andar – Porto Alegre/RS

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o link abaixo ou utilize um 
dispositivo para a leitura do QR Code ao lado: 

https://atmb2.app.goo.gl/REzo

Comprovante N° 2021/003.048-1 SIOUT 0002

https://atmb2.app.goo.gl/REzo
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Consulta ao DNPM (base de dados SIGMINE) 
 

1.1 Objetivo 
 

Este documento visa apresentar a avaliação sobre possíveis áreas de lavra de bens minerais 

existentes dentro da Área de Influência Direta (AID) e da Área Diretamente Afetada (ADA) da Pequena 

Central Hidrelétrica Saltinho. 

 
1.2 Procedimentos Operacionais 

 

Foi realizada, junto à plataforma de pesquisa da Agência Nacional de Mineração - Sistema de 
Informações Geográficas da Mineração – SIGMINE, a consulta a empreendimentos existentes que 
utilizam da extração de bens minerais como processo de produção. 

O quadro e o mapa apresentados a seguir mostram os processos encontrados na região, bem como sua 

área ocupada, a substância e a fase do licenciamento vigente. Todos estão localizados fora da Área de 

Influência Direta da PCH Saltinho, estando o mais próximo (processo 810036/2015) situado a 4,5 

quilômetros de distância 

Processos de lavra de bens minerais existentes nas proximidades da AID da PCH Saltinho. 
 

Processo Número Nome Área (ha) Fase do Licenciamento Substância 

810964/2007 810964 Jca Industria Cerâmca Ltda 0,48 Licenciamento Argila 

810171/2011 810171 Prefeitura Municipal de Ipê 1,00 Registro de extração Saibro 

810036/2015 810036 Prefeitura Municipal de Muitos Capões – Rs 2,01 Registro de extração Basalto 

Consulta realizada no dia 24/03/2021. 



810964/2007

810171/2011

810036/2015

-51,401559

-51,401559

-51,356593

-51,356593

-51,311627

-51,311627

-51,266661

-51,266661

-28
,66

85
42

-28
,66

85
42

-28
,62

35
76

-28
,62

35
76

-28
,57

86
10

-28
,57

86
10

Área do Reservatório
Rio Ituim
AII Meio Físico/Biótico
AID
ADA
Área de preservação permanente (APP Variável)
Processos SIGMINE/ANM- 25/03/2021

Localização:

Legenda:

EIA/RIMA PCH Saltinho

Mapa consulta SIGMINE/DNPM
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