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ENDEREÇO 
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2. INTRODUÇÃO 

O presente documento tem por finalidade apresentar ao Instituto Água e Terra (IAT) o 
relatório final das atividades desenvolvidas pela Taguá Energia Ltda. na implementação dos pro-
gramas ambientais apresentados no Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais 
(RDPA) do empreendimento hidrelétrico PCH Taguá durante o seu período de implantação. 

O RDPA elaborado traça as diretrizes e orientações socioambientais estabelecidas pe-
la Taguá Energia para o gerenciamento da implantação da PCH Taguá, de modo a assegurar o 
correto desenvolvimento das atividades para controlar os possíveis impactos socioambientais 
causados pela construção do empreendimento. 

Para tanto, cada programa consiste em diretrizes executivas compostas por ações di-
retas e procedimentos técnicos de gestão associados às questões de sustentabilidade e respon-
sabilidade social do empreendimento. 

Os relatórios de acompanhamento dos Programas Socioambientais são parte inte-
grante do licenciamento ambiental, atuando no controle e supervisão de todas as ações previstas 
nos programas ambientais que compõem o RDPA da PCH Taguá. 

O relatório aqui apresentado faz referência a todo o período de implantação do em-
preendimento e em específico àquele último, correspondente à conclusão das estruturas civis e 
recuperação ambiental do canteiro de obras. 

Além do referido RDPA, também norteiam o pleno desenvolvimento das atividades os 
seguintes dispositivos: 

• Licença de Instalação nº 23.416; 

• Autorização de Supressão da Vegetação nº 39.889; 

• Autorização de Supressão da Vegetação do Acesso Secundário nº 
2041.5.2020.29478; 

• Autorização Ambiental da Monitoramento da Fauna nº 53.636; 

• Autorização Ambiental de Resgate e Salvamento da Fauna nº 53.930; 

• Licenciamento Arqueológico de Instalação nº 450/2018/DIVTEC IPHAN-PR. 
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3. PROGRAMA DE GESTÃO E SUPERVISÃO AMBIENTAL 

Se os programas socioambientais são compostos por diretrizes executivas gerais e 
específicas de boas práticas, o Programa de Gestão e Supervisão Ambiental é o conjunto de ori-
entações metodológicas que pautam o gerenciamento dos programas socioambientais. Assim 
sendo, trata-se do planejamento executivo na prática, de modo global. 

As ações organizacionais passam por responsabilidades assumidas por cada uma das 
equipes envolvidas nas obras da PCH Taguá, além do próprio empreendedor. Por se tratar de um 
empreendimento concentrado, as partes envolvidas diretamente na instalação da PCH são: o em-
preendedor, construtora (e subcontratados), projetista, além de consultores ambientais. 

Desta forma, desde o início do período de implantação foram estabelecidos meios de 
comunicação e interfaces entre todos os agentes envolvidos de forma a se garantir uma maior 
eficiência nos processos de gestão propriamente dita. 

Admitida a construtora como a parte mais importante e sensível da PCH Taguá, em 
termos ambientais, esta foi mantida no foco gerencial de trabalho. As metodologias pré-
estabelecidas de comunicação e troca de informações entre as partes envolvidas se mantiveram 
durante todo o período, com relativo sucesso. 

Os canais de contato estabelecidos foram: 

• Grupos de Mensagens Instantâneas: canal principal de contato, definido para 
atualizações diárias das obras, ações ambientais e outros assuntos rotineiros. 
Houve um grupo para assuntos civis, que participam a construtora, projetista, 
consultoria ambiental e o empreendedor, além de um grupo para assuntos ambi-
entais em que participam todos os consultores ambientais e o engenheiro res-
ponsável; 

• Correio Eletrônico (E-mail): canal utilizado para registro completo de cada visita 
de campo (em formato de ata) e para registro de urgência/emergência identifica-
da in loco ou reportada por outro canal; 

• Reunião ordinária: canal de uso sistemático para reunião presencial de partes di-
ferentes e discussão contínua dos assuntos pertinentes a cada momento de 
obras, realizada bimestralmente no canteiro de obras; 

• Reunião extraordinária: canal de uso sistemático para discussão de urgên-
cia/emergência identificada e registrada via correio eletrônico, presencial ou por 
vídeo; 

• Contato pessoal: uso direto de telefone ou mensagem instantânea pessoal diri-
gida individualmente, empregado para contatos diários de assuntos que não re-
querem registro ou que foram registrados por outro canal. 

As ações de fiscalização, supervisão e avaliação puderam ser desenvolvidas sem fa-
lhas gerenciais, e os canais mais simples, como mensagens instantâneas e contato pessoal, pre-
dominaram nas interfaces de trabalho. Visitações ao canteiro de obra foram constantes ao longo 
do período e garantiram uma maior proximidade entre as equipes e repasse de informações. 
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Figura 1: Visitação sistemática ao canteiro de obras da PCH Taguá. 

  

  
 

Foram necessárias reuniões extraordinárias somente para alinhamento e repasse de 
informações após a realização de visitas e vistorias de órgãos fiscalizadores ao canteiro de obras. 

Inexistindo, em todo o período, urgências, emergências, falhas graves e problemas 
graves de cunho ambiental, a supervisão ambiental das obras da PCH Taguá esteve voltada à 
organização e registro das atividades rotineiras e já previstas no cronograma de obras. Os pro-
gramas ambientas, descritos a seguir, puderam ser desempenhados conforme planejamento inici-
al, sem prejuízo das obras, de mesmo modo que as obras avançaram sem desarranjos ambientais 
inesperados. 
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4. PLANO AMBIENTAL DE CONSTRUÇÃO 

Dentre os impactos socioambientais provenientes da instalação da PCH Taguá, desta-
cam-se alguns inerentes às ações civis, ou seja, da mobilização propriamente dita. As atividades 
específicas de âmbito civil, como instalação do canteiro de obras e gestão da mão de obra, reque-
rem preocupações e ações ambientais específicas, organizadas no Plano Ambiental de Constru-
ção (PAC). 

Em termos de planejamento executivo, ao longo de todo o período de obras foram de-
senvolvidas atividades para a constante interface próxima entre a consultoria ambiental e a cons-
trutora. O gerenciamento, desde o início, tem ocorrido por meio de reuniões e encontros progra-
mados (entre 2 e 3 semanas) no próprio canteiro de obras com o engenheiro responsável técnico 
e equipe, registro fotográfico, reuniões com empresa projetista. Durante o período destacam-se 
também dois eventos distintos (picos de chegada de trabalhadores) para treinamento da mão de 
obra e apresentação do código de Conduta do Trabalhador, presente no Anexo I deste documen-
to. 

Ao longo de todo o período foram tomados cuidados capazes de garantir um menor 
impacto sobre a fauna e flora local, desde o início da mobilização até o término da implantação. 
Foram adotadas medidas como a instalação de canteiro de obras completo com estruturas de 
esgotamento sanitário, lavatório e refeitório, a seleção de bons equipamentos de obra, máquinas e 
veículos mais novos e que ajudaram a economizar combustíveis, emitir menos poluentes atmosfé-
ricos e que deram menos manutenção. 

Em se tratando especificamente das atividades civis realizadas no terceiro e último 
momento do período de implantação, destacam-se a finalização de todas as estruturas civis da 
PCH Taguá e desmobilização do canteiro de obras. 

Além da finalização da implantação da PCH e equipamentos eletromecânicos, salien-
ta-se a consolidação da soleira de regularização no leito do rio Jordão que, além de regularizar a 
operação do empreendimento, também tem importante função ecológica e paisagística para o 
local. Com a presença da soleira forma-se uma espécie de espelho d’água à montante da estrutu-
ra e ainda também proporciona uma espécie de “véu” regular para jusante, reduzindo o surgimen-
to de áreas secas nas quedas existentes no trecho de vazão reduzida. 

Com o término do período de implantação, finalização das estruturas civis e diminui-
ção do número de trabalhadores no local, a atenção foi voltada para a desmobilização de tudo 
aquilo que foi implantado temporariamente. Com a intenção de proporcionar a melhor integração 
possível entre o empreendimento, áreas agricultáveis e meio ambiente, foram realizadas diferen-
tes tratativas entre consultoria ambiental, empreiteira e empreendedor para que as melhores 
ações fossem tomadas. 

Destacam-se as seguintes atividades: 

• Término da soleira: parte fundamental para a operação da PCH Taguá, a soleira 
de regularização foi finalizada no último período de obras, conectando as mar-
gens direita e esquerda do rio Jordão. 

• Desmobilização de ensecadeiras: as ensecadeiras de montante e jusante foram 
totalmente desmobilizadas para os devidos testes de comissionamento da PCH 
Taguá. Todo o material de empréstimo foi realocado em áreas estratégicas para 
a reconstituição de topografia e proteção de taludes; 
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• Estruturas temporárias: foram totalmente desmobilizadas todas as estruturas 
temporárias metálicas, de alvenaria e madeira existentes no canteiro. Foram 
também drenadas e retiradas as fossas sépticas implantadas para o tratamento 
do esgoto sanitário do canteiro de obras; 

• Remoção de resíduos: todo o resíduo proveniente da construção do empreendi-
mento e desmobilização do canteiro foi devidamente separado e destinado, sen-
do removidos totalmente do sítio de implantação; 

• Terraplanagem: após a retirada de todas as estruturas, as imperfeições topográ-
ficas foram corrigidas com a deposição de material adequado e foram refeitas as 
curvas de nível de maneira a reintegrar antigo canteiro à área agricultável vizi-
nha, permitindo novamente o cultivo no local; 

• Proteção de taludes: com a desmobilização das ensecadeiras, grande parte do 
material foi utilizado para a criação de enrocamentos com o objetivo da proteção 
dos taludes contra deslizamentos e também para a própria proteção das estrutu-
ras civis da PCH Taguá. 

Além das ações tomadas propriamente ditas, o bom trabalho de atenção com a mão 
de obra foi sempre realizado pela construtora responsável, evitando a ocorrência de eventos inde-
sejados associados à possíveis descuidos, imprudência e cansaço. Conjuntamente ao acompa-
nhamento sistemático do sítio de implantação também foi levantada a inexistência de possíveis 
fragilidades que pudessem contribuir para uma maior exposição aos acidentes de trabalho. 

Ainda, além das ocorrências que podem estar ligadas a recursos pessoais, também 
são observados artifícios, ou a falta de, que venham a blindar contra a ocorrência de acidentes de 
trabalho que possam impactar a fauna e o meio ambiente de forma geral local. 

Seguem ilustrações do PAC no terceiro período de obras da PCH Taguá (Figura 2). 
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Figura 2: PAC para as obras do canteiro de obras. 

Trecho final da soleira de regularização na margem esquerda. 

 

Desmobilização da ensecadeira de jusante 

 
Obras de terraplanagem na áreas de acesso para ensecadeira 

do canal de fuga. 

 

Vista aérea do sítio de implantação 

 
Terraplanagem na área de acesso para ensecadeira do canal 

de fuga. 

 

Trecho final da soleira de regularização na margem esquerda do rio 
Jordão. 
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5. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

O escopo do gerenciamento de resíduos, no que tange ao licenciamento de instalação 
da PCH Taguá, inclui: recursos hídricos; escoamento superficial; estocagem de óleos e combustí-
veis; poluição atmosférica; resíduos domésticos e industriais, queima de materiais; além de águas 
e efluentes. 

Práticas de gerenciamento foram adotadas de forma comum a cada um dos tópicos 
que compõem o Programa de Gerenciamento de Resíduos. Antes da mobilização das obras, nas 
primeiras reuniões foi discutida a importância da gestão de resíduos e identificadas as principais 
medidas de controle, como os sistemas de esgotos, proteção dos solos, localização dos pontos de 
estocagem de resíduos e separação de materiais. 

Como as obras se deram em grande parte sobre o leito hídrico, a preocupação para 
com os recursos hídricos foi constante. Cada operação executada teve a devida proteção de talu-
des, evitando lixiviação de material ao corpo d’água, assim como as pilhas de materiais foram 
formadas em áreas de menor risco de poluição hídrica. As linhas de escoamento superficial do 
relevo não foram alteradas a ponto de aumentar significativamente o carreamento para o rio, fato 
este comprovado em eventos de chuva já ocorridos no fim do ano de 2020 e início de 2021. 

A preocupação com a estocagem e manejo de óleos, graxas e combustíveis fez com 
que a construtora especialmente posicionasse as áreas de depósito (e trabalho). Desta forma, fez-
se o uso de tanque de combustível devidamente estanque e protegido para alimentação do ma-
quinário e de caminhão especial tanque para o acondicionamento de óleos e graxas descartados 
durante os processos de manutenção de maquinário, além de oficina própria instalada no canteiro 
para a realização de todos os procedimentos de manutenção. 

Para estes serviços em máquinas e lavagem de caminhões, foi implantada uma laje 
sobre o solo para proteção, assim como drenagem e esgotamento adequado, além de tratamento 
preliminar. Todas as estruturas estavam distantes do curso hídrico e áreas sensíveis, evitando a 
ocorrência de contaminações. 

São relevantes à poluição atmosférica os cuidados tomados pela construtora para em-
prego de máquinas, equipamentos e veículos novos na obra e com as devidas manutenções reali-
zadas, de forma que não houvesse a emissão demasiada de fumaças e poluentes atmosféricos. 

Em relação aos efluentes líquidos, foi implantado vestiário e cozinha com sistema se-
parador de água e óleo e de destinação de efluente final para fossa séptica, com isolamento para 
o subsolo e as devidas linhas de esgoto. 

Por fim, não menos importante, os resíduos sólidos tiveram tratamento específico nas 
obras da PCH Taguá. Foram rigorosamente utilizados setores específicos para a correta separa-
ção de cada tipo de material, assim como coleta seletiva. Em áreas de maior circulação de pesso-
as, estiveram lixeiras e sinalização em grande quantidade para, também, coletar os resíduos me-
nores gerados individualmente e contribuir para a educação ambiental da mão de obra. 

A seguir seguem ilustrações dos tópicos supracitados do gerenciamento de resíduos 
(Figura 3). 
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Figura 3: Registros do gerenciamento de resíduos e insumos. 

Área de almoxarifado 

 

Presença de lixeiras em escritórios e todo o canteiro 

 
Organização de materiais e resíduos no canteiro de obras 

 

Acondicionamento de diesel sobre bacia de contenção 

 

  
 

Neste terceiro e último momento do período de obras, a gestão dos resíduos se deu 
em caráter de desmobilização do canteiro de obras, de forma a não serem deixados “rastros” ou 
destinado inadequadamente algum tipo de resíduo. 

Para isso, como dito anteriormente, todos os resíduos de alvenaria, estruturas metáli-
cas, madeira, orgânicos e de escritório foram separados e destinados adequadamente para recep-
tores. Destaca-se também a realização de drenagem, retirada e tratamento das fossas sépticas 
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instaladas no canteiro para o tratamento do esgoto sanitário produzido durante o período de im-
plantação (ver Figura 4). 

Figura 4: Retirada de resíduos do canteiro de obras. 
Destinação de sucata de aço e ferro. 

 

Coleta final de resíduos de madeira 

 
Desativação das fossas sépticas 

 
 

Desta forma pôde-se garantir a inexistência de contaminações no solo ou o descarte 
inadequado de materiais no local. 

Figura 5: PCH Taguá com o canteiro de obras desativado ao fundo passando por processo de recuperação 
ambiental para reabilitação do solo. 
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6. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Devido à PCH Taguá ser um empreendimento concentrado e de mínima influência re-
gional, sob aspectos fundiários e sociais na localidade, comunicação social e educação ambiental 
são temas bastante voltados para o público interno do projeto e da propriedade em que se encon-
tra. Fora deste universo, há destaque apenas para as propriedades rurais que dividem acesso à 
propriedade rural, e propriedades vizinhas de forma indireta. 

Desde momentos anteriores à mobilização das obras, são feitos contatos com os pro-
prietários rurais de imóveis vizinhos para informação e comunicação social. Na figura do empre-
endedor, a PCH Taguá tem comunicado eventos relevantes de obras em caráter preventivo, com 
sucesso até então. Ao longo do período de implantação não foram identificadas reclamações, 
problemas ou situações indesejadas nestes contatos. 

No acesso da fazenda em que se encontra a PCH transitam também veículos e má-
quinas agrícolas de propriedades rurais situadas entre a rodovia e a entrada propriedade referida. 
O tráfego de máquinas das obras da PCH não foi identificado como impacto relevante às vias, 
uma vez que estas possuem qualidade elevada e foram amplamente melhoradas pelo empreen-
dedor durante o período de obras, inclusive utilizando material rochoso resultante das detonações 
realizadas no sítio de implantação. Não se fizeram necessárias comunicações relevantes a este 
público (outros usuários da via de acesso). 

O chamado “público interno do projeto” divide-se em: mão de obra e morado-
res/trabalhadores da propriedade rural em questão. 

O pessoal envolvido nas atividades internas da fazenda são moradores e trabalhado-
res que participam das operações rurais. Trata-se de um público significativo que transita diaria-
mente pelas vias que levam à PCH, mas não tiveram acesso ao sítio de obras, já que foi implan-
tada segurança integral na guarita de entrada ao canteiro. A comunicação social com este pessoal 
se dá em grande parte pelo empreendedor, com apoio da consultoria ambiental em reuniões, visi-
tas específicas ao canteiro de obras, sinalização e por meio de conversas informais. 

Durante todo o período, as obras ocorreram sem impactar ou serem impactadas pelas 
atividades da propriedade, especialmente com o aumento da circulação de pessoas relacionadas 
às obras de implantação. Os funcionários da propriedade têm rotina profissional bem estabelecida 
no dia-a-dia, o que auxilia os bons resultados observados. 

A mão de obra, por sua vez, acaba sendo o público-alvo mais relevante aqui. A comu-
nicação social para com este pessoal acaba se sobrepondo ao PAC e o Programa de Gestão e 
Supervisão Ambiental. Destacam-se as seguintes atividades desenvolvidas durante o período: 
instalação de placas de sinalização, reuniões, conversas informais e os treinamentos realizados 
(esforços mais expressivos relacionados). 

Para a realização destes treinamentos foram adotadas duas diferentes estratégias. O 
primeiro deles, com menor contingente de trabalhadores, ocorreu em ambiente de sala de treina-
mento nas dependências da fazenda sede do empreendimento. Nesta ocasião, por se tratarem 
dos primeiros trabalhadores presentes, percebeu-se que estes teriam, acima de tudo, papel de 
repassar as informações adiante para aqueles que chegariam posteriormente. Desta forma o pri-
meiro evento foi focado na explanação dos deveres do trabalhador, na importância das ações in-
dividuais e na necessidade da criação de uma cultura de excelência ambiental no canteiro de 
obras. 
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Para a realização do segundo evento de treinamento da mão de obra, diferentemente 
daquele primeiro, optou-se pela sua realização diretamente no canteiro de obras do empreendi-
mento. Isso se deve não só pelo maior número de colaboradores hoje presentes, mas também por 
maiores condições de segurança em relação à pandemia do COVID-19. 

Logo, a organização prévia para a sua realização foi primordial. Optou-se por, em vez 
de uma apresentação em ambiente fechado e exposição em Datashow, se realizar em ambiente 
aberto uma explanação para se falar sobre as principais recomendações socioambientais aos 
colaboradores. O pátio principal de manobras do canteiro de obras foi escolhido de maneira que 
todo o pessoal pudesse ouvir o orador e ao mesmo tempo manter o distanciamento social ade-
quando. 

Para que o maior número de pessoas tivesse acesso às informações, foi escolhido o 
horário da troca de turnos (6:00 h da manhã) para que o treinamento pudesse ocorrer. Por fim, em 
acordo com o técnico responsável de segurança do trabalho, em momento anterior ao início da 
fala, os colaboradores foram orientados a fazerem o uso de máscara facial de proteção e álcool 
gel para higienização das mãos. 

O treinamento em si, além da explicação do código de conduta do trabalhador da PCH 
Taguá, também foi fundamentado na motivação pessoal em razão das boas práticas que foram 
respeitadas por todos desde o início do período de implantação do empreendimento. 

De forma geral, com os treinamentos realizados, a constante presença da equipe am-
biental e conversas no canteiro de obras, obteve-se relativo êxito no que diz respeito às atitudes 
da mão de obra sob o ponto de vista ambiental. Ao longo de todo o período não foram observados 
impactos diferentes daqueles já previstos, ações negligentes ou falta de informação sobre como 
agir em casos de acidentes ambientais. 

Figura 6: Comunicação social nas obras da PCH Taguá. 
Reunião técnica no sítio de obras. 

 

Conversas informais educativas com a mão de obra. 
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Treinamento com a mão de obra na troca de turnos. 

 

Treinamento realizado em local aberto e ventilado. 

 
Instruções na região da casa de força. 

 
 

Além da comunicação social realizada com o público interno do projeto, também ocor-
reu e permanece sendo feita comunicação com aquele público considerado “indireto”. Estes se 
configuram por qualquer interessado/envolvido no empreendimento basicamente. Para isso, man-
tém-se ativo e atualizado o endereço eletrônico “http://www.enerparenergia.com.br/” com a apre-
sentação de todas as licenças, outorgas e relatórios do empreendimento, bem como das princi-
pais notícias do período de implantação (Figura 7). 

Figura 7: Site da PCH Taguá com informações e documentação atualizadas. 
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7. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA 

Visto que a PCH Taguá está concebida com arranjo típico derivativo e sem a formação 
de um reservatório, ou seja, com uma operação à fio d’água e sem armazenamento para geração 
em períodos de estiagem, espera-se que os impactos do empreendimento em termos de qualida-
de e quantidade de água sejam de menor escala, devido à pontualidade de suas interferências em 
volume de águas do rio Jordão. 

No entanto, durante as obras, houve a movimentação de maquinário e trabalhadores, 
interferências nas margens hídricas, transporte de materiais (solo e rochas), obras no leito do rio e 
supressão vegetal, que são atividades que podem induzir impactos na qualidade de águas – ape-
sar das medidas de controle supracitadas noutros programas. 

Sabendo-se da necessidade de monitoramento de qualidade das águas do rio Jordão 
durante o período de obras, foi estabelecida rede amostral com três pontos estratégicos, que são: 
um à montante do empreendimento, um no trecho do rio Jordão que terá a vazão reduzida (TVR) 
e outro à jusante do canal de fuga do empreendimento, conforme demonstrado na Figura 8. Desta 
forma possibilita-se a análise da possível interferência do canteiro de obras na qualidade das 
águas. 

Figura 8: Pontos amostrais de qualidade de águas. 

 
 

Foram realizadas três diferentes campanhas amostrais: pré-obras, aos seis meses de 
obra e ao fim do período de implantação. Salienta-se que as análises laboratoriais das amostras 
de todas as campanhas foram realizadas por empresa acreditada junto ao INMETRO e detentora 
de Certificado de Qualificação de Laboratórios (CCL) junto ao IAT. Para qualificação das águas a 
análise se deu a partir dos seguintes parâmetros: coliformes termotolerantes, condutividade, DBO, 
DQO, fósforo total, nitratos, nitrito, sólidos suspensos totais, sólidos totais, turbidez, clorofila A, 
nitrogênio total, oxigênio dissolvido, pH e temperatura. 
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Apresentam-se os resultados obtidos nas campanhas realizadas, durante o período de 
interferências civis no canteiro de obras e leito do rio Jordão. Os mesmos foram observados em 
relação aos limites legais, em forma de Índice da Qualidade das Águas (IQA) e Índice de Estado 
Trófico (IET). Este tem a finalidade de avaliar o grau e a evolução nos níveis de trofia das águas, 
ao passo que aquele é uma forma resumida de avaliação da qualidade das águas no tempo e 
espaço. Cada um dos resultados provê conclusões individuais e relacionadas entre si. 

Na Tabela 1 estão as comparações com os limites legais estabelecidos pela Resolu-
ção CONAMA 357/2005 (corpos hídricos de Classe II) e Portaria do Ministério da Saúde 
2.914/2011, assim como os níveis obtidos tanto para IQA quanto para IET. Já na Figura 9 estão 
os registros fotográficos realizados durante o processo de coleta de amostras. 

Figura 9: Coleta de amostras durante as campanhas de qualidade de água da PCH Taguá. 
Ponto à montante 

 

Coleta no TVR 

 

Amostras do ponto de jusante. 
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Tabela 1: Resultados da 1ª, 2ª e 3ª campanha de qualidade das águas da PCH Taguá. 

 

 
 

Observa-se que dentre todos os parâmetros monitorados ao longo do período de im-
plantação e que possuem limites máximos estabelecidos, a Demanda Bioquímica de Oxigênio 
(DBO) apresentou valores acima daquele estabelecido para o enquadramento do corpo hídrico 
como de Classe II (5 mg/l) em todos os pontos e campanhas de monitoramento realizadas. Além 
da DBO a concentração de Coliformes Termotolerantes também esteve acima do limite de 1000 
NMP/100ml nos três pontos coletados para a campanha de janeiro de 2021. Salienta-se que am-
bos os parâmetros estão diretamente relacionados à alta antropização das margens do rio Jordão 
e não necessariamente à implantação da PCH Taguá, visto que o canteiro de obras dispunha de 
estruturas de tratamento de esgoto e efluentes desde o início de sua estruturação. 

Já em relação aos índices analisados, ambos apresentaram resultados medianos. En-
tretanto, não se pode afirmar que o sítio de implantação da PCH Taguá piora ou melhora a quali-
dade das águas do rio Jordão, principalmente com base em pequenas variações como essas aqui 
apresentadas. 

O que se faz nesta análise é a constatação de que não houve durante a instalação da 
do empreendimento a ocorrência de danos explícitos à qualidade das águas do rio Jordão visto 
que não são observadas grandes mudanças de comportamento nas concentrações dos parâme-
tros analisados, tanto entre os pontos quanto entre as campanhas realizadas. 

  

ago/20 jan/21 ago/21 ago/20 jan/21 ago/21 ago/20 jan/21 ago/21

DBO mg/l 13,48 7,68 5,9 19,8 16,52 8,2 18,76 16,03 19,75
DQO mg/l 43,5 19,55 12,15 56,3 41,4 23,95 47,7 42,85 69,8

Nitratos mg/l 0,6 0,7 0,3 0,4 0,8 0,4 0,4 0,7 0,1
Nitrogênio Total mg/l 0,68 0,76 <0,5 0,53 0,86 0,6 0,53 0,75 <0,5

Oxigênio Dissolvido mg/l 8,75 7,77 7,56 9,07 7,8 6,67 9,57 7,85 7,13
Turbidez UT 1,21 42,25 <1 <1 34,5 29,57 3,91 42,55 4,37

Fósforo Total mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Nitritos mg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

pH u 6,76 7,78 7,73 6,8 7,8 7,14 6,61 7,26 7,32
Temperatura da Água ºC 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Clorofila a μg/l <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Sólidos Suspensos Totais mg/l <7 12 43 <7 <7 16 <7 18 46,66

Sólidos Totais mg/l 28 46 274 56 26 28 42 70 2040
Condutividade μs/cm³ 49,6 33 545 6,8 31 518 42,4 33 542

Coliformes Termotolerantes NMP/100ml 78 35000 40 210 13000 78 45 7900 20
IQA u 78,62 78,45 78,45 63,79 71,56 71,56 67,87 61,16 61,16
IET u 57,86 57,86 57,86 57,86 57,86 57,86 57,86 57,86 57,86

N/C
6,0 a 9,5

1
0,1

Mesotrófico

1000
N/C
N/C
N/C

Bom

30

ENQUADRAMENTO LEGAL
CONAMA 357/2005 e Portaria nº 2.914/2011 

Ministério da Saúde

100
> 5
N/C
10
N/C

5

UNIDADEPARÂMETROS Montante TVR Jusante

RESULTADO

IQA 79 < Ótimo ≤ 100 51 < Bom ≤ 79 36 < Regular ≤ 51 19 < Ruim ≤ 36

IET Ultraoligotrófico ≤ 47 47 < Oligotrófico ≤ 52 52 < M esotrófico ≤ 59 59 < Eutrófico ≤ 63 63 < Supereutrófico ≤ 67 67 < Hipereutrófico

Péssimo ≤ 19
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8. PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE MACRÓFITAS 

Conforme descrito no RDPA, o Programa de Monitoramento e Controle de Macrófitas 
foi e vem sendo executado em duas etapas, inicialmente através do mapeamento e posteriormen-
te com o monitoramento de áreas com predeterminação ao surgimento de macrófitas. 

Há sinergia grande entre este e os programas de monitoramento de qualidade de 
águas e de monitoramento de fauna – biota aquática, no sentido de causa-consequência para 
eventual surgimento de macrófitas aquáticas. Os resultados de qualidade de águas, ora apresen-
tados, apontam que o rio Jordão possui enquadramento médio, ao longo do período analisado, 
quanto ao Índice de Estado Trófico de Mesotrófico (valor de 57,86), ou seja, padrão mediano 
quanto à trofia de suas águas. Cabe ressaltar que foram realizadas constantes visitas e análises 
visuais que tal índice foi constantemente observado durante o período de obras para que, em ca-
sos de piora por consequência direta da implantação da PCH Taguá, pudessem tomadas as 
ações corretivas necessárias. 

Até o término do período de implantação do empreendimento, não foram encontradas 
regiões com potencial de infestações de macrófitas, isto também porque o rio Jordão, no trecho 
onde se encontra o empreendimento, possui uma elevada energia hidrodinâmica naturalmente e 
são poucas as regiões em que há estagnação de fluxo ou recirculação de águas mesmo com as 
obras (Figura 10). 

Figura 10: Pontos de elevada carga hidrodinâmica no TVR e próximo ao canal de fuga da PCH Taguá. 

  
 

Em todas as visitas de campo realizadas ao sítio de implantação, as regiões de corpo 
hídrico potencialmente impactadas pela PCH Taguá foram observadas de forma sistemática, em 
especial nas proximidades do fechamento da ensecadeira de montante e a jusante do canal de 
fuga. Apesar de ser observada estagnação temporária d’água em alguns lugares, não se identifi-
caram formações de macrófitas aquáticas nestes pontos. Percebe-se que, apesar da baixa veloci-
dade do fluxo hidrodinâmico, há recirculação do volume suficiente para o não surgimento destes 
elementos. Na Figura 11 se ilustram os cenários observados. 
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Figura 11: Mapeamento das macrófitas existentes na região do empreendimento.  

À montante da ensacadeira - Junho/2021 

 

À montante da ensacadeira - Junho/2021 

 
À jusante do canal de fuga - Julho/2021 

 

À jusante do canal de fuga - Julho/2021 

 
À jusante do canal de fuga - Outubro/2021. 

 

À jusante do canal de fuga - Novembro/2021. 
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9. PROGRAMA DE RESGATE E SALVAMENTO DA FAUNA 

9.1 BIOTA AQUÁTICA 

Ao longo do período de implantação da PCH Taguá, foram necessários esforços para 
o resgate e salvamento da Biota Aquática na 1ª etapa de desvio do rio Jordão pela margem es-
querda, situação em que foi montada a ensecadeira de montante, realizadas entre os dias 12 e 20 
de setembro de 2020, e na 2ª fase de desvio do rio, em setembro de 2021, para término da edifi-
cação da soleira de regularização (Figura 12 e Figura 13). 

Figura 12: Formação da ensecadeira de montante no rio Jordão, onde o resgate foi realizado. 

  

  
 

Os espécimes coletados durante os períodos de salvamento (Figura 13) foram soltos 
após a captura, no trecho do rio Jordão localizado à montante da barragem (Figura 14 e Tabela 
2). Os exemplares foram identificados, quantificados e transferidos para o trecho de soltura. 

Tabela 2: Localização dos pontos de resgate/salvamento e de soltura dos exemplares no rio Jordão. 

Locais 
Coordenadas UTM 

Latitude Longitude 

Ensecadeiras 
421.201 m E 
421.316 m E 

7.176.800 m S 
7.176.892 m S 

Local de soltura (rio Jordão) 421.426 m E 7.176.776 m S 
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Figura 13: Captura e salvamento da biota aquática durante a formação da ensecadeira no rio Jordão. 
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Figura 14: Soltura da biota aquática resgatada, no leito do rio Jordão. 
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Após estes períodos, os trabalhos relacionados ao resgate e salvamento da biota aqu-
ática limitaram-se apenas à instrução dos colaboradores do sítio de implantação quanto à neces-
sidade de manejo de eventuais indivíduos aquáticos presos em locais ensecados para um local 
próximo de forma a retornar o animal ao curso natural do rio Jordão. 

Ressalta-se que o Relatório de Afugentamento, Resgate e Salvamento da Fauna en-
contra-se publicado e disponível para consulta no endereço eletrônico da PCH Taguá 
(http://www.enerparenergia.com.br/).  

Figura 15: Registros do resgate e salvamento da biota aquática durante a 2ª fase de desvio do rio, em 
setembro de 2021. 
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Figura 16: Resgate da ictiofauna em locais de difícil acesso durante a 2ª etapa de desvio do rio. 

 

 

 

 

9.2 FAUNA TERRESTRE 

Ao longo do período de obras da PCH Taguá, foram necessários esforços para o res-
gate e salvamento da Fauna Terrestre somente durante as primeiras atividades de supressão ve-
getal e implantação do canteiro de obras, ocorridas ainda nos dias 10 e 11 de setembro de 2020.  

Durante o processo de supressão foi feito o afugentamento sonoro com a motosserra 
repetidamente antes do início dos procedimentos. Todo o processo foi vistoriado e concomitante-
mente foi feito o afugentamento e procura por ninhos e animais para realocação. 

Uma hora antes do início da supressão foi avistado e feito o afugentamento de um in-
divíduo da espécie Mazama americana (Veado matadeiro), próximo à área de supressão. Durante 
a supressão houve a retirada de um indivíduo de cobra-cega Siphonops annulatus, que devido ao 
estado encontrado, foi sacrificado no local. 
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Figura 17: Registros do resgate da Fauna Terrestre durante a supressão da vegetação. 

Retirada de ninho de abelha antes da supressão. 

  
Vistoria e procura de ninhos e animais durante e após a supressão. 

  

Identificação e tentativa de resgate da cobra cega 

  
 

O relatório completo do resgate, com as análises dos resultados, parâmetros de rique-
za e abundância das espécies registradas, foi encaminhado ao Departamento de Fauna do IAT 
como forma de cumprimento das condicionantes da Autorização Ambiental nº 53930, que trata 
deste tema. 

Desde então, os trabalhos relacionados ao resgate e salvamento da fauna terrestre li-
mitam-se apenas à instrução dos colaboradores do sítio de implantação quanto à necessidade de 
afugentamento e cuidado com eventuais animais que apareçam em meio ao sítio de implantação 
durante o período ativo do dia com movimentação de maquinários e pessoas. 

Ressalta-se que o 1º Relatório de Afugentamento, Resgate e Salvamento da Fauna 
encontra-se publicado e disponível para consulta no endereço eletrônico da PCH Taguá 
(http://www.enerparenergia.com.br/).  
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10. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA 

10.1 BIOTA AQUÁTICA 

Junto ao Departamento de Fauna do Instituto Água e Terra (IAT) sob protocolo nº 
166920817, para o monitoramento da biota aquática ocorreram as devidas articulações (e traba-
lho) durante todo o período de implantação da PCH Taguá. A localização das áreas de amostra-
gem e o método de levantamento dos dados para o diagnóstico foram determinados previamente, 
em metodologia devidamente aprovada pelo órgão ambiental, para que um plano factível e inte-
grado de amostragem pudesse ser realizado, com os objetivos de caracterizar a biota aquática na 
área de influência do empreendimento e fornecer subsídios para a avaliação dos impactos. 

Respaldado pela Autorização Ambiental nº 53636, os trabalhos de monitoramento 
possuem periodicidade trimestral e metodologias específicas aplicadas para os grupos de Ictio-
fauna, Invertebrados Bentônicos, Fitoplâncton e Zooplântcon, apresentadas a seguir. 

As amostragens foram realizadas em 4 campanhas, nos meses de setembro de 2020, 
dezembro de 2020, fevereiro de 2021 e julho de 2021, e de forma sistematizada e padronizada em 
três pontos amostrais (Montante, Trecho de Vazão Reduzida, Jusante) no rio Jordão na área de 
influência do empreendimento, com a finalidade de comparação de dados de riqueza, diversidade, 
abundância, esforço e qualidade ambiental. 

Semelhante ao proposto no Programa de Monitoramento de Qualidade das Águas, as 
amostragens foram realizadas em três pontos distribuídos entre a montante, TVR e jusante do 
empreendimento. A Tabela 3 mostra as coordenadas UTM destes pontos. 

Tabela 3: Pontos amostrais da biota aquática na área de influência da PCH Taguá no rio Jordão. 

Ponto Local Latitude Longitude 
Mon Montante, rio Jordão 421.200 m E 7176799 m S 

Jus_1 Trecho de vazão reduzida, rio Jordão 421.441 m E 7176774 m S 
Just_2 Jusante da Casa de Força, rio Jordão 421.210 m E 7176521 m S 

 

As amostragens da ictiofauna foram realizadas através dos seguintes métodos: 

• Peneiras (malhas 5 mm e 2,5 mm) (esforço sistematizado em 30 min/ponto 
amostral); 

• Tarrafa (malha 15 mm) com 15 m de circunferência (esforço sistematizado em 5 
arremessos/ponto amostral); 

• Puçás (malhas 5 mm e 0,25 mm) (esforço sistematizado em 15 min/ponto amos-
tral); 

• Baterias de redes de espera de 10 metros de comprimento (altura esticada de 
1,5 m), com malhas de 1,5; 2,5 e 3,5 cm entre nós consecutivos. Cada rede de 
espera é composta de monofilamento de nylon (fio 0,30) com tralha de boias 
contínuas embutidas e tralha de chumbo de 30 g/m (esforço sistematizado em 
12h/ponto amostral). 

Os peixes amostrados foram coletados em acordo com procedimentos indicados na 
Resolução nº 301/2012 do Conselho Federal de Biologia (CFBio), sendo posteriormente fixados 
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em solução de formol 4%, acondicionado em galões plásticos e levado para triagem em laborató-
rio, onde foram identificados através de literatura especializada. Depois de triados os exemplares 
foram transferidos para uma solução de álcool 70%, sendo posteriormente quantificados e identifi-
cados ao menor nível taxonômico possível, inclusive por consultas on-line no banco de dados icti-
ofaunísticos do FISHBASE (www.fishbase.org). 

A coleta dos invertebrados aquáticos foi realizada no ponto amostral de jusante 
(Jus_2) com o auxílio de redes do tipo puçá (“dip net”) com malha de 250 micrômetros. Os puçás 
foram submersos contra o fluxo da corrente, sendo então o substrato revolvido. Foram amostra-
dos diversos ambientes marginais e no leito do rio (e.g. macrófitas aquáticas, detritos, corredeiras, 
remansos, substratos pedregosos, arenosos e lodosos). 

O material coletado foi fixado e acondicionado em sacos e potes plásticos etiquetados. 
Em laboratório, com auxílio de pinças, o material foi triado com jogo de peneiras (malhas de 1 e 
0,5 mm) e preservados em uma solução de álcool 70 %. Os organismos foram identificados e con-
tados sob microscópio estereoscópico até a menor categoria taxonômica possível com auxílio de 
catálogos. 

Fito e zooplâncton foram coletados no ponto amostral de jusante (Jus_2) por meio de 
redes de plâncton cônicas de náilon com malha de 25 e 60 µm, 0,60 m de diâmetro de boca e 1 m 
de comprimento (Figura 2). Após o término das coletas, as amostras de fito e zooplâncton foram 
retiradas do copo coletor, etiquetadas e armazenadas em frascos plásticos com capacidade apro-
ximada de 300 ml, onde foram fixadas com formol a 4% e neutralizada com bórax (5g.L-1.) 

Figura 18: Monitoramento da Biota Aquática nos pontos amostrais da PCH Taguá. 
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A ictiofauna registrada durante as quatro fases, com predomínio de lambaris (Psali-
dodon bifasciatus e A. dissimilis), cascudos (Hypostomus derbyi) e do mandi (Pimelodus britskii), 
pode ser dividida basicamente em três categorias de espécies, em função da sua distribuição: (i) 
espécies endêmicas, ou seja, aquelas exclusivas da bacia do rio Iguaçu; (ii) espécies de ampla 
distribuição, que são aquelas de ocorrência natural em outras bacias hidrográficas, além da bacia 
do rio Iguaçu; e expécies introduzidas (exóticas). Para o trecho estudado do rio Jordão, 8 espécies 
registradas nas amostragens são exclusivas da bacia hidrográfica do rio Iguaçu. 

A amostragem da comunidade de macroinvertebrados bentônicos na área de estudo, 
embora composta por vários grupos taxonômicos com elevada representatividade de insetos aqu-
áticos, representa uma pequena parcela significativa dos invertebrados aquáticos que são fre-
quentemente citados na literatura para ambientes. 

Foram registradas espécies indicadoras de ambientes pouco perturbados, como os in-
vertebrados bentônicos das ordens Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera e também organis-
mos tolerantes à poluição orgânica (Chironomidae). 

Com relação as algas, os organismos da classe Bacillariophyceae foram dominantes 
nas amostragens de fitoplâncton (maior número de táxons). Esses organismos são chamados de 
diatomáceas e constituem um importante componente da biota dos ecossistemas aquáticos, apre-
sentando ampla distribuição geográfica (cosmopolitas), ocorrendo tanto em ambientes dulcícolas 
como marinhos. As diatomáceas são bons indicadores biológicos da qualidade da água, pois res-
pondem prontamente às alterações ambientais. 

Com relação ao zooplâncton, embora poucos organismos tenham sido coletados, este 
grupo foi representado principalmente por rotíferos, cladóceros e copépodes. As maiores densida-
des de microcrustáceos nas amostras foram registradas para copépodes. A grande riqueza de 
Rotifera é um padrão recorrente em ambientes aquáticos tropicais e nos ecossistemas de água 
doce predominam representantes das famílias Lecanidae e Brachionidae, resultados semelhantes 
ao observado no presente estudo. 

Cabe ressaltar que os resultados de todas as campanhas de monitoramento da biota 
aquática foram devidamente protocolados junto ao IAT por meio do 1º e 2º Relatório de Monitora-
mento da Fauna da PCH Taguá, o qual também segue publicado no endereço eletrônico do em-
preendimento (http://www.enerparenergia.com.br/). 

10.2 FAUNA TERRESTRE 

O monitoramento é um importante recurso na identificação dos impactos causados pe-
las mudanças antrópicas na localidade. O uso de uma metodologia padronizada capaz de monito-
rar o ambiente impactado antes, durante e após a instalação permite observar os grupos de ani-
mais mais sensíveis a cada impacto, assim como traçar planos de conservação para as espécies 
da região. 

Em trâmite junto ao Departamento de Fauna do Instituto Água e Terra (IAT) sob proto-
colo nº 166920817 para o monitoramento da fauna terrestre, ocorreram ao longo do período de 
implantação quatro diferentes campanhas do Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre, 
uma no início de Setembro/2020, para compor o cenário “branco”, sem interferência das obras no 
rio Jordão, outras no início do mês de janeiro de 2021, abril de 2021 e julho de 2021. 

file:///G:/Meu%20Drive/CLIENTES/ENERPAR%20ENERGIA%20(TAGUÁ)/Programas%20Ambientais/www.deltas.eng.br


 

Relatório Final de Obras 
PCH Taguá 
Candói - PR 

 
 
 
 

 

 
Delta S Engenharia Ltda. 
www.deltas.eng.br 30 

 

Respaldado pela Autorização Ambiental nº 53636, os trabalhos de monitoramento 
possuem metodologias específicas aplicadas para os grupos de Mastofauna, Avifauna, Herpeto-
fauna e Entomofauna, apresentadas a seguir. 

O monitoramento da fauna terrestre foi realizado em quatro principais transectos, con-
tendo pontos de amostragem focais colocados com base em cada um dos grupos faunísticos. Os 
transectos foram alocados de forma a abranger a maior variedade de ambientes dentro da área de 
influência do empreendimento, os quais incluem a borda de rio e borda da mata, mata ciliar e 
áreas de campo, seguindo o plano de trabalho aprovado pelo órgão ambiental (Figura 19). 

Figura 19: Área de estudo da PCH Taguá.  

 
 

Cabe ressaltar que os resultados de todas as campanhas de monitoramento foram de-
vidamente protocolados junto ao IAT por meio do 1º e 2º Relatório de Monitoramento da Fauna da 
PCH Taguá, o qual também segue publicado no endereço eletrônico do empreendimento 
(http://www.enerparenergia.com.br/). 

10.2.1 MASTOFAUNA 

Foram empregadas diferentes técnicas para captura e registro de mamíferos, uma vez 
que o grupo possui ampla variedade de tamanho e uso de habitat. Desse modo, foram utilizados 
os métodos de armadilhas, transectos, buscas ativas, além de entrevistas com moradores da re-
gião. 

Para a execução do método de estudo da mastofauna foi utilizado o levantamento 
qualitativo, percorrendo três dos transectos dispostos no plano de trabalho. O monitoramento 
ocorreu no período diurno (09h às 12h) e noturno (19h às 22h), totalizando 06 horas/dia, por um 
período de três dias/trimestre. Isto totalizou 18 horas/campo/trimestre, perfazendo 36 ho-
ras/semestre, além de registros esporádicos e das entrevistas. 
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Dentro da busca ativa foi realizada a procura por vestígios de fezes, pelagens, grunhi-
dos, avistamentos e rastros. A busca por vestígios é um método indireto, que busca indicar a pre-
sença de animais no local. Já o avistamento é um dos métodos de levantamento direto, confir-
mando a presença da espécie observada por outros meios. Outra forma de confirmação direta é o 
uso de armadilhas fotográficas (câmeras trap), estas foram utilizadas como método adicional no 
monitoramento da mastofauna local. 

No total foram utilizadas duas armadilhas fotográficas (modelos PR-100 e PR-200) 
com câmera digital e sensor de infravermelho para detectar a presença de animais, disparar foto-
grafias e gravar. Este método registra a imagem do animal ao passar no raio de sua atuação, tor-
nando a identificação facilitada e o animal não sofre estresse de captura. As armadilhas foram 
instaladas em áreas que constituem rotas potenciais de deslocamentos dos animais como trilhas, 
aparente local de uso como latrinas e ambientes próximos a cursos d’água (Figura 20), sendo 
fixadas nos troncos de árvores em altura média de 60 cm do chão. O equipamento foi mantido em 
funcionamento por 24 horas/dia, durante três dias em cada ponto de amostragem. 

Figura 20: Câmeras trap instaladas nas trilhas do monitoramento de fauna do empreendimento PCH Taguá. 

 
Com o intuito de abranger a fauna de mamíferos de pequeno e médio porte, foram ins-

taladas armadilhas de captura de aço galvanizado, sendo 5 armadilhas no modelo Sherman (31 x 
08 x 09 cm) para mamíferos de pequeno porte e 5 armadilhas no modelo Tomahawk (50 x 21,5 x 
20,5 cm) para mamíferos de médio porte. As armadilhas ficaram instaladas por um período 24 
horas/dia durante 3 dias, perfazendo um esforço de 72 horas cada armadilha, totalizando 144 ho-
ras de amostragem por campanha. As armadilhas foram revisadas duas vezes ao dia, uma no 
amanhecer e outra no período noturno. A instalação das armadilhas foi feita em locais estratégi-
cos de passagem de animais, com o objetivo de capturar as espécies com ocorrência na área do 
empreendimento. Para atrair os animais para perto da armadilha, foram utilizadas iscas variadas 
(bacon, banana e paçoca). No local de instalação das armadilhas foram anotados as coordenadas 
geográficas com equipamento GPS, o microambiente e o registro fotográfico (Figura 21). 
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Figura 21: Armadilhas Tomahawk (A e C) e Sherman (B e D) dispostas nos pontos de amostragem. 

 
 

Para amostragem de mamíferos voadores foi usado redes de neblina, as quais inter-
ceptam o voo dos quirópteros, capturando os espécimes vivos, com posterior identificação e soltu-
ra. Os morcegos apresentam um grande potencial como indicadores dos níveis de degradação do 
hábitat, desta forma os quirópteros podem ser utilizados como “ferramentas” na identificação dos 
processos biológicos envolvidos na perda ou modificação do hábitat natural. 

Foram instaladas três redes de neblina de nylon, sendo duas com tamanho de 6x3 
metros (comprimento x altura) e uma com 12x3 metros (comprimento x altura). As instalações das 
redes de neblinas foram fixadas através de cordas, presas em troncos de árvores (Figura 22). As 
redes foram instaladas durante o entardecer (noturno), permanecendo abertas por um período de 
3 horas/dia, durante 3 dias, tendo um esforço amostral que totaliza 9 horas/rede e 27 ho-
ras/rede/campanha. As redes eram revisadas de hora em hora, sendo recolhidas ao término e 
abertas no dia seguinte. No momento da instalação das armadilhas foram anotadas as coordena-
das geográficas, o microambiente e feito o registro fotográfico. 
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Figura 22: Pontos de amostragem de mamíferos voadores com redes de neblina. Na imagem A, temos o 
ponto de amostragem da trilha amarela com a rede de neblina fechada. As imagens B e C são os pontos de 

amostragem da trilha vermelha, em B temos a rede de neblina fechada e em C aberta. 

 

10.2.2 AVIFAUNA 

Para o monitoramento de avifauna foram empregados 3 dias de amostragem em cada 
campanha, cada dia correspondente a um transecto, descritos no plano de trabalho de monitora-
mento de fauna. Foram realizados dois turnos diários: das 6h às 10h; das 17h às 19h. As aves 
aquáticas e noturnas foram registradas concomitante à amostragem entre os transectos. As aves 
noturnas foram observadas durante a amostragem de mamíferos voadores, quando foram percor-
ridos os transectos entre as redes de captura, entre as 19h e 00h. No total foram 6 horas de 
amostragem em 3 dias, totalizando 18 horas de campo por campanha, 36 horas de monitoramen-
to total. 

Para a obtenção de dados de qualitativos de composição e riqueza de espécie foi 
usado o método da lista de MacKinnon, que consiste no preenchimento de 10 listas consecutivas 
de 8 espécies de aves por transecto, totalizando 40 listas por campanha. Esse método é empre-
gado de forma a contar o maior número de espécies possível por transecto, de modo a não correr 
o risco de subamostragem por erro de contagem. Para os dados de abundância foi realizado o 
método de ponto fixo. Foram amostrados 8 pontos fixos, sendo 2 para cada transecto percorrido. 
Os pontos foram determinados de modo a serem equidistantes cerca de 400 m entre si, visando 
evitar a sobreposição de espécies amostradas. Em cada ponto foi dedicado 10 minutos de parada, 
buscando identificar e mensurar os indivíduos ali visualizados ou escutados, desde que situados 
dentro de um raio de até 50 metros do pesquisador.  

Esses métodos foram feitos com base na observação audiovisual. Os cantos não iden-
tificados em campo foram gravados e identificados posteriormente. Todos os pontos fixos foram 
gravados para a posterior análise de abundância. Além dos métodos citados também foi feita a 
amostragem de espécies por busca ativa, principalmente das aves aquáticas e noturnas. 

Com os dados obtidos da lista de MacKinnon e a busca ativa foi elaborada a lista de 
ocorrência das espécies de aves na região e a curva de acúmulo de espécies. Esta foi feita de 
modo que o eixo “x” representará o número de listas de MacKinnon e o eixo “y” o número de no-
vas espécies registradas na área, de modo a evidenciar se o número de listas foi suficiente para o 
registro da maioria das espécies de aves existentes na área monitorada. Com os dados da amos-
tragem de ponto fixo foi feito o Índice Pontual de Abundância (IPA), que prevê a abundância relati-
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va de cada espécie pelo tempo de amostragem. Para o cálculo foi relacionado o número de conta-
tos visuais ou auditivos de cada espécie com o total de pontos amostrados. Neste caso o contato 
foi definido como a presença da espécie detectada pelo observador, sendo cada contato um indi-
víduo. Espécies de bando foram contadas como um contato, assim como cantos de uma mesma 
espécie amostrados mais de uma vez em cada ponto foram contados como um contato. 

Tendo como base a literatura e as observações em campo, foi realizada a divisão da 
avifauna em guildas tróficas e hábitats preferenciais e hábitos migratórios. O objetivo é verificar as 
espécies generalistas ou especialistas que estão explorando os ambientes amostrados, desta 
forma sendo possível realizar uma análise aprofundada da situação atual do ambiente do empre-
endimento e seus futuros impactos. 

Apesar da visível degradação e fragmentação ambiental do local, a riqueza de espé-
cies de aves foi considerável. Isto se deve ao fato da heterogeneidade de habitats disponíveis na 
região, com a presença de mata ciliar, campos agrícolas, campos gerais e fragmentos florestais. 
Apesar disso, vemos uma diminuição de espécies mais especializadas, com alta abundância de 
espécies generalistas, o que é mais comum no inverno, em que várias aves migram à procura de 
melhores condições ambientais. 

Em contraste com o verão, as campanhas de inverno foram marcadas pela diminuição 
de espécies migrantes e a manutenção e aumento da abundância de espécies residentes, como 
Myiothlypis leucoblephara- Pula pula assobiador, Pitangus sulphuratus- Bem-te-vi e Cyanocorax 
chrysops- Gralha picaça. Espécies de hábito aquático também se mantiveram entre as campa-
nhas, entretanto foi possível observar que a maioria das espécies visualizadas tem ocupado a 
borda oposta do rio, em relação a barragem (que ainda não foi inundada). A queda d'água que 
permaneceu no lado oposto tem sido usada pelas espécies piscívoras como ponto de alimentação 
(Figura 25). Já a barragem tem sido usada por indivíduos de Vanellus chilensis, quero-quero, para 
confecção de ninho, uma vez que o local ainda não foi inundado. 

Figura 23: Fotos de espécies encontradas nas bordas da mata. A. Asa branca; B. Tico-tico; C. Coleirinho; D. 
Sabia laranjeira. 
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Figura 24: Fotos de espécies encontradas dentro da mata e fora da mata. A. Pica-pau-anão-barrado; 
B.Pica-pau-verde-barrado; C.Periquitão-maracanã; D. Pintassilgo; E. Gavião-de-cauda-curta; F. Falcão 

relógio juvenil. 
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Figura 25: Fotos de espécies aquáticas. A. Biguá ; B.Pernilongo-de-costas-brancas; C. Andorinha do rio, D. 
Garça branca grande do outro lado da borda do rio em relação a barragem.

 

10.2.3 HERPETOFAUNA 

O monitoramento de anfíbios foi realizado por meio de busca ativa e pontos de escuta. 
A busca ativa foi feita caminhando lentamente entre os transectos lineares ao longo da área de 
estudo, procurando por espécimes e vistoriando ambientes costumeiramente habitados por anfí-
bios e répteis. Para os anfíbios a busca foi em bromélias de solo e epífitas, fendas de rochas, ca-
vidades em árvores, abaixo de troncos e rochas dispostas no solo, na serapilheira e na vegetação 
marginal dos cursos de água. Para os répteis, a busca se deu revirando pedras, troncos e serapi-
lheira. Cada um dos transectos foram percorridos duas vezes nos períodos diurno e noturno nas 
campanhas de monitoramento. 

Os pontos de escuta e observação foram estabelecidos de forma a serem equidistan-
tes cerca de 200 m entre si, visando evitar a sobreposição de espécies amostradas. Foi dedicado 
10 minutos de parada em cada ponto de escuta, buscando identificar e mensurar os indivíduos 
com base na identificação audiovisual, desde que situados dentro de um raio de até 50 metros do 
pesquisador. A amostragem por busca ativa e ponto de escuta foi realizada a partir do anoitecer, 
dedicando-se dois dias em cada sítio de amostragem por campanha. 

A busca ativa de anfíbios e répteis ocorreu no período diurno (09h às 12h) e noturno 
(19h às 22h), totalizando 06 horas/dia, por um período de 3 dias/trimestre. Isto totalizou 18 ho-
ras/campo/trimestre, perfazendo 36 horas/semestre, além de registros esporádicos. A busca ativa 
dos répteis foi realizada principalmente nos períodos mais quentes do dia, pois a maior parte dos 
registros de répteis ocorre no período diurno, momento em que os espécimes estão termorregu-
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lando ou em atividade de forrageamento. Para o monitoramento no período noturno utilizou-se 
lanternas de cabeça para exploração do ambiente, gancho herpetológico e máquina fotográfica 
para registrar as espécies. 

Figura 26: Cobra coral avistada no acesso à ensecadeira de montante da PCH Taguá. 

 
Segundo a curva de acumulação, feita de acordo com a quantidade de espécies por 

indivíduos observados, observamos que o método de amostragem foi efetivo para atingir o núme-
ro médio de espécies de anfíbios da região (Figura 27). Entretanto, ressalta-se que nas duas últi-
mas campanhas não foi avistada nenhuma espécie de répteis. Isto deve-se a vários fatores, entre 
eles o uso único da busca ativa que é considerado pouco efetivo para o encontro e/ou observação 
de répteis. Outro ponto é relacionado à qualidade do fragmento amostrado, que é um ambiente de 
mata secundária e dominado por plantações agrícolas. Portanto, espera-se que a comunidade de 
répteis na região seja caracterizada por uma baixa abundância e densidade, o que levaria a uma 
menor chance de amostragem. 

Figura 27: Curva de acumulação de espécies de anfíbios na PCH Taguá. 
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10.2.4 ENTOMOFAUNA 

A amostragem da Entomofauna foi feita com o auxílio de armadilhas de solo tipo Pit-
fall, compostas por recipientes dispostos ao nível do solo com água e detergente, usado para 
quebra da tensão superficial da água, de modo a permitir que os insetos afundem lentamente. As 
armadilhas foram instaladas em pontos estratégicos, próximo a rios e locais acessíveis para todo 
tipo de inseto. Também foram adicionados kits de Pan traps nos pontos adjacentes aos pitfalls. 
Cada kit era composto por um prato de cor amarelo, um azul e um branco. Do mesmo modo, os 
pratos foram preenchidos com água e detergente. As Pan traps são usadas para atração e captu-
ra de insetos visuais, como abelhas, borboletas e moscas. O levantamento foi realizado em três 
pontos, onde foram instalados três Pitfalls de 300 ml, contendo aproximadamente 150 ml da solu-
ção e 1 kit de Pan traps com pratinhos de 150 ml cada, e deixados por 3 dias onde serão revisa-
das a cada 24 horas. 

Também foi feita a busca ativa nos transectos nos períodos diurnos e noturnos. O mo-
nitoramento foi realizado pelo deslocamento lento a pé, revirando ambientes que são caracteriza-
dos como micro-habitat ou refúgio para as espécies. A captura se deu manualmente com a utiliza-
ção de pinças de metal e/ou bambu. Os insetos capturados foram armazenados conforme em 
potes com álcool 70%. 

Para avaliar a diversidade e abundância de artrópodes entre os diferentes transectos 
(aracnídeos, miriápodes e insetos) foram aplicadas as análises de variância para o índice de equi-
tabilidade de Shannon-Wiener e Kruskal-Wallis para a riqueza e abundância. 

Figura 28: Disposição das armadilhas Pitfall (A) e do kit de Pan traps (B) em cada transecto. 

(A) 

 

(B) 

 

 

Observou-se que a área de monitoramento apresenta um alto grau de distúrbio antró-
pico, isto principalmente pela atividade agrícola decorrente a anos na região de implementação da 
PCH Taguá. 

Ainda, com o monitoramento realizado na estação de inverno, caracterizado por perío-
dos maiores de seca, percebeu-se uma diminuição na diversidade da fauna terrestre entre todos 
os grupos amostrados, porém sentido mais intensamente pela herpetofauna. 

A falta de recursos disponíveis neste período também favoreceu a migração de grande 
parte das espécies da região. O alto grau de impactos agrícolas na região diminui a capacidade 
de resiliência dos fragmentos amostrados e também desfavorece a manutenção da diversidade na 
região em períodos mais críticos, como as secas invernais. Apesar disso, é visível a manutenção 
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da abundância de espécies mais resistentes a distúrbios, o que mostra uma preocupação quanto 
à diminuição de espécies raras e mais sensíveis, em relação aos impactos antrópicos locais e do 
entorno. 

Para a continuação dos serviços ecossistêmicos oferecidos pela fauna terrestre, prin-
cipalmente em relação à polinização e consumo de pragas agrícolas, a manutenção dos fragmen-
tos de mata amostrados, principalmente da mata ciliar próxima a construção da PCH, é vital. 

  

file:///G:/Meu%20Drive/CLIENTES/ENERPAR%20ENERGIA%20(TAGUÁ)/Programas%20Ambientais/www.deltas.eng.br


 

Relatório Final de Obras 
PCH Taguá 
Candói - PR 

 
 
 
 

 

 
Delta S Engenharia Ltda. 
www.deltas.eng.br 40 

 

11. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE TALUDES E CONTENÇÃO DE PROCES-
SOS EROSIVOS 

Como exposto no RDPA, o Programa de Monitoramento de Taludes e Contenção de 
Processos Erosivos teve caráter preventivo e, quando necessário, corretivo. Considerando a 
grande dinamicidade das obras da PCH Taguá, as inspeções para investigação de eventuais ins-
tabilidades e ocorrência de processos erosivos foram mais recorrentes do que as inicialmente pre-
vistas durante o licenciamento. A equipe esteve no sítio de obras em periodicidade mensal a fim 
de, inclusive, fazer o constante acompanhamento dos taludes e áreas de bota fora, bota espera e 
áreas degradadas do canteiro de obras que passaram por recuperação, principalmente de topo-
grafia. Ainda, o atendimento remoto pelos canais de comunicação descritos no Programa de Ges-
tão e Supervisão Ambiental também sempre permaneceu a disposição para aqueles casos mais 
urgentes para sequência construtiva. 

Desde o início do período de obras várias foram as interferências que necessitaram 
este acompanhamento, desde as interferências para consolidação do canteiro de obras até as 
próprias obras para edificação da PCH Taguá. 

Inicialmente as melhorias foram concentradas na estrada no interior da propriedade 
em que se encontra o empreendimento. Eram comuns na margem da estrada a abertura de vale-
tas para contenção da água pluvial como medida preventiva para evitar a erosão nas áreas de 
lavoura. Como forma de garantir a segurança dos acessos ao empreendimento e não causar pre-
juízos operacionais ao sistema produtivo, os matacões extraídos das escavações obrigatórias do 
canal de aproximação da PCH Taguá foram separados e utilizados para o preenchimento destas 
valetas abertas. Nas valetas mais próximas dos riachos e com menor capacidade de infiltração da 
água, foram instaladas tubulações para drenagem até o talvegue mais próximo, aumentando a 
eficiência do sistema. As imagens da Figura 29 mostram trechos do acesso que passaram por 
melhorias. 

Figura 29: Melhorias relacionadas na estrada que dá acesso ao canteiro de obras da PCH Taguá. 

  
 

Outra região identificada como crítica durante a execução das obras foi a margem di-
reita do rio Jordão em toda direita hidráulica do canal de aproximação. 

Conforme indicado na Figura 30, quando ainda estava em execução o ensecamento 
do rio para o início das detonações na margem direita, verificou-se certa instabilidade nas mar-
gens do canal, com, inclusive, desbarrancamentos na região próxima à prevista tomada d’água. 
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Figura 30: Desbarrancamento das margens do rio Jordão no emboque da tomada d’água da PCH Taguá.  

  
Assim, tomou-se como estratégia fazer a contenção deste talude com enrocamento 

para garantir a segurança operacional tanto das obras como do próprio empreendimento durante 
o seu período de operação. A Figura 31 mostra a abrangência e os detalhes do enrocamento rea-
lizado. 

Figura 31: Enrocamento para proteção dos taludes na margem direita hidráulica do canal de aproximação. 

Início da deposição de material rochoso para proteção da mar-
gem direita do canal em margem instável (indicado). 

 

Acesso utilizado sobre o dique de proteção dos taludes de prote-
ção do canal de aproximação. 

 
Sobrevoo com indicação do enrocamento realizado para proteção dos taludes no trecho final do canal de aproximação. 
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A margem direita do rio Jordão ao longo da extensão inicial do canal de fuga da casa 
de força da PCH Taguá também se mostrou crítica. Observou-se que a operação das atividades 
ali necessárias passou a se mostrar arriscada, tanto do ponto de vista de segurança do trabalho 
quanto à ocorrência de escorregamentos da margem natural, em virtude da alta velocidade hidro-
dinâmica do rio Jordão naquele ponto (grande ocorrência de corredeiras), principalmente em 
eventos chuvosos. 

Conforme indicado na Figura 32, procedeu-se com a consolidação de um dique (ense-
cadira de jusante) com núcleo de argila. Para que fosse evitada a percolação de água na área de 
montagem da casa de força e enrocamento na face externa, que entra em contato com as águas 
do rio Jordão. Com isso, criou-se uma barreira capaz de evitar a erosão das margens, carreamen-
to de sedimentos, assoreamento do curso hídrico e que dá segurança à mão de obra da PCH Ta-
guá. 

Figura 32:Esecadeira de jusante e proteção da região da casa de força e canal de fuga.  

   

No trecho de montante da ensecadeira de 1ª fase também foi identificado o mesmo 
potencial de instabilidade marginal do rio Jordão, mas nesse caso em virtude de alguns trechos 
em que a margem foi rebaixada e erodida pela força do rio durante a enchente de 2014 que atin-
giu o local. Essas regiões, por estarem mais baixas, acabam servindo como vazante para o fluxo 
d’água natural do rio Jordão na região, proporcionando acúmulo de água na APP. Por conta disso, 
essa característica poderia vir a causar problemas na casa de força do empreendimento caso não 
fossem tomadas as devidas medidas preventivas. 

Assim, procedeu-se com a mesma proteção em enrocamento demonstrada anterior-
mente, mas dessa vez até o trecho do rio Jordão onde houve rebaixamento de sua margem natu-
ral e o rio corre com maior velocidade nos eventos extremos. 

A Figura 33 mostra em detalhes as obras de contenção realizadas. 
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Figura 33: Enrocamento para proteção dos taludes à montante do canal de aproximação da PCH Taguá. 

Início do enrocamento no trecho médio do canal de aproxima-
ção. 

 

Dique de proteção para prevenção de erosão do trecho inicial e 
médio do canal de aproximação. 

 
Sobrevoo com indicação do enrocamento realizado para proteção dos taludes. 

 

 
Na última etapa do período de obras o monitoramento de encostas se deu pelo acom-

panhamento sistemático de possíveis fenômenos erosivos e pelo reforço e proteção de taludes 
importantes para a integridade física das estruturas civis. Desta forma foi utilizado material prove-
niente da desmobilização das ensecadeiras para o enrocamento, principalmente, da ombreira di-
reita e casa de força da PCH Taguá. 
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Figura 34: Enrocamento de taludes estratégicos. 
Muro de abraço e enrocamento de proteção da casa de força. 

 

Ombreira direita de proteção da casa de força. 

 
Direita hidráulica do canal de aproximação. 

 

Lateral de acessos operacionais 
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12. PROGRAMA DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS 

O Programa de Supressão da Vegetação necessária para implantação da PCH Taguá 
teve início com a delimitação das áreas com estacas logo na abertura do canteiro de obras. 

Uma vez concluída esta etapa, a equipe de biólogos fez a orientação junto à mão de 
obra executora da supressão para que os equipamentos permanecessem ligados por período su-
ficiente antes ao início da etapa de trabalho, garantindo o afugentamento da fauna. De forma 
complementar, foi prevista uma frente de supressão aberta no sentido dos maciços florestais vizi-
nhos, possibilitando a migração gradativa dos indivíduos de fauna que eventualmente estivessem 
ali presentes. 

Assim, procedeu-se inicialmente com bosqueamento de toda vegetação rasteira (e em 
estágio inicial de sucessão ecológica), garantindo assim o espaçamento e a segurança para o 
abate dos maiores indivíduos florestais. 

Na sequência, com a utilização da máquina retroescavadeira, os maiores exemplares 
foram derrubados. Após o corte, todo material vegetal de interesse foi seccionado e separado em 
pátio de estocagem. 

Os produtos e subprodutos desta operação se dividiram em duas categorias: toras 
(“madeira branca”) e resíduos vegetais. Ainda que denominado como “tora”, na supressão vegetal 
da PCH Taguá não foram gerados produtos florestais com valor comercial considerável, ou seja, 
todos os materiais foram empregados no interior da própria propriedade rural – lenha para uso dos 
proprietários e resíduos para recuperação de áreas degradadas. 

Na Figura 35 estão ilustrados os cenários descritos. 
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Figura 35: Cenários das atividades referentes à supressão vegetal. 
Limpeza das áreas do circuito de geração. 

 

Limpeza das áreas do circuito de geração. 

 
Empilhamento de resíduos florestais no bota-fora. 

 

Empilhamento de resíduos florestais às margens do acesso. 

 
Enleiramento da madeira que será reaproveitada como lenha. 

 

Cubagem da madeira que será reaproveitada como lenha. 
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13. PLANO DE RESGATE, MANEJO E CONSERVAÇÃO DA FLORA 

Ainda que a área de supressão da PCH Taguá tenha sido pouco relevante em termos 
quantitativos – efetivo impacto direto sobre a flora, sua importância qualitativa é observada com 
atenção pelo Plano de Resgate, Manejo e Conservação da Flora. São 0,34 hectares que tiveram 
uso do solo transformado de “remanescente florestal” para “uso misto/antrópico”. 

Com o objetivo final de mitigar os impactos das obras sobre a flora, foi realizado mane-
jo de epífitas para fins de resgate e conservação. Reintegrar parte da flora suprimida em bosques 
vizinhos promove relativa manutenção do fluxo genético, com funções ecológicas relevantes tam-
bém à fauna. A ecologia em torno das epífitas foi descrita no RDPA: 

“As epífitas constituem espécies vegetais de grande im-
portância ecológica nas comunidades florestais, pois 
atuam na manutenção da diversidade biológica e no 
equilíbrio interativo, gerando recursos alimentares (pólen, 
néctar e água), além de microambientes especializados 
para a fauna ampliando a diversidade biológica local.” 
 

Em evento único, assim como a supressão vegetal, realizaram-se atividades de resga-
te e relocação de indivíduos associados à vegetação recém removida no sítio de obras. As ativi-
dades sequencias realizadas foram: 

• Identificação das epífitas nos resíduos florestais, toras e lenha nas pilhas de su-
pressão vegetal; 

• Mapeamento e definição de localidades para relocação, segundo critérios como 
acesso, nível de degradação/regeneração, isolamento das obras, importância 
ecológica; 

• Coleta e separação em caixas dos indivíduos, por tamanho, tipo e estado de 
conservação – cerca de 30 indivíduos; 

• Destinação de indivíduos para cada uma das duas áreas selecionadas; 

• Identificação de troncos e galhos mais semelhantes aos indivíduos a serem 
transplantados; 

• Instalação de cada indivíduo, com amarração de barbante biodegradável e posi-
cionamento compatível com cada ambiente (luz, chuva, acesso de insetos). 

O trabalho desempenhado está ilustrado na Figura 36 e as duas áreas de manejo es-
tão identificadas na Figura 37. 
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Figura 36: Registros do manejo das epífitas. 

Coleta e seleção dos indivíduos 

 

Transporte para as áreas de relocação 

 
Exemplar relocado em bifurcação de caule 

 

Exemplar relocado sobre galhos e troncos 

 
Amarração do barbante biodegradável 

 

Entrada no bosque (área de relocação) 

 
 

file:///G:/Meu%20Drive/CLIENTES/ENERPAR%20ENERGIA%20(TAGUÁ)/Programas%20Ambientais/www.deltas.eng.br


 

Relatório Final de Obras 
PCH Taguá 
Candói - PR 

 
 
 
 

 

 
Delta S Engenharia Ltda. 
www.deltas.eng.br 49 

 

Figura 37: Áreas de relocação das epífitas. 

 
Em oportunidades de visitação inicial aos locais em que foram reinseridas ao longo do 

período de implantação, foi notada a evolução dos indivíduos relocados. Observou-se presença 
relevante de insetos e acúmulo de água sobre as epífitas, fatores de reintegração da flora no 
ecossistema local. Esta evolução compõe, inclusive, restauração das Áreas de Preservação Per-
manente (APPs) do rio Jordão. 

No período final de implantação do empreendimento as áreas foram visitadas nova-
mente em busca dos indivíduos realocados. Observou-se que se encontram totalmente “naturali-
zados” após integração ao ecossistema local, com os mesmos indícios de presença de insetos, 
acúmulo d’água e retenção de folhas e matéria orgânica, somada a recuperação dos ambientes 
que às obras trouxeram com o isolamento de acesso a estes bosques. 

O monitoramento desempenhado segue ilustrado na Figura 38. 

Figura 38: Registros do monitoramento das epífitas. 
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14. PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

A Recuperação de Áreas Degradadas (RAD) referente à totalidade da PCH Taguá é 
entendida como projeto único. A necessidade de recuperação de ambientes degradados se dá em 
âmbitos diversos: APPs, Compensação Ambiental, canteiro de obras, acessos/áreas de uso tem-
porário etc. Neste sentido, em busca de melhores resultados e trabalho mais efetivo, o trabalho é 
desempenhado de forma única, em metodologia e áreas que representaram mais efetividade para 
regeneração dos ambientes naturais. 

A recuperação propriamente dita das áreas do canteiro de obras está normalmente re-
lacionada aos últimos meses das obras, uma vez que o trabalho se insere no plano de desmobili-
zação e depende de decisões a serem tomadas após consolidação das obras do empreendimen-
to. Desta forma, com o término do período de implantação, foram adotadas diferentes estratégias 
para a correta recuperação destas áreas. 

Inicialmente precedeu-se com o mapeamento sistemático de todas as áreas que sofre-
ram qualquer tipo de impacto ou que pudessem ser melhoradas do ponto de vista ecológico. Ao 
todo foram mapeadas 7 diferentes áreas a serem trabalhadas no interior do sítio de implantação 
da PCH Taguá, apresentadas pela figura a seguir. 

Figura 39: Áreas degradadas de recuperação no sítio de implantação. 
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Uma vez definidas as áreas de trabalho, foram então traçadas as principais medidas 
para que fossem realizados os trabalhos de desmobilização de estruturas, restauração de ativida-
des antrópicas ou recuperação ambiental, descritas a seguir por área: 

• Área 1 – Antigo acesso em APP: esta faixa de acesso, utilizada no passado para 
se chegar ao rio Jordão, encontrava-se na faixa de APP e com o solo já compac-
tado. Desta forma estabeleceu-se a necessidade de deposição de camada de 
solo e composto orgânico, revolvimento do material e cercamento do mesmo pa-
ra que seja possibilitado o processo de regeneração natural. 

• Área 2 – Canteiro de obras: neste local ficaram concentradas as principais estru-
turas de apoio à mão de obra da PCH Taguá durante o seu período de implanta-
ção. No local encontravam-se escritórios, almoxarifado, cozinha, refeitório, vesti-
ário, oficina e áreas de montagem. O local, anteriormente utilizado para o cultivo 
agrícola, foi totalmente descaracterizado. No local definiu-se que todas as estru-
turas temporárias devem ser desmobilizadas de maneira que não haja perma-
nência de resíduos. Refazimento das curvas de nível de forma a se permitir no-
vamente o uso para lavoura e deposição de camada de solo em locais onde o 
topo rochoso foi exposto. 

• Área 3 – Bota-espera de materiais: esta área, também utilizada anteriormente 
para atividades agrícolas, foi destinada para a deposição de materiais rochosos 
temporários durante o período de implantação. Logo, estabeleceu-se a retirada 
de todos os resquícios rochosos, refazimento das curvas de nível e revolvimento 
do solo, recapacitando o local para o cultivo agrícola. 

• Área 4 – Acesso operacional: este acesso, utilizado durante todo o período de 
obras para acesso à ensecadeira de montante, será mantido porém com menor 
largura. Criado com áreas de manobra, estas serão desmobilizadas e o solo será 
descompactado, possibilitando a recuperação natural destas áreas e o estreita-
mento da faixa de acesso. 

• Área 5 – Acesso operacional: este acesso, criado na margem direita do rio Jor-
dão, foi utilizado durante todo o período de operação para interligar as frentes de 
trabalho de montante e jusante da PCH. Na operação do empreendimento o 
acesso continuará sendo utilizado pois além de ligar locais importantes do arran-
jo também dá acesso operacional a todo o canal de aproximação. Logo, foram 
definidas as ações de desmobilização de todas as estruturas provisórias ali dis-
postas, retirada de resíduos de construção civil ou orgânicos e o estreitamento 
da faixa à largura necessária para a passagem de um veículo. O estreitamento 
deve ser realizado com a deposição de camada de solo que permita a regenera-
ção natural do local e reintegração com a faixa de APP ali existente. 

• Área 6 – Acesso operacional: esta abertura foi realizada para o acesso à ense-
cadeira de jusante durante o período de obras. Visto que a ensecadeira foi des-
mobilizada e o acesso ao canal de fuga não será mais necessário, foi definido 
que nesta área o solo será escarificado, depositada camada de solo e realizado 
o isolamento para que se possibilite a regeneração natural e reintegração vege-
tal com os maciços florestais vizinhos. 
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Após a definição de ações e atividades a serem tomadas em cada área, esforços fo-
ram desempenhados para o início das atividades definidas e recuperação do canteiro de obras. 
Estas seguem apresentadas pela figura a seguir. 

Figura 40: Atividades de Recuperação de Áreas Degradadas no canteiro da PCH Taguá. 
Retirada de todas as estruturas e refazimento das curvas de 

nível na área do canteiro (área 2) 

 

Deposição de matacos para isolamento de fragmentos 
florestais 

 
Deposição de solo na área 1. 

 

Deposição de solo para espalhamento. 

 
Estreitamento do acesso e deposição de solo (área 4) 

 

Nivelamento e deposição de solo na área 5 

 
Deposição e suavização da topografia na área 6 

 

Deposição de solo na área 3 
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Já em relação à área de Compensação Ambiental do empreendimento, foi firmado jun-
to à regional do IAT Guarapuava um Termo de Compromisso, inserido ao Protocolo 17.076.926-0, 
para determinação dos procedimentos para a recuperação ambiental de áreas degradadas como 
compensação das áreas suprimidas para a instalação da PCH Taguá e respectiva Linha de Distri-
buição. 

O local escolhido se trata de uma antiga área de pastagem localizado em outra propri-
edade do grupo empreendedor (Fazenda Campo de Cima) em área do município de Foz do Jor-
dão, vizinho à Guarapuava. O acesso à propriedade rural se dá diretamente a partir da BR-373, a 
cerca de 80 km de Guarapuava, em estrada única sentido à Foz do Jordão (PR-662) ou Pato 
Branco (BR-373). Após passar a área urbana do município de Candói, segue-se sentido o distrito 
de Paz, onde defronte ao Supermercado está a entrada da Fazenda Campo de Cima – lado es-
querdo da rodovia no sentido de Guarapuava para Pato Branco (Figura 41). Como a rodovia divi-
de os municípios de Candói e Foz do Jordão, a propriedade rural está inserida integralmente em 
Foz do Jordão. 

Figura 41: Acesso de Guarapuava à Fazenda Campo de Cima em Foz do Jordão – PR. 

 
Figura 42: Entrada da Fazenda Campo de Cima na BR-373, defronte o distrito de Paz (Candói- PR). 
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A área de RAD está localizada logo no acesso principal da propriedade, pouco mais 
de 300 metros da entrada ao lado esquerdo, antes da primeira curva da estrada particular. Trata-
se de um polígono disforme, que contorna cerca de 180 metros de via de acesso, um maciço flo-
restal contíguo, indivíduos florestais isolados de mata nativa e reflorestamento de exóticas, em um 
perímetro que acompanha o relevo e suas irregularidades. 

Formações florestais e de campos naturais compõem a paisagem natural que já foi a 
ocupação do solo local. Recentemente, estes solos foram utilizados para pastagem de criação 
animal de forma extensiva, com intenso pisoteamento, selagem e compactação dos solos, além 
de alteração da composição vegetacional. A criação animal foi descontinuada há vários anos na 
localidade, de modo que a área se encontra abandonada de qualquer uso expressivo. 

Os solos são rasos, com transições para alguns afloramentos rochosos. A presença 
de bosques nativos na circunvizinhança presta relativo apoio à regeneração natural do ambiente, 
entretanto as condições de degradação persistem e impedem uma recuperação adequada do am-
biente (sem aplicação de técnicas de RAD). As imagens a seguir ilustram o cenário observado no 
local. 

Figura 43: Caracterização da área de compensação ambiental. 
Transições de solo e rocha exposta no local de recuperação 

 

Inexistência de cobertura vegetal 

 
Antiga área de pastagem 

 

Proximidade de outros maciços florestais 

 
 

Visando o início das atividades de recuperação ambiental, foi confeccionada placa e 
cavalete para instalação na área para a devida identificação e oficialização da recuperação (ver 
Figura 44). 
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Figura 44: Placa e cavalete para identificação da área de compensação ambiental. 

 
 

A sequência dos trabalhos se deu pela recuperação de solos com camadas orgânicas 
(espessura pequena) de material proveniente de solos vizinhos (ver Figura 45). Ou seja, para a 
criação desta primeira faixa de solo foi utilizada matéria orgânica já com composição de melhores 
condições ao surgimento de vegetação. Além disso, foi realizado enriquecimento de todo o solo 
da área com a deposição de composto orgânico produzido na propriedade rural (ver Figura 46), 
oriundo de compostagem. 

Figura 45: Porções de solo para espalhamento. 
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Figura 46: Composto orgânico utilizado na área de compensação ambiental. 
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15. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 

As medidas de controle que dizem respeito à arqueologia da PCH Taguá foram defini-
das nos estudos anteriores de licenciamento ambiental e aprovadas pelo IPHAN-PR por meio do 
Ofício nº 450/2018/DIVTEC. Neste está exposto que:  

“[...] o Relatório Parcial do Programa de Prospecções In-
tensivas e Programa de Educação Patrimonial na CGH 
Taguá realizada nas áreas pretendidas para implantação 
do empreendimento em epígrafe foi aprovado pelo Setor 
de Arqueologia da Superintendência do IPHAN no Para-
ná. Manifesto, portanto, a anuência deste Instuto à emis-
são, pelo Instuto Ambiental do Paraná (IAP) da Licença 
de Instalação (LI) requerida, condicionada à apresenta-
ção dos resultados da execução do Programa de Educa-
ção Patrimonial, a ser aplicado aos trabalhadores da 
obra, conforme proposto no projeto de pesquisa.” 
 

Pautado nisso, foi desenvolvido o material educativo para ser usado durante a etapa 
de Educação Patrimonial, apresentado pela Figura 47. 

Figura 47: Poster apresentado aos colaboradores durante a execução do Programa de Educação 
Patrimonial. 

Frente 

 

Verso 
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Figura 48: Folder apresentado aos colaboradores durante a execução do Programa de Educação 
Patrimonial. 

Frente 

 
Verso 

 
 

Desta forma procedeu-se com a vista da equipe técnica até o sítio de implantação da 
PCH Taguá, a fim de desenvolver conversas e explicações com os colaboradores do empreendi-
mento. 

A atividade de Educação Patrimonial para esclarecimentos proposta teve como base o 
Art. 18 da IN 01/2015 e ainda às novas condicionantes estabelecidas pela Portaria no 205/2020 e 
atendendo as orientações referentes ao Processo 01508.000027/2018-91 e conforme o Ofício no 
450/2018/DIVTC IPHAN-PR de 10 de agosto de 2018 no qual a “Licença de Instalação (LI) foi 
condicionada à apresentação dos resultados da execução no Programa de Educação Patrimonial, 
a ser aplicado aos trabalhadores da obra”. Desse modo, a atividade proposta teve como público-
alvo aos trabalhadores envolvidos nas obras de construção do empreendimento. Dentro do esco-
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po do Plano de Trabalho referente as atividades de Educação Patrimonial, os objetivos de ação 
com atividades de esclarecimento buscaram promover ação educativa no intuito de democratizar 
e compartilhar com público alvo, neste caso os trabalhadores das obras que atuam na operaciona-
lização das obras de infraestrutura do empreendimento no sentido de reforçar a importância das 
ações de Arqueologia Preventiva bem como os conhecimentos sobre os processos de ocupação 
da região onde moram. 

As atividades direcionados aos trabalhadores que atuam nas obras do empreendimen-
to consistiram em: 

• Exposição sobre patrimônio arqueológico com trabalhadores envolvidos com as 
obras do empreendimento: montagem de exposição informativa e ilustrativa, 
composta por banners que serão expostos nas áreas de convivência e canteiros 
de obras, espaços de atividades dos trabalhadores, bem como a distribuição in-
dividual de folders informativos; 

• Realização de exposição oral durante o DDS (Diálogo Diário de Segurança) com 
os trabalhadores levando informações sobre contextos da ocupação humana na 
região nas quais as pesquisas arqueológicas resultaram em registros de sítios 
arqueológicos de variadas tipologias, como sítios líticos, sítios cerâmicos e sítios 
relacionados ao período histórico. Foi utilizando na abordagem um kit educacio-
nal composto por réplicas de artefatos arqueológicos feitos com resina, para tor-
nar a ação mais didática e facilitar o reconhecimento de materiais arqueológicos. 

As imagens a seguir ilustram as atividades desenvolvidas junto aos colaboradores da 
PCH Taguá no sítio de implantação do empreendimento (Figura 49). 

Figura 49: Educação Patrimonial realizada no canteiro de obras da PCH Taguá. 
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Considera-se que a ação de Educação Patrimonial permitiu a elaboração do material 
educativo com qualidade didática, atividades presenciais com apresentação oral e montagem de 
exposição cumprindo o objetivo estabelecido para socialização dos conhecimentos produzidos 
nas pesquisas arqueológicas regionais, destacando-se que o contato prévio com as evidências da 
cultura material através de explanações sobre a importância da realização do trabalho de pesqui-
sa arqueológica preventiva facilita o envolvimento dos trabalhadores das obras de engenharia na 
identificação e diálogo com a comunidade a qual pertencem e os torna agentes multiplicadores na 
identificação dos bens arqueológicos. 

Importante salientar que foram asseguradas as medidas sanitárias exigidas no enfren-
tamento da pandemia da COVID com a higienização do material educativo utilizado e uso de 
máscara de proteção individual pelo pesquisador que realizou a apresentação. Com a apresenta-
ção dos resultados da execução das ações de Educação Patrimonial junto aos trabalhadores das 
obras conclui-se o “Programa de Prospecções Arqueológicas Intensivas e Educação Patrimonial 
na Área de Instalação da PCH Taguá - municípios de Candói e Guarapuava - PR”. 

Por fim, após a submissão do relatório final do programa de prospecções arqueológi-
cas e educação patrimonial da PCH Taguá ao IPHAN-PR, obteve-se por meio do Ofício Nº 
495/2021/DIVTEC IPHAN-PR a anuência do órgão considerando o empreendimento apto ao re-
cebimento de Licença de Operação, sem condicionantes, do ponto de vista do patrimônio arqueo-
lógico. Este se encontra disponível para consulta no endereço eletrônico da PCH Taguá 
(http://www.enerparenergia.com.br/). 
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ANEXO 1 – CÓDIGO DE CONDUTA DO TRABALHADOR 
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ANEXO 2 - LAUDO DE QUALIDADE DA ÁGUA 
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ANEXO 3 - ART 
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