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1. DESCRIÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO

1.1. HISTÓRICO

A Média Central Hidrelétrica de Apucaraninha foi incorporada em 1975

pela COPEL junto à Empresa Elétrica de Londrina S/A. Teve o seu início

de operação comercial em 1949, oriundo do aproveitamento do Salto

Grande, no Rio Apucaraninha, no município de Tamarana (desmembrado

de Londrina). Este Salto belíssimo, com 125m de altura, localiza-se em um

vale suspenso na margem do leito do rio Tibagi.

Dois reservatórios complementam o empreendimento. Um pequeno, da

própria usina, denominado de Apucaraninha, e outro maior, a montante

deste, denominado de “FIU” que é o reservatório de regularização da

usina.

A maior parte das glebas que compõe o empreendimento, especificamente

as áreas da margem direita, pertencem à FUNAI – Fundação Nacional do

Índio – e são utilizadas mediante contrato de arrendamento de terra e

fornecimento de energia, firmado entre as partes e ratificado após a

incorporação da Usina pela COPEL.

1.2. LOCALIZAÇÃO

A Usina de Apucaraninha, situa-se no Norte Novo Paranaense, no rio

Apucaraninha / Tibagi, bacia do Paranapanema, no município de

Tamarana distante cerca de 26 Km de sua sede e  72 Km de Londrina.

Tem uma área de drenagem de 580km2 e está situada a 50º56’ de

longitude W-GR e 23º42’ sul de latitude.

1.3. ACESSO

A 380 km de Curitiba, por asfalto pela BR 277 e 376, depois pela PR 445

mais 41 km até Tamarana. E mais 25 km por estrada de pedras irregulares
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até o reservatório de Apucaraninha e mais 2,5 km por estrada de chão, em

área montanhosa, até a usina.

1.4. DADOS TÉCNICOS

Trata-se de Média Central Hidrelétrica cujos principais referências técnicas

são:

- Enchimento reservatório. – 1958       VERTEDOURO

- Início de operação            - 1949  -  Descarga máxima (m3/s) – 63

- Potência efetiva (MW)     - 9,50

- Energia firme (MW)         - 8,10        RESERVATÓRIO APUCARANINHA

- Numero de unidades         - 3   -  Nível d’água normal jusante(m) - 611,9

- Tipo de turbina  -  FRANCIS   -  Nível d’água máxima (m)           - 459,4

  -  Área reservatório (Km2)             - 0,5

BARRAGEM APUCARANINHA   -  Volume total (Hm3)...................- 1,0

- Altura máxima (m) – 5,30

- Comprimento (m)   - 154,0       RESERVATÓRIO (FIU) Acumulação

- Tipo  -  Concreto   - Nível d’água normal (m) – 677,84

- Cota da Crista (m)  -  613,2   - Nível d’água a jus. (m)    - 663,70

  - Volume total (Hm3) – 15,0

BARRAGEM DO FIU   - Área reserv. (Km2)  -  2,10

- Altura máxima (m)  - 16,0 - Mun. Londrina – 0,97

- Comprimento (m) – 109 - Mun. Tamarana – 1,33

- Tipo  - Concreto

- Cota da Crista (m)  - 678,24

1.5. OPERAÇÃO

Atualmente, a Usina não está automatizada, requer seis operadores

trabalhando em revezamento de três turnos de oito horas e de um auxiliar

de serviços gerais para manutenção de áreas verdes, cabendo à equipe

do polo de Campo Mourão as manutenções técnicas periódicas.
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1.6. ILUSTRAÇÕES FOTOGRÁFICAS

Barragem do reservatório Apucaraninha

Usina e Rio Apucaraninha à jusante – Matas preservadas
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Sala de Máquinas

Acesso interno à usina – traçado sinuoso – vegetação nativa preservada
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Reservatório do FIU – de acumulação

Barragem do reservatório do FIU – Mata nativa preservada
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1.7. ASPECTOS GERAIS DA REGIÃO

1.7.1. ASPECTOS DO MEIO FÍSICO

Sua localização situa-se no Terceiro Planalto Paranaense, na

região do centro norte do estado, cujos principais delimitadores são:

Rios Paranapanema, Pirapó, Apucaraninha, Preto, Apucarana e

Tibagi.

O relevo na região é de ondulado a acidentado, destacando-se a

ocorrência na micro bacia hidrográfica quatro tipos de solo: - Terra

roxa estruturada – profundos argilosos, bem drenados, com

elevada fertilidade natural; Litólicos – pouco profundos e muito

susceptíveis  a erosão; Latossolo vermelho escuro – com baixa

fertilidade natural, onde ocorre processo de lixiviação muito intensa,

conforme o regime de chuvas; Podzólico vermelho amarelo –

facilmente erodíveis em função de diferentes condicionantes

naturais.

O clima predominante nas zonas de menores altitudes, ocorre o Cfa

– Subtropical úmido mesotérmico, de verões quentes, geadas

pouco freqüentes, chuvas com tendência de concentração nos

meses de verão, cujas principais medidas anuais são: temperaturas

dos meses mais quentes superior a 22ºC e dos meses mais frios,

inferior a 18ºC, temperatura média anual, 21º C, chuvas entre

1.200mm e 1.600mm, umidade relativa de 75%, índice hídrico entre

20 e 60, sem deficiência hídrica.

A cobertura florestal originariamente denominada de Floresta do

Rio Paraná, registra presença de resquícios de Floresta com

Araucária. Atualmente também denominada de Floresta Estacional

Semidecidual, contribuindo a micro região com apenas 1,93% do

total de floresta nativa do Estado.
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1.7.2. ASPECTOS DO MEIO SÓCIO ECONÔMICO

Tomando como referência o município de Tamarana, os índices

principais seriam:

- População total: 8.654 habitantes  - Zona urbana     4.052

- Zona rural       4.602

- Taxa anual de crescimento:  -Zona urbana   1,77%

- Zona rural (-) 2,11%

- Participação PIB municipal: - Agropecuária – não divulgado

     - Industrial – não divulgado

     - Serviços – não divulgado

- Produtos agrossilvopastoris: não atualizado

- Industria dominante: construção civil.

1.8. ASPECTOS DA ÁREA ESPECÍFICA DO EMPREENDIMENTO

No que diz respeito às áreas não pertencentes ao empreendimento,

existentes nos entornos aos reservatórios do FIU e Apucaraninha,

constam dos relatórios de campo (Ago/98) da equipe de análise d’água

(IQA) as seguintes citações (anexo VI): “os trabalhos de campo revelaram

a presença de culturas mecanizadas, de soja a montante do reservatório

do FIU em ambas as margens do rio Apucaraninha, na área do

reservatório e a jusante, principalmente na sua margem esquerda. Na

margem direita do reservatório do FIU, constatou-se a criação de gado

para corte, na fazenda Tamarana, da Nutrimental. Nesta margem, a

jusante da barragem do FIU, até a foz do rio Apucaraninha no rio Tibagi,

observou-se a reserva indígena de Apucaraninha. A montante do

reservatório existe um aterro sanitário (lixão de Tamarana) e uma fábrica

de papel, papelão e celulose”.
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No que diz respeito à área sob o domínio da empresa ou aquelas

integradas via comodato junto a FUNAI, e afetas ao empreendimento da

Usina de Apucaraninha, e tendo como referência a planta de situação

(anexos I.) e sua descrição sucinta, citamos:

1.8.1. MEIO FÍSICO

a) Área

O perímetro que envolve as glebas do empreendimento da Usina

Apucaraninha tem características peculiares em termos de

dominialidade (além de controvérsias documentais).

Duas glebas na margem esquerda do rio Apucaraninha, sob domínio da

empresa totalizam 143,93 ha. Uma gleba próxima a barragem do FIU

com 11,85 ha e outra a jusante da barragem de Apucaraninha, onde

localiza-se a usina e condutos forçados, com 132,18ha.

Uma terceira gleba, na margem direita do rio Apucaraninha,

estendendo-se desde a barragem do FIU até as cercanias da usina a

dominialidade é da FUNAI, utilizada sob regime de comodato pela

empresa.

a.1) Referencial

Observa-se pelas cartas de uso do solo, de declividade e de drenagem

(anexos II, III e IV IPARDES) e foto aérea IAP/1980 (anexo V), que no

contexto da micro região, a área impactada à época da construção da

obra e já reestabilizada ambientalmente, representou em termos de

escala relativa, prejuízos ambientais de baixa a média significância em

relação ao todo.

b) Margens x Ocupações do Solo

As área acima da linha máxima d’água às margens dos reservatórios do

FIU e Apucaraninha, não são de dominialidade da empresa, e sim de

terceiros. Tem diferentes configurações em termos topográficos,

tipologias vegetais e ocupações de uso do solo.
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b.1) Reservatório do FIU

Reservatório de regularização da usina. As suas margens de topografia

com relevo suave, favorecem seu uso principal para lavouras anuais

ocorrendo ainda cultivo de oleícolas, pastagens, além da presença de

algumas residências. Sua estrutura fundiária é de grandes

propriedades.

Observa-se que existe mata ciliar em áreas de preservação

permanente, em pelo menos 50% do perímetro e/ou propriedades que

margeiam o lago. À exceção refere-se àqueles proprietários que

utilizam o solo para culturas e pastagem. Tais matas constituem-se de

vegetação nativa na maior parte e de alguns reflorestamentos ou

cortinas florestais. Nos afluentes a existência de matas ocorre de forma

descontínua e com baixa significância a nível de contribuição

preservacionista e de conservação do solo.

As áreas cultivadas ao redor do lago estão em sua maioria com

sistemas conservacionistas implementados. Todavia, nos afluentes das

cabeceiras de formação do reservatório e em outras nascentes a

montante do mesmo, não ocorrem práticas de uso e conservação do

solo. Isto tem acarretado o gradual assoreamento do reservatório, mas

sem ocorrência de focos de erosão de maior significância.

Reservatório do FIU -  50% ocupado por pressão agrícola e 50% de matas
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b.2) Reservatório de Apucaraninha

Suas periferias com topografia suave e plana, na margem direita, tem o

predomínio de pastagens e na esquerda possui características de

banhados.

Inexistência de mata ciliar significativa. Grande parte das margens são

utilizadas para pastagens pela comunidade indígena. Isto à revelia da

empresa, a quem as terras estão comodatadas.

Reservatório Apucaraninha – Pastagens e assoreamentos

b.3) Rio Apucaraninha

Com topografia acidentada em seu trecho a montante do reservatório

de Apucaraninha até a barragem do reservatório do FIU, suas margens

apresentam vegetação ciliar contínua, com características de mata

nativa de vegetação secundária dominante. Em estágio de quinta

sucessão natural (Capoeirão , com maior diversidade e menor

densidade, com definição de um segundo estrato arbóreo e instalação

de epífitas), e poucos vestígios de vegetação primária ainda existente,

apenas em situações de perais ou de locais rochosos.
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Já no trecho do rio Apucaraninha, a jusante do reservatório de mesmo

nome até a usina, em que pese a abertura de clareiras para instalação

dos condutos forçados à época da obra, atualmente a vegetação nativa

já preenche todos os espaços. Na maior parte da área ocorre vegetação

nativa com características primárias (60%), complementada por

vegetação nativa secundária (40%).

Rio Apucaraninha – Trecho entre reservatórios – Mata preservada

c) Atributos relevantes

Em termos de beleza cênica e de preservação, o principal destaque

sem dúvida, é a presença de magnífico salto com 125m a jusante da

barragem de Apucaraninha. Localiza-se entremeado a exuberantes

florestas primárias, formadas em situação de perais de extrema beleza

e de encostas com matas nativas que protegem o rio até a usina.

Em termos sócio econômicos, é relevante destacar a presença da

reserva indígena de Apucaraninha.
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Salto Apucaraninha

d) Usos d’água

No reservatório do FIU a pesca é atividade comum, encontrando-se em

alguns pontos, indícios de presença de praticantes da pesca e caça,

bem como a presença de sistema de irrigação (com bomba) para

hortaliças, utilizada por famílias ribeirinhas humildes que também se

utilizam de água para usos domésticos.

No reservatório de Apucaraninha os índios realizam suas atividades de

pesca, lazer e de usos domésticos da água. Neste caso, com

agravante de utilizarem trecho muito perigoso a jusante da barragem, a

beira de abismo onde se forma o salto, propiciando que usuários de

final de semana corram riscos também.
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Beira do abismo – Salto Apucaraninha – Ausência de segurança

d.1) Rebaixamento reservatório x denúncias

Recentemente (07/98) devido a necessidade de reparos e manutenção

de equipamentos, a empresa se viu forçada a realizar o rebaixamento

do reservatório do FIU, com alguns impactos ao meio biológico e sócio

econômico, o que acarretou denúncias à promotoria especial de defesa

ao meio ambiente (11/07/98). Diminuição sensível do pescado e da

água para usos domésticos, muita lama no leito do rio e morte de gado

atolado, além do aparecimento de mosquitos, foram as reclamações

contra a empresa que não realizara atitudes mitigadoras e tampouco

solicitara ao IAP, licença ambiental para tais ações de reparos, as quais

poderiam acarretar riscos e impactos a terceiros.

e) Qualidade da água

Foram realizados em Ago/99 monitoramentos contratados junto ao

LACTEC – “Instituto Tecnológico do Laboratório Central de Pesquisa e

Desenvolvimento”, cujos índices de qualidade de água em pontos a

jusante e a montante acusaram em resumo o seguinte diagnóstico,

melhor detalhado no anexo VI.



15

e.1) Definição das estações de amostragem

Foram definidas três estações de amostragem para a qualidade das

águas do rio Apucaraninha, sendo duas a montante da barragem do

FIU e uma a jusante da hidrelétrica Apucaraninha, mostradas na Tabela

1. Este delineamento amostral teve como objetivo a avaliação da

qualidade da água na porção mais próxima do ambiente rio, na região

lacustre do reservatório do FIU (de maior profundidade e próxima da

barragem) e na saída das turbinas.

TAB. 1 -Estações de amostragem de água na região da UH Apucaraninha.

DESIGNAÇÃO 1.9. DESCRIÇÃO

E1 rio Apucaraninha - montante do reservatório do FIU

E2 rio Apucaraninha - reservatório do FIU

E3 rio Apucaraninha - jusante da usina Apucaraninha

• A estação E1, localizada no rio Apucaraninha, cerca de 3 km a

montante da área do reservatório do FIU, no município de Tamarana.

• A estação E2, localizada no rio Apucaraninha, no reservatório do FIU,

cerca de  500 m da barragem.

• A estação E3, localizada no rio Apucaraninha, cerca de 300 a 500 m a

jusante da usina Apucaraninha.

As Figuras de 1 a 3 ilustram cada uma das estações de amostragem

mencionadas na Tabela 1. O Anexo 1 apresenta o trecho do rio Apucaraninha

selecionado para o estudo ambiental em questão e as 3 (três) estações de

amostragem de águas acima descritas.
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FIGURA 1 - Rio Apucaraninha - montante do reservatório do FIU.

FIGURA 2 - Rio Apucaraninha - reservatório do FIU.
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FIGURA 3 - Rio Apucaraninha - jusante da UH Apucaraninha.

e.2) Avaliação da qualidade das águas pelo IQA

Para o cálculo do IQA foi utilizado o programa Índice de Qualidade das

Águas, desenvolvido pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná -

PUC9.

Os resultados obtidos mostram que as águas do rio Apucaraninha se

encontraram na faixa entre 52 e 80 do IQA (Tabela 4), indicando que

são águas de BOA QUALIDADE para fins de potabilização, desde que

não apresentem níveis quaisquer de toxicidade.

TABELA. 4. Resultados analíticos e IQA nas estações de amostragem -
julho / 99.

ESTAÇÕES E1 E2 E3

ALTITUDE (m) 676 641 469

COLIFORMES FECAIS (NMP/100 ml) 11 40 78

DBO5 (mg/L) 5,06 6,40 9,72

FOSFATO  TOTAL (mg/L  P) 0,042 0,042 0,041

OXIGÊNIO DISSOLVIDO  (mg/L) 8,2 6,7 8,1

NITROGÊNIO  TOTAL (mg/L  N) 0,65 0,55 0,60
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pH (adimensional) 6,3 6,3 6,3

TEMPERATURA DA ÁGUA (°° C) 16,8 16,9 17,8

TURBIDEZ (NTU) 16 24 24

SÓLIDOS TOTAIS (mg /L ) 47,0 47,5 46,0

COLIFORMES TOTAIS  (NMP/100 ml) 920 5 400 9 200

CONDUTIVIDADE (µµS/cm) 32,1 30,9 32,8

SECCHI (m) 0,50 0,55 0,55

IQA

QUALIDADE

66,13

BOA

61,06

BOA

61,03

BOA

A Figura 4 mostra o gráfico do Índice de Qualidade da Água nas três

estações de amostragem no rio Apucaraninha, no presente estudo.
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A

FIGURA 4. Índice de Qualidade de Água na região da UH

Apucaraninha.

Como o IQA não leva em conta os elementos tóxicos, como poluentes

orgânicos, pesticidas e metais pesados, eles devem ser avaliados,

obrigatoriamente, em programas futuros de monitoramento, para

validação deste índice. Tamarana é um município novo, desmembrado

de Londrina, no qual há registro de apenas duas indústrias7. Uma das
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atividades econômicas está relacionada ao aproveitamento de papel,

papelão e celulose, com potencial poluidor para as águas, pela alta

carga remanescente. Seus efluentes são fontes potenciais de formas

tóxicas, como fenóis e dioxinas, que podem resultar do processo Kraft

de manufaturação do papel13. O aterro sanitário (lixão) de Tamarana,

localizado à montante do reservatório do FIU, pode contribuir com

formas tóxicas e matéria orgânica para as águas do rio Apucaraninha.

e.3) Conclusões

Com base no exposto e, principalmente, nos resultados obtidos,

destacam-se:

1. Os resultados do IQA nas estações de amostragem de águas no rio

Apucaraninha, no presente estudo, classificam as águas como de

BOA QUALIDADE para fins de potabilização para o abastecimento

doméstico.

2. Os índices de coliformes, no presente estudo, indicaram baixa

contaminação fecal. A presença, no entanto, de coliformes fecais nas

águas amostradas as torna impróprias para o consumo humano in

natura e irrigação de frutos e hortaliças consumidas cruas.

3. Para a balneabilidade, as águas amostradas apresentaram

condições excelentes, a montante do reservatório do FIU e

impróprias, na área deste reservatório e a jusante da hidrelétrica

Apucaraninha, devido ao níveis elevados de coliformes totais.

4. Além dos coliformes totais, as principais violações à CLASSE 2,

enquadramento das águas do rio Apucaraninha, com relação aos

parâmetros que compõem o IQA, dizem respeito à DBO 5 e ao

fósforo.

5. Aumentos nos índices de DBO5  indicam que ocorre poluição

orgânica nas águas do rio Apucaraninha. As fontes prováveis são

efluentes do aproveitamento de papel e celulose na região, da

fabricação de produtos de origem animal, do aterro sanitário de

Tamarana e da população indígena ribeirinha.
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6. Os valores de fósforo e nitrogênio sugerem que as águas do rio

Apucaraninha recebem contribuição de áreas agrícolas a montante e

de esgotos domésticos provenientes do município de Tamarana.

Despejos provenientes da área indígena de Apucaraninha

concorrem, também, para o aporte destes nutrientes, a jusante.

7. A manutenção da qualidade dos corpos d’água no estado do Paraná

depende de ações corretivas a serem implementadas em nível das

respectivas bacias hidrográficas (orientação às práticas agrícolas,

ampliação das redes coletoras de esgotos, melhoria na disposição

final de resíduos sólidos urbanos, etc.).

8. O rio Apucaraninha, na região amostrada, apresentou bons níveis de

oxigenação, boa capacidade de autodepuração e de tamponamento

e moderado estímulo à eutrofização, pelas concentrações detectadas

dos nutrientes fósforo e nitrogênio.

9. No presente estudo, a melhor resposta do IQA é como instrumento

de gestão ambiental, sugerindo que a utilização das águas do rio

Apucaraninha, para a produção de energia elétrica, não vem

causando problemas de relevância para os demais usos.

f) Parecer SUDERSHA – O anexo VII, cópia da declaração oficial da

“Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e

Saneamento Ambiental” – SUDERSHA – afirma, que nada tem a opor-

se quanto a utilização da água e que não existem usuários significativos

da água à jusante do empreendimento da Usina Apucaraninha.
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1.9.1. - MEIO BIOLÓGICO

a) Vegetação

No que diz respeito aos entornos dos dois reservatórios em áreas de

terceiros e nas  outras duas glebas sob domínio da empresa, o assunto

vegetação já foi contemplado genericamente no item “meio físico” (c)

margens, descrito anteriormente.

Todavia, realçando a questão vegetação no que se refere aos 137,39

ha de terras sob o domínio da empresa, distribuídos em duas glebas

distintas, resume-se a sua ocupação em:

a.1.) Gleba reservatório do FIU (11,85 ha)

- mata primária 20%

- mata secundária 60%

- áreas verdes (gramíneas) vila 15%

- infra-estrutura (acesso/residência) 05%

a.2.) Gleba jusante reservatório Apucaraninha (132,18 ha)

- mata primária 60%

- mata secundária 20%

- infra-estrutura (conduto, Usina acesso) 20%

A vegetação secundária apresenta-se em estágio de quinta

sucessão natural – capoeirão – já descrito anteriormente. E a

vegetação primária dominante, exuberante, principalmente na situação

de encostas íngremes e perais, preserva remanescentes intactos da

Floresta Estacional Semidecidual (Floresta Pluvial) características da

Floresta do Paraná, com resquícios da Floresta Umbrófila Mista

(Floresta com Araucária).

b) Fauna íctica

A empresa implementou (1992) uma Estação Experimental de Estudos

Ictiológicos na Us. Segredo (EEEIS), a qual realiza com equipe própria

levantamentos Ictiológicos e Limnológicos em seus reservatórios.
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Através de intercâmbio de cooperação técnica, o material coletado nas

campanhas de esforço de pesca é analisado pela UEM/NUPELIA (Univ.

Est. de Maringá - Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e

aquicultura) que diagnostica os resultados destes levantamentos.

Tais levantamentos constam da síntese, denominada “Pequenos

Reservatórios” (Anexo VIII), que avalia individualmente e também

comparativamente os resultados entre os reservatórios.

As inferências científicas para o reservatório do FIU são as seguintes:

FIÚ

Localizado na bacia do rio Tibagi, este reservatório tem área aproximada de 2
km2.
Apresentou uma das mais diversas ictiofauna entre os reservatórios analisados,
com 20 espécies (Tab.6), cinco das quais introduzidas (em destaque na tabela).
As espécies dominantes foram, como nos demais, duas espécies nativas, ou
seja, Astyanax bimaculatus (tambiú) e Oligosarcus paranensis (peixe-cadela).
No conjunto, essas espécies representaram 60,0% das capturas no primeiro
período e 63,0% no segundo.
As cinco espécies introduzidas (carpas, tilápias, e tambaquí) foram responsáveis
por apenas 1,27% das capturas gerais.

Tabela 6 . Capturas totais e Captura por Unidade de Esforço (CPUE = no.
ind./1000m2 de rede/24 horas) no reservatório FIÚ

1O.PERÍODO

FIÚ LACUSTRE FLUVIAL TOTAL

Espécie N CPUE N CPUE N/Total cpue/Total

A. bimaculatus 333 139,48 477 199,79 810 169,63
A. eigenmanniorum 133 55,71 398 166,70 531 111,20
B. iheringii 12 5,026 236 98,85 248 51,94
C. carpio 4 1,68 4 1,68 8 1,68
C. haroldoi 37 15,50 31 12,98 68 14,24
C. idella 1 0,42 1 0,21
C. paranaense 47 19,68 51 21,36 98 20,52
G. carapo 30 12,56 32 13,40 62 12,98
H. derbyi 8 3,35 14 5,86 22 4,61
H. malabaricus 28 11,73 29 12,15 57 11,94
O. paranensis 725 303,66 865 362,31 1590 332,98
O. niloticus 1 0,42 1 0,42 2 0,42
R. quelen 22 9,21 84 35,18 106 22,20
T. rendalli 13 5,44 11 4,61 24 5,03

TOTAL 1393 583,46 2234 935,71 3627 759,58
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2O.PERÍODO

FIÚ LACUSTR
E

FLUVIAL TOTAL

Espécie N CPUE N CPUE N/Total Cpue/Total

A. bimaculatus 198 75,39 197 82,51 395 78,78
A. eigenmanniorum 17 6,47 105 43,98 122 24,33
A. scabripinnis 0 0,00 6 2,51 6 1,20
B. iheringii 26 9,90 99 41,47 125 24,93
C. carpio 22 8,38 2 0,84 24 4,79
C. haroldoi 8 3,05 4 1,68 12 2,39
C. macropomum 1 0,38 1 0,42 2 0,40
C. paranaense 23 8,76 0 0,00 23 4,59
G. carapo 13 4,95 14 5,86 27 5,39
H. derbyi 10 3,81 18 7,54 28 5,58
H. littorale 2 0,76 1 0,42 3 0,60
H. malabaricus 9 3,43 15 6,28 24 4,79
H. myersi 0 0,00 4 1,68 4 0,80
L. elongatus 0 0,00 1 0,42 1 0,20
O. paranensis 186 70,82 202 84,61 388 77,38
P. lineatus 4 1,52 0 0,00 4 0,80
R. quelen 27 10,28 27 11,31 54 10,77
T. rendalli 1 0,38 0 0,00 1 0,20

TOTAL 547 208,27 696 291,52 1243 247,91

Como medida mitigadora e compensatória a empresa realizou em

Dez/1998 repovoamento no reservatório do Fiú, com 50.000

alevinos, distribuídos em 10.000 de Curimbatá e 40.000 de Bagre.

1.9.2. MEIO SÓCIO ECONÔMICO

Alguns aspectos específicos da área afeta ao empreendimento

merecem destaque e alerta, quais sejam:

a) Denúncia da Promotoria Ambiental

Já comentada a questão dos prejuízos causados ao meio sócio

econômico devido ao rebaixamento do reservatório do FIU em

07/98.

Realça-se que os reparos necessários no descarregador de

fundo estavam sendo protelados a algum tempo pela equipe de

manutenção. Só foram realizados à época, devido a ocorrência

de estiagem prolongada que já rebaixara drasticamente o nível

daquele lago e inclusive causara impactos decorrentes, conforme

informações locais.

b) Segurança x preservação x usuários

Há décadas, a beleza do Salto do Apucaraninha e a sua

paisagem bucólica tem atraído visitantes, aventureiros, campistas
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e também elementos menos qualificados em termos de

preservação ambiental e com hábitos e vícios duvidosos.

Mesmo quando a empresa mantinha vigilância privada, a própria

comunidade indígena, da qual a maior parte das glebas foi

arrendada, não prestava a sua colaboração. Pelo contrário,

vandalizavam trancas, portões, cercas, telas, placas de alerta,

etc., e desrespeito aos fiscais. Tem sido prática comum e de

facilidade a que outros usuários de localidades afins adentrem, e

pratiquem atos de vandalismo no trecho a jusante do reservatório

de Apucaraninha até a Usina e a jusante desta, rio Apucaraninha

abaixo.

Ameaças, intrigas e ausência de poder de milícia, para

fiscalização ambiental tem tornado ineficaz qualquer tentativa de

atitude mais objetiva por parte da empresa, e causando inclusive

incômodos aos operadores da Usina.
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2. DESCRIÇÃO DE IMPACTOS

Diante das características de deficiências quanto as ocupações físicas e de

dominialidade que envolvem o empreendimento, acrescida à existência de

dois reservatórios localizados em regiões de expansão agrícola e pecuária, os

impactos relativos ao meio biológico, são atualmente mais decorrentes da

pressão do meio sócio econômico, do que propriamente pela

operacionalização da usina.

Desta forma, numa análise genérica, independentemente da dominialidade de

terras, pode-se avaliar que no meio biótico:

a) Vegetação

Nos entornos do reservatório de Apucaraninha a sua vegetação, embora a

ausência de mata ciliar, permutada há décadas pela presença de

vegetação gramínea de pastagens ou de áreas alagadiças, apresenta-se

estabilizada e não é a causadora principal dos assoreamentos ocorrentes

naquele alagado. Suas causas estão na micro bacia a montante do

reservatório do FIU, que sendo de regularização, tem cota e nível superior

a este. Nas margens (faixa de PP) dos trechos do rio Apucaraninha a

montante e a jusante do reservatório de mesmo nome, a vegetação

arbórea está presente em suas formas de sucessão secundária e primária.

Teve a regeneração natural consolidada em pontos possivelmente afetados

quando da instalação do empreendimento. Nos entornos do reservatório do

FIU já descrito anteriormente, cerca de 50% da área de preservação

apresenta vegetação arbórea, na forma nativa de sucessão secundária e

no restante apresenta com gramíneas, pastagens e culturas anuais

diversas.

b) Fauna íctica

A exceção de épocas de sazonalidades, de secas e ou de situações

emergenciais, os reservatórios apresentam bom índice de piscosidade e

diversidade de espécies, conforme já descrito no item 1.8.2. (b).
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Ressaltando-se a ocorrência medidas mitigadoras, de repovoamentos já

realizados pela empresa.

Quanto ao meio sócio econômico, no que diz respeito à utilização do

solo, às margens do reservatório do FIU, e quanto ao “turismo

descontrolado” à jusante do reservatório de Apucaraninha, existem

problemas já descritos anteriormente.

No que diz respeito a qualidade da água dos reservatórios, os resultados

do IQA, mostram sua classificação como de Boa Qualidade para fins de

potabilização para o abastecimento doméstico. Todavia impróprias para

balneabilidade nos reservatórios e a jusante da usina, devido aos níveis

elevados de coliformes fecais, somados a outros parâmetros e índices

citados nas conclusões da equipe de análise da água (item 1.8.1. e ).

2.1. IMPACTOS NEGATIVOS SIGNIFICATIVOS

Já comentados no decorrer do relatório, os principais impactos existentes

relacionam-se a:

2.1.1. NO MEIO BIOLÓGICO

a) Vegetação

Ausência de matas ciliares em 50% do entorno do reservatório do FIU,

ocupados por culturas e pastagens, bem como na maioria dos tributários

que formam aquele reservatório e que ocasionam assoreamentos

históricos aos 2 alagados daquele empreendimento. Ocupação de 70% da

margem esquerda do reservatório de Apucaraninha por pastagens

(eventuais) através da comunidade indígena, tendo matas ciliares em

estágio secundário e terciário nos 30% restantes.

b) Fauna íctica

Diminuição da população de peixes, ocasionada por eventuais

rebaixamentos dos reservatórios, face a estiagens prolongadas e ou

esvaziamento para manutenções emergenciais.
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2.1.2.  NO MEIO SÓCIO ECONÔMICO

a) Usuários e turismo sem controle

No entorno do Salto do Apucaraninha até a Usina e a jusante dela, a

ausência de controle e fiscalização de usuários de “fins de semana”, ou

permanentes como a própria comunidade indígena, coloca em risco a

preservação ambiental e os próprios aventureiros a busca de lazer, turismo

e outras distrações no uso do local.

b) Balneabilidade

Riscos a população que venha a utilizar as águas dos reservatórios para

lazer, devido a níveis elevados de coliformes fecais.

c) Rebaixamento do reservatório

Manutenções e ou reparos emergenciais, sem comunicação ou licença

ambiental do IAP, com prejuízos a usuários/populações ribeirinhas e ao

meio biótico.
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3. MEDIDAS MITIGADORAS A REALIZAR

3.1. NO MEIO BIOLÓGICO

a) Vegetação

Ação Civil Pública - Diante dos diagnósticos do IAP em conjunto com

técnicos da COPEL, somados às vistorias da equipe de análise d’água

(LACTEC), que comprovam que a ausência do correto manejo de

conservação do solo em 50% das propriedades do entorno do

reservatório do FIU e nos seus tributários – prática ocorrente a

décadas – tem causado assoreamentos e prejuízos ao meio biótico.

Bem como diante do descumprimento da legislação ambiental, que

define 100m como faixa de preservação no caso de lagos artificiais, a

empresa tomará o seguinte procedimento:

Consulta às suas áreas jurídica e ambiental, para realizarem  análise

de viabilidade, para que na qualidade de direito de propriedade e

vítima de assoreamentos oriundos à montante da barragem do

reservatório do FIU, a empresa estude, em parceria com o IAP, e como

autores, solicitem ao ministério público abertura de ação civil pública

contra os infratores da legislação ambiental. Denúncia de utilização

incorreta da faixa de preservação permanente e consequente

enquadramento pela “lei da natureza” (9605/98), que define punições

por crimes ambientais e ações mitigadoras corretivas decorrentes.

O objetivo principal da ação seria, de imediato e concomitantemente,

que os infratores a serem diagnosticados pelo IAP, “abandonem o uso

do solo” na faixa de preservação permanente, e por força de lei se

“conscientizem” e assumam medidas corretivas nas áreas muito

afetadas, a serem definidas no desenrolar da ação.

b) Ictiologia  – Da forma como já vem realizando para o reservatório do

FIU e outros, a empresa realizará repovoamentos periódicos com

espécies ícticas nativas, desde que os reservatórios/monitoramentos

acusem alta deficiência para a área alagada. Dando-se todavia ciência
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no momento, de que nem sempre será possível, diante das

dificuldades técnicas e de mercado, quanto ao domínio da biologia e da

produção daquelas espécies. Quando não viabilizada a opção com

espécies nativas, será consultado o IAP quanto a liberação de

autorização para peixamentos com espécies exóticas de outras bacias,

comprovadamente não agressivas ao meio e já constantes com

presenças significativas nos reservatórios realizados.

3.2. NO MEIO SÓCIO ECONOMICO

a) Rebaixamento reservatório

A empresa através suas áreas operacional e de gestão de meio

ambiente, quando necessitar rebaixar drasticamente o reservatório do

FIU para ações rotineiras ou emergenciais de reparos e manutenção,

oficializará antecipadamente ao IAP, para que analise e decida sobre a

liberação de licença prévia para tais ações. E seja comunicado aos

usuários ribeirinhos, possíveis e temporários incômodos às suas

atividades que sejam dependentes do uso d’água. Por outro lado,

como já realiza em outros reservatórios, a empresa durante o momento

do rebaixamento disponibilizará sua equipe de ictiologia para

salvamento e translado de peixes retidos no lodo ou em locas, de

forma a mitigar tais impactos.

b) Programa de visitação pública

b.1.) Antecedentes – como já foi salientada, a beleza do Salto

Apucaraninha tem atraído visitantes, que além de riscos na falta de

segurança e de controle nas imediações do salto, acessam as

proximidades a jusante da Usina para banhos sem autorização ou

qualquer fiscalização, além de incômodos à área operacional.

A menos de uma década, motivado pela pavimentação em pedras

irregulares do trajeto Tamarana – Salto Apucaraninha, o governo e

municípios à época, tentaram alavancar a viabilização de Plano de

Aproveitamento Turístico e de Educação Ambiental para o local. Em

que pese a aquiescência da maior parte da comunidade indígena local,
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devido a controvérsias entre grupos de antropologistas regionais e

normas do próprio escritório da FUNAI, nunca foi possível viabilizar tal

assunto.

(b.2) Sugestões/estratégia – diante de que tais impasses perduram a

décadas, sem atitudes mais objetivas, sugere-se a seguinte cronologia

de atitudes:

Notificações ao IAP – que as áreas operacional e ambiental da

empresa analisem seus prós e contras e realizem notificações ao IAP

acerca de tais ocorrências. Solicitando que aquele órgão fiscalizador

estadual com apoio do BPFLO, realizem durante um período,

expedições aleatórias em finais de semana, para registro estatístico

dos fatos e alertas aos usuários, e à comunidade indígena, que por

vezes é o agente facilitador para impossibilidade de controle do

processo. O objetivo é criar e registrar fatos e dados para suscitar

alerta e sustentar atitudes subsequentes, se necessárias.

Placas orientativas – representantes das equipes de gestão

ambiental, em conjunto com o IAP e conforme suas normas de

comunicação visual, projetarão placas orientativas no sentido de

promover a educação ambiental e alertar quanto a penalidades por

crimes ambientais. Tais placas serão elaboradas e afixadas por equipe

da área operacional da empresa. Todavia sua implementação ficará

condicionada a realização e continuidade da vigilância e inspeções

aleatórias sob responsabilidade do IAP/BPFLO, citadas anteriormente,

que por terem poder de milícia, poderão “proteger” a própria

“existência/permanência” das placas em seus locais. Se poderá

analisar também parcerias conjuntas com o IAP e com alguma ONG,

para promover a educação ambiental.

Programa de visitação – paralelamente, e diante do monitoramento

de usos do local, pós a implementação das atitudes citadas,  a

empresa se dispõe em participar de um grupo de trabalho de técnicos

ambientais de caráter multidisciplinar e interinstitucional. Envolveria o

IAP, prefeituras, universidade, FUNAI e outros, no sentido de



31

estabelecer programa ordenado de visitação pública. Ou quem sabe,

se desta feita houver aquiescência de grupos antropológicos e da

FUNAI, tentar-se  alavancar um aproveitamento turístico de ambições

moderadas, no que diz respeito à seleção dos  parceiros do meio

sócio-econômico.
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4. MONITORAMENTOS

A empresa passará  a manter periodicamente através sua equipe de gestão

ambiental, no que concerne  aos aspectos de ictiofauna, e de vegetação, um

monitoramento mais objetivo, visando a melhoria das condições atuais em

relação aos impactos significativos citados.

Quanto ao controle das visitas e seus riscos decorrentes, a empresa

necessitará apoio dos órgãos fiscalizadores em tais monitoramentos, aos

quais recorrerá mediante notificações quando necessário.

4.1. COMENTÁRIOS

4.1.1. ATENDIMENTO ÀS VISTORIAS DO IAP

O diagnóstico apresentado e suas ações mitigadoras propostas coincidem

com o relatado quando da inspeção realizada em 01/07/99 pelo Escritório

Regional de Londrina.

4.1.2. AVALIAÇÃO FINAL DO IAP

Aguarda-se avaliação do IAP em relação a este relatório, de forma a

atender o termo de compromisso para obtenção de licença de operação

para a Usina Hidrelétrica de Apucaraninha. Bem como, para suas

renovações, se futuramente vier a considerar o processo ambientalmente

estabilizado nos  moldes de um P.C.A. (Plano de Controle Ambiental) se,

as atitudes agora sugeridas, tiverem o sucesso esperado.



33

5. EQUIPE DE TRABALHO

ÁREA COPEL

EMPRESA DE GERAÇÃO

Superintendente Geral – Eng. Luiz Fernando Leone Viana

GESPR – Superintendência da Produção– Eng. Sérgio Luiz Lamy
SPRGPR  – Gestão da Produção – Eng. Takao Paulo Hara
EQGMA – Equipe de Meio Ambiente – Biol. Luiz Augusto Marques Ludwig

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO

Coordenação: Luiz Benedito Xavier da Silva - Eng. Florestal – Msc
Consultor Técnico Ambiental
Registro IBAMA 3/41/1999/000154-0
Tecnogarden –CGC 02.549.606/0001-06
Registro IBAMA 4/41/1999/0001104-8

Biólogo Pleno: Luiz Augusto Marques Ludwig

Eng. Florestal Sênior: Mario Antonio Virmond Torres

Téc. Florestais Pleno Edson Mulinari Cabral
Jorge Pedrozo

Equipes de apoio: Equipe de Ictiologia Usina de Segredo
Coordenação – Claiton Bastian
Téc. Piscicultura

Equipe de Limnologia LACTEC
Coordenação – Dra. Sandra Mara Alberti
Engenheira Química

Equipe Sócio Patrimonial
Coordenação – Albino Mateus Neto

Equipe de Ictiologia NUPELIA
Coordenação – Dr. Angelo Agostinho
Biólogo



34

6. BIBLIOGRAFIA E INSTITUIÇÕES DE APOIO

− Nossas Árvores – Manual para Recuperação da Reserva Florestal Legal

SPVS – 1996.

− Acta – Forestalia Brasiliensis – Volume 1, Junho 1993 – ISSN 0103 – 1279,

publicação científica da Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia

Florestal.

− Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE

− Maack, R. – Geografia Física do Estado do Paraná – 1968.

− Maack, R. – Mapa Fitossanitário do Estado do Paraná – Curitiba 1950

− Programa Paraná Cidade – Atualizado 03/06/98

− IPARDES – Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social

− LACTEC – Instituto Tecnológico do Laboratório Central de Pesquisa e

Desenvolvimento

− FUEM/NUPELIA – Fundação Universidade Estadual de Maringá / Núcleo

de Pesquisa em Limnologia e Aquicultura

− SUDERSHA – Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos

e Saneamento Ambiental



35

7. ANEXOS

I – Planta de situação e mapa de localização / bacia hidrográfica

II – Carta uso do solo

III – Carta relevo

IV – Carta drenagem

V –  Foto aérea IAP 1980

VI - Relatório LACTEC

VII – Ofício SUDERHSA

VIII – Relatório NUPELIA

IX – Relatório de vistoria IAP


